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Aktiv Kardiologi for Studerende
Basisgruppen for oplysning om organdonation
Dematologisk Selskab for Studerende
Basisgruppen for intern Medicin
Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
Gruppen for medicinstuderende med interesse i Gynækologi 
og Obstetrik
International Medical Cooperation Committe
Kristne Medicinere
Medicinernes Almene Rummedicinske Selskab
Medicinstuderende Interessegruppe for Radiologi
MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan
Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
Panums ORTOpædkirurgiske Selskab
Basisgruppe til oplysning om Psykiatriske lidelser
Panum Underwater Club
Panums Ungdoms Forsker Forening
Rusvejledningen for Medicin
Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
Studerendes Almen Medicinske Selskab
Studerendes Anæstesiologiske og traumatologiske selskab
Scorebogen
Sundhed for Alle
Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
Studenterklubben
Studerendes Organisation For Akutmedicin
Studerendes PLAstikkirugiske Selskab
Studerendes Organisation For Industri- og Erhvervsinteresserede
Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab

Join på Facebook
www.donaid.dk

www.eorta.dk
www.forniks.dk
www.gynobs.nu

www.imcc.dk

www.mira-kbh.dk
www.mok.dk
pippi.wordpress.com

www.portos.dk

www.puc.nu
www.puffnet.dk
www.rusvejleder.dk
www.saks-kbh.dk
sams.dsam.dk
www.sats-kbh.dk
www.scorebogen.com

www.studklub.dk
sofas.dk
splas-kbh.dk
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk

AKS
Donaid
DSS
Eorta
FORNIKS
GO

IMCC

MARS
MIRA
MOK
PIPPI
PMS
PORTOS
PsykOBS
PUC
PUFF

SAKS
SAMS
SATS

SEHAT
SIMS

SOFAS
SPLAS
Synapse
SØNHKS
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HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42, samt ugen før påske.
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MOK UDKOMMER
DET REGNER PÅ PRÆSTEN!

BAMSEHOSPITALET ARR., SE S. 8
SATS IV-KURSUS, SE S. 10

PALLE LÆSER OG TOBIAS GRILLER!

ARBEJDSWEEKEND I MARKUS' KOLONIHAVE!

MOK DEADLINE KL. 12:00
TEMAMÅNEDSMØDE I GO, SE S. 8

SAMS FOREDRAG, SE S. 10
DET DRYPPER PÅ DEGNEN!

Basisgrupper

Mangler vi en basisgruppe? Send informationerne til mok@mok.dk

Ugens sjove indslag

KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIEVEJLEDNING 
OG STUDIESERVICE
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Albin Andrea

TIL DEM AF JER DER OGSÅ 
ER SÅ TRÆTTE AF

FUCKING TRAFIKPROPPER!

VICTORIA TAGER SIN PLICA MUSTACHIO 
SUPERIOR MED HJEM FRA KOLDING!!!

FUCK DE NYE!
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Polterabend
en tekst i Times New Roman

Af: David/MOK.red.

 Når man bliver en gammel bitter mand, som jeg er, sker 
der det sjove i ens omgangskreds, at ens venner begynder 
at fri til mere eller mindre tilfældige kvinder, som de kun 
har kendt i 5-8 år. Det sker desværre alt for ofte spontant, 
hvorfor man sjældent kan nå at tale dem til fornuft inden, 
og f.eks. begynde blidt ud med at dedikere sig til forholdet 
med en uudgrundelig husgæld eller et barn eller lignende. 

 Det er selvfølgelig noget værre rod. Der opstår et hyr 
af problemer for alle andre end det egoistiske brudepar. 
Først og fremmest er der de først spørgende, senere døm-
mende og slutteligt vældigt skuffede blikke fra ens egen 
kæreste. Dernæst er der hele problemet med påklædning, 
nye kjoler og skjorter, er vi tæt nok til at der forventes tale 
og selvfølgelig det altoverskyggende dilemma omkring 
gaven; På størrelse med kuverten? Men det er jo deres valg 
at bruge en mindre forældreformue på brylluppet, det har 
vi ikke råd til! En ting fra ønskelisten? Men vi vil jo gerne 
give noget personligt... Det er ikke altid nemt.

 Meeeeen som min afdøde farfar, Svend Gunnar Egon, 
måske engang har sagt: "der er ikke noget 
der er så skidt, at det ikke er godt for no-
get!" Nemlig POLTERABEND!

 Jeg har for nyligt haft den store ære at 
være med på en god vens helt fantastiske 
polterabend. Noget af det mest fantas-
tiske var, at jeg på ingen måde havde 
været over planlægningen, og derfor bare 
kunne følge med og nyde, uden følelsen 
af ansvar eller bekymring omkring dagens 
gang. Derudover er jeg involveret i et par 
andre polterabender i løbet af året, og det 
er en sand fornøjelse at være en del af 
planlægningen af den bedst mulige dag 
for en kammerat man holder af og alle 
hans venner. 
 
 Den fede polterabend skal være en over-
raskelse, have alle de unge drenge som 
skal med til brylluppet på gommens side med, samt de 
tætteste af brudens og være bygget op omkring gommens 
interesser og hans temperament angående både alkohol og 
aktiviteter. Det er svært, fordi man typisk er en ganske stor 
gruppe, der skal være involveret og det sætter en begræn-
sning i aktiviteter man kan finde på. Desuden kan mange 
rigtig sjove klassikere føles lidt klicheagtige. 

 Der er dog ikke noget der er så godt, at det ikke er skidt 
for noget. Der er mange ting der skal tages hensyn til, 
hovedsageligt hvor gommens grænse går, og i hvor vold-
som grad man kan gå over den. Og det er ment i rammeste 
alvor. Der går bunker af rygter og historier om alt for vilde 
polterabendudskejelser, og det er selvfølgelig let at tage af-
stand fra. Jeg tror dog de fleste mænd håber på, ja, måske 
ligefrem forventer at blive udfordret på deres grænser. Det 
er bestemt ikke det samme som at den vordende gom skal 
udstilles eller føle ubehag. Der skal bare gås til grænsen 
og duftes til den anden side. Frygten skal nå at opstå, men 
være så langt på afstand at ingen enkelt oplevelse på dagen 
kan ødelægge den næste. Det er en hårfin balance... 

  For at inspirere lidt er her lidt ideer til en superfed pol-
terabend for dine venner. Alle ideer er tyvstjålet fra venner, 
bekendte og egne oplevelser.

For den semipernitne kontormand:
0900 - Vækning med morgenbitter og morgenmad
1100 - Go-cart med pokal og medaljer
1400 - Frokost i det fri med øl og sandwitch
1600 - Lej en segway
1800 - Vinsmagning
2000 - Aftensmad på lækker restaurant
2200 - Øl og hygge på snusket bodega og oplæg til vildere 
leg for den fede del af deltagerne

For den gennemsnitlige halvsjove fyr:
0900 - Vækning af dværg i tangatrusse. 
Denne er med til morgenmad og næste del af 
program.
1100 - Postløb med semiydmygende opgaver 
og drukstraffet, inkl. dværg.
1400 - Frokost på bodega med bitter og ter-
ninger. Udklædning fra postløb skal fortsat 
bæres.
1600 - Paintball med "pokalshots" og 
medaljer
1800 - "fræk fadøl"
2000 - Middag på kødrestaurant
2200 - Bord i byen
2400 - Bord på stripklub

For ham den seje i vennekredsen:
0900 - Vækning af stripper i lejligheden. 
Morgenmad med lapdance.
1100 - Bungeejump eller affyring af skarp-

ladte våben på en gård. Afslappende stoffer inkl.
1400 - Frokost i limousine gennem byen, med champagne.
1600 - Casinotur, startene på vennernes regning. Evt. lidt 
opkvikkende stoffer.
1800 - Aftalt event: gom skal købe stoffer af pusher, og 
"politiet" kommer. 
2000 - Aftensmad med topløs servering på waterloo - ca-
sinogevinsten skal bruges.
2200 - Lapdance på waterloo og stofroullette.
2400 - Betalt prostitueret - last chance
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Forskningsinteresseret stud. med. søges til et fuldt finansieret prægraduat forskningsår på 
Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. september eller efter nærmere 
aftale.

Som forskningsårsstuderende vil du blive involveret i Herlev-Østerbro undersøgelsen, 
som er et klinisk studie, hvor hjertet hos raske forsøgspersoner undersøges med hjerte-
CT. Du vil indgå i forberedelsen og skanningen af disse forsøgspersoner. Herudover vil du 
blive tildelt dit eget forskningsprojekt, som dels kan bruges som specialeopgave og dels 
kan medføre en publikation i et tidsskrift. 

Hvem kan søge?
• Du skal helst have afsluttet 8. semester.
• Du skal være åben og god til at kommunikere med patienter
• Du skal være engageret, interesseret i forskning og god til at samarbejde.

Hvad tilbyder vi?
• Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
• Oplæring i generelle forskningsprincipper.
• Tæt samarbejde i engageret forskningsteam.
• Selvstændigt projekt.
• Aflønning med 10.000 kr. pr. måned.
Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail med 
en motiveret ansøgning, samt CV. 
 Har du uddybende spørgsmål er du også 
velkommen til at ringe eller skrive. 

Til:
Læge
Mathias Sørgaard
Mail: mathiassoergaard@hotmail.com
Tlf. 29 60 82 72

Ansøgningsfrist: 10/5-15, samtaler vil blive 
afholdt i følgende uge.

Annoncer
Lønnet Kardiologisk forskningsår: 
Noget for dig?
Forskningsinteresseret stud. med. søges til
et fuldt finansieret prægraduat 
forskningsår på Hjerte-CT enheden, 
Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. 
september eller efter nærmere aftale.

Som forskningsårsstuderende vil du blive 
involveret i Herlev-Østerbro undersøgelsen, 
som er et klinisk studie, hvor hjertet hos raske 
forsøgspersoner undersøges med hjerte-CT.
Du vil indgå i forberedelsen og skanningen af 
disse forsøgspersoner. Herudover vil du blive 
tildelt dit eget forskningsprojekt, som dels 
kan bruges som specialeopgave og dels kan 
medføre en publikation i et tidsskrift. 

Hvem kan søge?
 Du skal helst have afsluttet 8. semester.
 Du skal være åben og god til at 

kommunikere med patienter
 Du skal være engageret, interesseret i 

forskning og god til at samarbejde.

Hvad tilbyder vi?
 Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
 Oplæring i generelle forskningsprincipper.
 Tæt samarbejde i engageret 

forskningsteam.
 Selvstændigt projekt.
 Aflønning med 10.000 kr. pr. måned.
Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail 
med en motiveret ansøgning, samt CV.
Har du uddybende spørgsmål er du også
velkommen til at ringe eller skrive. 
Til:
Læge
Mathias Sørgaard
Mail: mathiassoergaard@hotmail.com
Tlf. 29 60 82 72

Ansøgningsfrist: 10/5-15, samtaler vil blive 
afholdt i følgende uge

Lønnet Kardiologisk forskningsår: 
Noget for dig?
Forskningsinteresseret stud. med. søges til
et fuldt finansieret prægraduat 
forskningsår på Hjerte-CT enheden, 
Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. 
september eller efter nærmere aftale.

Som forskningsårsstuderende vil du blive 
involveret i Herlev-Østerbro undersøgelsen, 
som er et klinisk studie, hvor hjertet hos raske 
forsøgspersoner undersøges med hjerte-CT.
Du vil indgå i forberedelsen og skanningen af 
disse forsøgspersoner. Herudover vil du blive 
tildelt dit eget forskningsprojekt, som dels 
kan bruges som specialeopgave og dels kan 
medføre en publikation i et tidsskrift. 

Hvem kan søge?
 Du skal helst have afsluttet 8. semester.
 Du skal være åben og god til at 

kommunikere med patienter
 Du skal være engageret, interesseret i 

forskning og god til at samarbejde.

Hvad tilbyder vi?
 Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
 Oplæring i generelle forskningsprincipper.
 Tæt samarbejde i engageret 

forskningsteam.
 Selvstændigt projekt.
 Aflønning med 10.000 kr. pr. måned.
Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail 
med en motiveret ansøgning, samt CV.
Har du uddybende spørgsmål er du også
velkommen til at ringe eller skrive. 
Til:
Læge
Mathias Sørgaard
Mail: mathiassoergaard@hotmail.com
Tlf. 29 60 82 72

Ansøgningsfrist: 10/5-15, samtaler vil blive 
afholdt i følgende uge

Lønnet Kardiologisk forskningsår: Noget for dig?

Går du med en forsker i maven? Kunne du tænke dig at vide mere om leversygdom og 
alkohol? Eller trænger du måske bare til et spændende afbræk i studiet, der også vil pynte 
på dit CV? Alkohol er den hyppigste årsag til leversygdom i Danmark. En sygdom som 
ca. 1000 danskere dør af hvert år – ca. 25 år for tidligt. Mens man de sidste 20 år er blevet 
dygtig til at behandle mange former for kræft og hjertekarsygdom, er man ikke blevet 
bedre til at behandle alkoholisk leversygdom. Området er generelt uudforsket. Projektet 
handler om at identificere den bedste måde at tackle alkoholproblemer på hos personer 
med leversygdom.Har du interesse for både intern medicin og alkoholproblemer - er 
dette måske noget for dig.

Hvem er vi?
Vi er en lille, ambitiøs forskningsenhed og tilbyder tæt supervision til udarbejdelse af 
detaljeret projektbeskrivelse, statistik(i prorammet Stata) og artikelskrivning med henblik 
på,at du under forskningsåret udarbejder en artikel som førsteforfatter. Denne kanogså 
bruges som kandidatopgave.VI forestiller os, at du udarbejder en detaljeret projekt-
beskrivelse i løbet af majog juni med henblik på at starte forskningsåret d 1.9-2015. 

Vi forventer 
At du
- Er nysgerrig og tager ejerskab i projektet – motivation er altafgørende
- Er analystisk, struktureretogomhyggelig
- Er studerende på kandidatdelen (eller er en fremmelig bachelorstuderende)

For at få en mere detaljeret projektbeskrivelse eller ved øvrige spørgsmål, er du meget 
velkommen til at kontakte os. Motiveret ansøgning og karakterudskrift modtages senest 
d 23.4 (gask@dadlnet.dk) og samtaler vil blive afholdt 27.4-1.5.2015. Vi ser frem til at høre 
fra dig.

Gro Askgaard, læge, ph.d.-studerende 
mail: gask@dadlnet.dk, tlf: 60142280
Mette Skalshøi Kjær, Overlæge, lektor, ph.d.
mail: mette.skalshoei.kjaer@regionh.dk
Hepatologisk klinik 2121, Rigshospitalet

Forskningsårsstuderende til projekt om alkoholisk leversygdom søges

Studentermedhjælper ved CEKU søges!
Et antal stillinger som studentermedhjælper ved Center for Klinisk Uddannelse (CEKU) 
ønskes besat pr. 01.08.2015.

Vi har til huse i Teilumbygningen på Rigshospitalet samt i Rigshospitalets lokaler i Ham-
mershusgade. 

Færdighedstræningen i CEKU er dels en forberedelse af de studerende til kliniske ophold 
og dels et supplement til den kliniske uddannelse. Træningen omfatter en række kliniske 
færdigheder samt kommunikationstræning. Læs mere på http://ceku.ku.dk/.

Arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaverne består i undervisning af medicinstuderende i udvalgte kliniske 
færdigheder, teknisk hjælp til undervisningen i kommunikationstræning samt assistance 
ved anden undervisning i CEKU. Eksempel på færdighedskurser er:hjertelungeredning, 
anlæggelse af blærekateter og perifer veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, 
ledundersøgelse, gynækologisk undersøgelse ogfokuseretultralydskanning. 

Herudover assisterer du ved afholdelse af de stationsbaserede eksaminer OSCE og MFTL 
(Objektiv Struktureret Klinisk Eksamen og Medicinsk Fagprøve for Tredjelands Læger), 
vedligeholdelse af de enkelte laboratorier og lagre, samt andet forefaldende arbejde. 
Der er i CEKU rigtig gode muligheder for igangsættelse og supervision af forskningsak-
tiviteter.

Kvalifikationer:
Du skal på nuværende tidspunkt være medicinstuderende på 3. – 6. semester BA med 
interesse for undervisning og formidling, hvorfor undervisningserfaring er en fordel. Vi ser 
gerne, at du forbliver hos os resten af dit studium. Du får pædagogisk og praktisk træning 
i undervisning, og du skal bistå CEKU´s lektorer mht kursusindhold, tilrettelæggelse samt 
udvikling af nye kurser. Der stilles således krav til gode samarbejdsevner og fleksibilitet.
Vi har i CEKU en uformel omgangstone og er meget socialt anlagte.
Vi løser mange forskellige opgaver og lægger vægt på mangfoldighed. Har du interesser 
uden for studiet f.eks. inden for film og foto, statistiske opgaver, IT-løsninger og websites, 
eller hvis du blot har generelt teknisk snilde, hører vi også meget gerne om dette i din 
ansøgning. 

Præparatfremstillere søges 
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin søger snarest 2 præparatfremstillere.

Du vil kunne se opslaget på KU-net: http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/fra 
den 20. april 2015, hvor du også vil kunne søge stillingerne, der har ansøgningsfrist den 
4. maj 2015 kl. 9.00.

Stillingerne vil endvidere blive slået op på Jobnet: https://job.jobnet.dk/CV og Job-i-
staten: http://www.job-i-staten.dk/.

Ansøgningskravet til stillingerne er bestået 3. semester anatomi ved forårseksamen 
2015, med en karakter på 10 eller 12.

Med venlig hilsen
Lone Bjørn Holst 
Sektion for Studieservice

Jobopslag

Studentermedhjælper søges til klinisk 
forskningsprojekt i børnelungemedicin på 

Rigshospitalet.
Dansk BørneLungeCenter på Rigshospitalet søger en studentermedhjælper til at 
udføre undersøgelser i et forskningsprojekt om skolebørn, der har været født for tidligt. 
Tiltrædelse snarest med varighed frem til 1. september 2015. 

Mange af patienterne kommer i tidsrummet 9-17 på hverdage, det er derfor vigtigt, at 
du har mulighed for at arbejde der.

Der kan planlægges udenom bestemte dage efter dit ønske fx tæt på eksamen, men du 
skal have mulighed for at arbejde mange hverdage i dagstimerne.

Det vil være ca. 250 timers arbejde i alt frem til 1. septemberog det vil være af 5-6 tim-
ers varighed per besøg. Du vil få oplæring i mange avancerede undersøgelsesmetoder 
indenfor lungemedicin og prøve kræfter med såvel pædiatrisk og lungemedicinsk 
forskning. 

Arbejdet er timelønnet efter gældende overenskomst for studentermedhjælpere og du 
vil få løn under oplæring.
Kontakt som udgangspunkt stud.med. Jesper Kiehn Sørensen på BPD.DBLC@gmail.com 
eller evt. Dr.med. Kim G. Nielsen på kgn@dadlnet.dk for nærmere info/ ved interesse.
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Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en medicin-
studerende til et 1-årigt scholarstipendiat fra 1. juli 2015

I dag lever skizofrene patienter i gennemsnit 20 år kortere end baggrundsbefolkningen 
og over halvdelen af dødsfaldene skyldes somatisk sygdom – især hjertekarsygdomme. 
Liraglutid (Victoza) er en GLP-1 agonist, som anvendes til behandling af type 2 diabetes. 
I det aktuelle studie, som er dobbeltblindet, placebo-kontrolleret og randomiseret, vil vi 
undersøge, om skizofrene patienter med overvægt og metaboliske forstyrrelser opnår 
en bedring af deres metaboliske forstyrrelser ved 16 ugers behandling med Victoza. I 
forbindelse med inklusion af patienter til studiet, vil der ydermere blive foretaget en 
undersøgelse af skizofrene patienters alkoholforbrugsmønstre. Disse data fra inkluderede 
patienter i forsøget vil senere kunne bruges til at vurdere, om Victoza har en mulig effekt 
på alkoholforbruget. 

Studiet ledes af prof. i psykiatri Anders Fink-Jensen og prof. i endokrinologi Tina Vilsbøll. 
For mere info, se på vores hjemmeside: psyktreat.sharepoint.com (NB. ikke www foran)
Alle tilladelserne fra Sundhedsstyrelsen, Vidensskabsetisk Komite og Datatilsynet er på 
plads, og over 60 patienter er inkluderet. Patienter skal fortsat hverves fra bosteder og 
via distrikt psykiatriske centre i Region H og Region Sjælland over det næste år. I alt skal 
96 patienter inkluderes. Det er et overvejende somatisk (endokrinologisk) studie med 
en masse klinisk arbejde som fx en 4 timers sukkerbelastning, objektiv undersøgelse, 
blodprøvetagning og lign.

Vi søger en studerende, der er
• Interesseret i intern medicin, endokrinologi og psykiatri
• Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde i et klinisk lægemiddelforsøg med alt 
fra hvervning af patienter til kliniske opgaver i det daglige
• Ambitiøs, og som gerne vil skrive videnskabelige artikler på engelsk
• Humoristisk, fyldt med gå-på-mod og empatisk
• Fleksibel, da vi er et lille team med mange forskellige opgaver

Vi kan tilbyde 
• Et fuldt finansieret 1-årigt scholarstipendiat 
• Deltagelse i ovenstående GLP-1-studie 
• Selvstændigt forskningsprojekt, som vil blive defineret inden for rammerne af GLP-
1-studiet. Det er meningen, at dette projekt vil kunne bruges som kandidatopgave  
• Du vil blive involveret i alle aspekter af studiet i tæt samarbejde med en ph.d.-studer-
ende (læge Julie Rask Larsen), læge Kamuran Kuyuncu, andre forskningsårs-studerende 
og bioanalytiker Bente Bennike
 
Ansøgningsfrist er 1. juni 2015
Motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift sendes til Julie Rask Larsen:
 dr.rask@gmail.com / 22 97 77 57

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie Rask Larsen eller 
forskningsårs-studerende Michelle Jakobsen: michelle.iris.jakobsen.01@regionh.dk 

Lægevikarhold på Psykiatrisk Akutmodtagelse Bispebjerg, søger 8 nye medlemmer.
Tre stillinger med start d. 1/6-15, fem med start d. 1/1-15.

Vi er et hold på 23 lægevikarer der dækker aften/natte-vagter i Bispebjergs travle psykia-
triske skadestue alle ugens dage, hele året rundt.
Som Holdmedlem har man 2-3 vagter per måned. Vagterne er skiftevis ”korte” vagter (kl. 
14-24 i hverdage, kl. 12-24 i weekender) og lange vagter (kl. 16-09).
Man har desuden 1-2 standby-vagter, hvor man er på tilkald ved sygdom. 
Vi indgår i vagtlaget sammen med en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af 
afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er krævende men varieret og lærerigt, og du får prøvet kræfter med mange 
forskellige psykiatriske problemstillinger, akutte som mindre akutte. Det er overvejende 
selvstændigt arbejde men med rigtig god sparring og supervision.

Oplæring: Inden din første vagt, skal du have taget to følgevagter (16-20) i skadestuen 
sammen med en af de andre lægevikarer. Du indkaldes desuden til et fælles introduk-
tionsforløb. Dette forløber de 5 første hverdage i måneden og skal helst være gennemført 
inden første vagt. Introdagene er lønnede og foregår i tidsrummet fra 08.30 til ca. kl. 
15.00.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer. Gode tillæg pga. lange vagter.

Krav: 
Du skal som minimum have gennemført klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og 
forvente at bestå eksamen i psykiatri.
Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
Du skal kunne deltage i holdmøder den første søndag i hver måned.
Du skal afholde 2 følgevagter (kl. 16-20) samt introforløb inden første vagt. 
Vi lægger stor vægt på stabilitet og ansvarlighed. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper 
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter, og det forventer vi at du 
vil bidrage til.

Ansøgning: Din motivation for at søge jobbet, hvad du kan bidrage med, tidl. erfaring fra 
holdarbejde/vikariater, hvor længe du kan blive på holdet og hvilken dato du kan starte.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 27. april, kl. 12.00 
Dato for samtaler endnu ikke fastlagt, forventes afholdt de første uger i maj.

Motiveret ansøgning samt CV sendes til holdleder Daniel Dybdal (danieldybdal@gmail.
com). 

Du er også velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til arbejdet.

Interesseret i at få forskningserfaring?

Udfordrende og lærerigt arbejde som lægevikar i psykiatrien.

Uanset, hvad årsagen kan være i dit tilfælde, så SKAL du have en 
dispensation fra studienævnet for at få lov til at blive tilmeldt mindre 
end 30 ECTS point næste semester. 

Er du foran?
Du skal søge dispensation.

Har du måske skrevet dit kandidatspeciale før tid? Har du taget 9. 
semester eksamen på 8. semester eller noget andet, som gør, at du er 
foran og derfor ikke skal tilmeldes 30 ECTS point næste semester? I de 
tilfælde, hvor man samlet set vil ende med at være tilmeldt 60 ECTS 
point i løbet af forårssemesteret og efterårssemesteret er det blevet 
muligt for studienævnet at beslutte at give administrativ dispensa-
tion, således at ansøgningen ikke skal afgøres i dispensationsudval-
get eller studienævnet. MEN der skal stadig sendes en ansøgning. 

Har du valgt at dele et semester op og derfor vil tage det rester-
ende efter sommerferien?
Du skal søge dispensation. 

Har du f.eks. taget første del af 5. semester eller 3. semester dette 
forår og planlægger at tage sidste del efter sommerferien? 
Det er ikke en selvfølge, at du vil blive tilmeldt den resterende del 
efter sommerferien, og det er ikke sikkert, at en dispensation vil blive 
godkendt. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvad der sker, hvis 
man ikke har søgt dispensation. Men det er ikke usandsynligt, at man 
bliver tilmeldt etsenere semester, hvor man kan blive tilmeldt 30 ECTS 
point. Fx 6. semester eller 4. semester, og derfor er nødt til at tage de 
resterende point fra 3. Eller 5. semester efterfølgende. 
Der sidder heldigvis studerene med til vurderingerne af dispensation-
sansøgningerne, der vil argumentere for, at man skal kunne tage det 
man mangler fra et tidligere semester, så de studerende ikke kommer 
i klemme i fremdriftsreformens navn.

Kan du ikke klare at blive tilmeldt et fuldt semester pga. sygdom 
eller andre usædvanlige forhold?
Du skal søge dispensation med relevant dokumentation. 

Dispensationen søges elektronisk via en blanket på KUnet (KUnet.dk 
uddannelsesside Blanketter).  

Studievejledningen er desuden dygtige til at hjælpe, hvis der er 
noget, man skulle være i tvivl om. 

Hovedbudskaberne igen:
Husk at søge dispensation for tilmelding til færre end 30 ECTS point. 
De administrative procedurer kan være svære at gennemskue, og der 
er mange muligheder for, at man som studerende kommer i klemme. 
Få det gjort nu her.  Tilmeldingen til næste semesters undervisning 
er i maj, og der kan godt være længere behandlingstid, end man lige 
regner med. 

Skal du tilmeldes mindre end 30 ECTS point næste semester?
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Kontakt
Mail: kkf@fadl.dk
Tlf.: 3520 0250
Web: www.fadl.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

FADLs lægevikarkurser
Tilmelding til FADLs Lægevikarkurser i København starter mandag den 3. september 
2012. Tilmeldingen foregår kun online via www.fadl.dk, hvor du også kan læse mere 
om tilmeldingen og de enkelte kurser. 

Læs mere på de efterfølgende sider.

Velkommen tilbage
Så er FADL tilbage, og vi ser frem til et 
spændende efterår med RUS-introduk-
tion, lægevikarkurser, valg i Repræsen-
tantskabet, Generalforsamling og meget 
andet.

Samtidig vil vi gerne byde velkommen 
til alle de nye studerende på medicin-
studiet, som vi glæder os til at møde 
til FADLs RUS-introduktion. I skemaet 
nedenfor kan du se, hvornår dit hold er 
inviteret til introduktion.

Følg desuden med på www.fadl.dk og 
se, hvad der sker i FADL.

RUS-introduktion - efterår 2012
Vi vil gerne invitere dig til introduktion til FADL. FADLs Kredsforening vil informere dig mere generelt om den rolle FADL har for 
dig som lægestuderende og, hvad du får ud af at blive medlem, mens FADLs Vagtbureau giver dig en introduktion til de mulighe-
der, du har for studierelevant arbejde allerede fra 1. semester.

Kredsforening Vagtbureau

Hold 101 Mandag den  10/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 102 Torsdag den  13/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 103 Fredag den    7/9   9.15 - 10.00 10.15 - 11.00

Hold 104 Fredag den    7/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Hold 105 Tirsdag den   4/9 10.15 - 11.00 11.15 - 12.00

Hold 106 Tirsdag den   4/9 11.15 - 12.00 10.15 - 11.00

Hold 107 Torsdag den  6/9 12.15 - 13.00 13.15 - 14.00

Hold 108 Torsdag den  6/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 109 Torsdag den  13/9 13.15 - 14.00 12.15 - 13.00

Hold 110 Torsdag den  6/9   9.15 - 10.00 10.15 - 12.00

Hold 111 Torsdag den  6/9 10.15 - 11.00   9.15 - 10.00

Det sker i sep/okt

» 13. sep.: Repræsentnatskabsmøde 
» 12. okt.: Generalforsamling i FADL
 

Som noget nyt kan du som FADL-medlem købe stetoskoper til favorable priser. Vi har 
købt et lager ind af typen Littmann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som sæl-
ges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer kommer i assorterede farver.

Du har også mulighed for at købe tre forskellige typer refl ekshamre.

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

Betaling foregår online med betalingskort eller via bankoverførsel i FADLs ekspedition. 

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

OBS OBS OBS!
Der er stadig ledige pladser til FADL's DHL-stafet torsdag d. 30/8-12. Det 

koster 620,-/hold med 5 personer. Man får en gratis løbetrøje med FADL-logo, og der vil blive grillet og 
solgt øl og vand i  FADL-teltet. Tilmelding sker til jauho@fadl.dk - så kom og løb med 

FADL i ryggen, vi ses!

Velkommen til et nyt semester
Så er et nyt semester startet og FADL har også nye ting 
på paletten.

Ny sekretariatsleder
Vi har ansat en ny sekretariatsleder ved navn Thomas 
Kjær Jensen. Thomas har tidligere arbejdet i lægefore-
ningens uddannelsesafdeling og er uddannet cand.phil. i 
historie. Han tiltræder stillingen fra 1. februar.

FADL's semesterhæfte
Semesterhæftet udkommer i denne uge. Heri kan du 
blandt andet finde information om diverse lægevi-
karkurser.

Stetoskoper
Vi ligger stadigvæk inde med et større parti stetoskoper, 
som kan købes for billige penge. Vi har modellerne Litt-
mann Classic II S.E og Littmann Master Classic 2. som 
sælges til henholdsvis 540 kr. og 680 kr. Begge typer 
kommer i assorterede farver.

Fastelavnsfest
Vi holder fastelavnsfest i FADL-huset d. 11. februar kl 
17. Sæt kryds i kalenderen, nærmere info følger i næste 
uge.

Lægevikarkurser
Tilmeldingen til semestrets lægevikarkurser er ved 
at være tæt på.
Her er de lægevikarkurser, du kan tage:
- Akut medicin
- Radiologi
- Skadestue- og ortopædkirurgi
- Psykiatri
- Neurologi
- Kardiologi
- Infektionsmedicin
- Sår og sutur
- EKG
- Stetoskopi
- Klinisk farmakologi
- Blodprøver
- Væske- og elektrolytforstyrrelser

Tilmeldingen til semestrets kurser finder sted på 
https://booking.fadlvagt.dk/kkf/ fra 1. februar til og 
med 7. februar 2013.
Efterfølgende vil restpladser bliver slået op 
løbende. Nærmere info følger.

Følg os på facebook
FADL er kommet på facebook. Her kan du løbende 
følge med i, hvad der foregår af arrangementer, 
overenskomstforhandlinger og meget mere!

Så gå ind på: www.facebook.com/fadlkbh og "like"
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Kredsforeningen

TILMELDING TIL ÅRETS DHL 
STAFET ER I GANG!
Kunne du tænke dig at løbe DHL-stafetten sam-
men med FADL? I år løber vi fredag d. 29. August kl. 
18.00. Det koster kun 150 kr. pr. mand, og så vil du 
få løbenummer og en t-shirt, samt mulighed for at 
være i vores telt. Sidste år var det en kæmpe succes 
med 100 løbere, og vi håber på endnu flere i år! Efter 
løbet vil der blive solgt øl og sodavand, så festen kan 
fortsætte, indtil vi lukker ned kl. 02.00.

Sådan gør du
1. Tilmeld et hold på fem personer på www.book-
ing.fadlvagt.dk/kkf
2. Send en mail tiljosefine.jensen@fadl.dk med 
holdtype (Dame/Mix/Mand) og t-shirt størrelser
3. Betal

Vi håberpå at se jer!
 
Arrangements- ogforedragsudvalget, 
 FADL København

Sommeråbningstider 
hos FADL  
Selvom der er lang tid til juli får du 
som FADL-medlem og vagttager 
lige denne vigtige besked i dette 
foreløbigt sidste nummer af MOK:

Fra 1 juli til 1 august har recep-
tionen på Blegdamsvej 26 indført 
sommeråbningstider. Det betyder 
at receptionen har åbent hver dag 
mellem kl.10.00 og 15.00 på alle 
hverdage undtagen fredag hvor der 
holdes helt lukket.

FADL København og Københavns 
Vagtbureau ønsker dig en forry-
gende sommer

Du har sikkert hørt om ændringer af det gule 
sygesikringskort - Men hvad betyder det for dig? 
Fra 1/8 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring, når 
du rejser i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det betyder, at det 
nu i endnu højere grad er vigtigt at have en rejseforsikring. Hvis du starter din ferierejse 
inden den 1. august 2014, vil du stadig være dækket af det gule kort ved rejser i op til 30 
dage. Men starter din rejse efter den 1. august, gælder de nye regler, og du har derfor ikke 
længere dækning på det gule kort. 

Hvad kommer ændringen til at betyde, når jeg rejser på ferie?
Fremover skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort, hvis du skal rejse inden for EU. 
Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, 
medicin mm. under ophold i et EU-land og Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du 
er dog stillet anderledes, end du kender det fra det gule sygesikringskort, i og med du kun 
er ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til.

Det betyder blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du 
modtager, når du bliver syg, da det blå EU-sygesikringskort kun dækker, hvis behandleren er 
tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort 
dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker, og i nogle lande kan 
egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent. 

Hjemtransport er heller ikke altid omfattet af dækningen, og derfor er det vigtigt med en 
rejseforsikring, hvis uheldet skulle være ude. 

Har alle en privat rejseforsikring, som dækker i hele verden?
Som hovedregel skal du selv sørge for at tilkøbe en rejseforsikring, som dækker til lige 
netop dit rejsemål, men hvis du har en FADL’s forsikringsordning med en indboforsikring 
hos vores samarbejdspartner Codan, skal du ikke bekymre dig.  Du får nemlig automatisk 
en rejseforsikring til hele verden med i købet, som sikrer dig og din familie lige så godt, 
som før ophør af det gule sygesikringskort. 

Vidste du: 
Codan Verdensrejseforsikring, der automatisk er inkluderet i din indboforsikring,
er netop blevet kåret til den bedste i Danmark af Forbrugerrådet Tænk
(kilde: Tænk Penge, april 2014). 

(Telefonerne er åbne dagligt fra kl.10 til kl.15)

Mandag-torsdag:
Fredag: kl.8.00 - 14.00

Kredsforeningen

Kære 12. semesterstuderende
Så er tilmeldingen til dette semesters kandidatgave startet. Præcis som
sidste semester uddeler FADL København et gratis navneskilt af metal 
til studerende, der afslutter kandidaten indeværende semester. 
Navneskiltet viser titlen
"Læge" samt bærerens navn og er oplagt til brug i klinikken.
Endelig tilmelding sker på Mit.fadl.dk; rubrik kan findes på forsiden. 
Husk at opdatere semester.

Deadline for tilmelding er 28. maj 2015 og udlevering i FADL-recep-
tionen sker fra cirka den 5 juni

Med venlig hilsen
Emil, medlemsfordelsudvalget

Til 10. semesters studerende 
Det PSYKIATRISKE journalkoncept er tilbage i opdateret version til alle 
studerende på 10 semester. Så kom forbi i receptionen i FADL huset og 
få et koncept. Husk også at du som FADL-medlem på 10 semester har 
mulighed for at hente det neurologiske journalkoncept. 
Til de løbe glade FADL-medlemmer
FADL samlet et hold for velgørenhedsløbet YOU RUN. Så vil du være 
med til at løbe for en god sag, så tilmeld dig FADL’s hold. Arrange-
mentet løber af stablen søndag den 3. maj kl. 10. Du kan læse mere 
om begivenheden og tilmelde dig på vores facebook side – FADL 
København.

Nye medlemsfordele – billetsalget 
Hos Billetsalget.dk kan du nu som FADL-medlem få billetter til en masse 
spændende begivenheder. Du kan finde og købe billet til de forskellige 
arrangementer på hjemmesiden http://fadl.billetsalget.dk/shop/da På 
siden har du adgang til spændende oplevelser og rabatter inden for 
film, musik, sport, attraktioner osv. Du bestiller selv billetter direkte fra 
disen og du er selvfølgelig velkommen til at inviterer familie og venner 
med. 
God fornøjelse. 

Nye medlemsfordele – Ugeskriftet 
Som medlem af FADL og hvis du går på 11. eller 12. semester, tilbyder 
FADL nu i samarbejde med Ugeskriftet dig et gratis abonnement til 
Ugeskriftet.dk, som bliver udgivet 26 gange årligt af Lægeforeningen. 
Tilmeld dig allerede nu ved at logge ind på mitFADL: http://www.fadl.
dk/fadldk/for-medlemmer/medlemsfordele-og-rabatter/Ugeskriftetdk/  
Når du tilmelder dig Ugeskriftet, sender FADL oplysninger om dit navn, 
adresse, e-mail og hvilket semester du går på til Lægeforeningen, 
der herefter opretter dit abonnement. Du vil modtage en mail fra 
Ugeskriftet.dk/Lægeforeningen, hvor du kan oprette din adgangskode 
til Ugeskriftet.dk. Vi skal gøre opmærksom på, at der kan gå op til 10 
arbejdsdage fra du tilmelder dig her til du får adgang til Ugeskriftet.dk.

	  

FADL vil samle et hold og støtte dette års 
YOU RUN! 

 
YOU RUN er et løb med både et mål og et formål. Hver løber samler ind til den 

gode sag via profil på website, og kan sprede budskabet via sociale medier.  
Vi løber søndag den 3. maj 2015 kl . 10 

Startnr. inkl. fællestræninger i Kbh med professionel løbetræner er 345 DKK. 
Ruten er en rundstrækning omkring Københavns Inderhavn. 

To distancer: Kvartmaraton (10,549 km) eller halvmaraton (21,098 km) 
 

Meld dig t il  FADLs hold!  
http://youruncopenhagen.dk/team/fadl-kobenhavn/ 

 
DE FØRSTE TYVE TILMELDTE FÅR EN GRATIS T-SHIRT FRA FADL  

 
Løbet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen,  

Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Læger uden Grænser. 
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OVERVEJER DU ET STUDIEOPHOLD I AUSTRALIEN
JAPAN OG USA I KALENDERÅRET 2016 ?
Så har du mulighed for at søge om at få en plads til en af fakultets bilaterale aftaler senest 
den 1. juni 2015 kl. 12:00. 

Hvornår på studiet:
Det er primært muligt at komme på udveksling til fakultets bilaterale aftaler på enten et 
delt 3. semester KA (2009-kandidatstudieordningen) /2. semester KA (2015-kandidats-
tudieordningen) eller på 5. semester KA på 2009- eller 2015- kandidatstudieordningen. I 
nedenstående oversigt kan du se på hvilke semestre samt på hvilken studieordning, du 
har mulighed for at søge en udvekslingsplads.  

Hvortil:
Fakultetet råder over 5 bilaterale aftaler i 3 lande: Australien, Japan og USA.

*På fakultets aftale med Cornell University, Weill Cornell Medical College (http://weill.
cornell.edu/) vil den studerende,  der bliver udvalgt til at deltage i projektet, følge et fuldt 
patientforløb fra første patientkontakt med sundhedssystemerne (den praktiserende læge 
el. lign.) over hospitalisering til efterbehandling i de sociale systemer, f.eks. rehabilitering i 
4 uger. Speciale/tema aftales med Cornell efterfølgende. 

Det er et væsentligt element i dette projekt, at der efterfølgende udarbejdes en rapport 
(case study) om sundhedssystemerne i henholdsvis Europa og USA.  Du kan se tidligere 
projekter her: http://link.medinn.med.uni-muenchen.de/us-emee/online-cases/index.htm 

- Der vil udover det 4-ugers forløb også være mulighed for at tage en ekstra måned (VKO) 
på Cornell til halv pris af Cornells normale undervisningsafgift/tuition (skriv i ansøgningen, 
hvis du er interesseret i dette).

ANSØGNINGSSKEMA 

Brug ansøgningsskemaet, som du finder under 'Blanketter' på  https://intranet.ku.dk/
medicin_ka/blanketter. Skemaet åbnes den 1. maj 2015. 
Ansøgningsfristen er den 1. juni 2015 kl. 12:00.

RÅD OG VEJLEDNING
Sektion for internationalisering
Spørgsmål om udveksling:
ExchangeOutgoing@sund.ku.dk
Træffetid for international vejledning:

Spørgsmål vedr. fakultetsaftaler:
• Tirsdag: kl. 15-17 
• Torsdag: kl. 10-13 

Spørgsmål vedr. selvarrangerede udlandsophold - gruppevejledning:
• Hver 3. torsdag i måneden med start præcis kl. 14 
Lokale 21.1.23 på Panum. Du behøver ikke at bestille tid.

 
 
Hvor Hvornår Studieplan i udlandet På 

studie-
ordning 

Antal 
pladser 
pr. år 

Ansøgningsfrist – 
blanketten åbnes en 
måned før fristen 

Bilaterale aftaler 
AUSTRALIEN 
Concord 
Clinical School, 
University of 
Sydney (ny 
aftale) 
 

Efterår 2016 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
og speciale – 30 ECTS) 

2015 2  1. juni 2015 

AUSTRALIEN 
Geelong 
Clinical 
School|Deakin 
University (ny 
aftale) 

Efterår 2016 5. semester KA (12 
ugers kliniske kurser 
(20 ECTS)) 

2015 2  1. juni 2015 

JAPAN 
Tokai 
University, 
Kanagawa  

Forår 2016 5. semester KA 
(sansefagene plus 
VKO) 

2009 2 1. juni 2015 

USA 
The Methodist 
Hospital, Texas 
Medical 
Center, Texas, 
USA 
 

Forår 2016 og 
efterår 2016 

Delt 3. Semester KA 
(2009) / 2. Semester 
KA (2015) 

2009 og 
2015 

2 pr. 
semester 

1. juni 2015 

USA 
Cornell 
University, 
Weill Cornell 
Medical 
College . 
US-EU-MEE 
samarbejde 
 

Forår 2016 5. semester KA - 4 
ugers projektarbejde 
(speciale)*  

2009 1 1. juni 2015 

 
*På fakultets aftale med Cornell University, Weill Cornell Medical College (http://weill.cornell.edu/) vil den 
studerende,  der bliver udvalgt til at deltage i projektet, følge et fuldt patientforløb fra første 
patientkontakt med sundhedssystemerne (den praktiserende læge el. lign.) over hospitalisering til 
efterbehandling i de sociale systemer, f.eks. rehabilitering i 4 uger. Speciale/tema aftales med Cornell 
efterfølgende.  
 
Det er et væsentligt element i dette projekt, at der efterfølgende udarbejdes en rapport (case study) om 
sundhedssystemerne i henholdsvis Europa og USA.  Du kan se tidligere projekter her: 
http://link.medinn.med.uni-muenchen.de/us-emee/online-cases/index.htm

Kære MOKs læsere. 

Får I afprøvet en enkelt pickupline eller to i forårssolen? Eller vil I ligehave 
en backupline?: You’re so beautiful that you made me forget all my 
pickuplines. 

Ingen undskyldninger. Man kan altid prøve(bare lidt). Især hvis man 
skriver en mail til mig om det på: pickuppanum@gmail.com eller fortæller 
historier til juni! Du må også gerne skrive, hvis du har en line, du gerne vil 
have af prøvet i Kenya, Tanzania, Ethiopien eller Uganda! Det’ perfekt!

Denne uges pickupline kan som altid vurderes på ligeden skala, du finder 
mest relevant, men derforetrækkestilbagemeldinger på skalaen fra tå ”My 
love for you is like diarrhea, I just can’t hold it in” til top ”Are you a banana? 
’Cause I findyou a-peeling.” 

Ugenspickupline: 
Are you my Appendix? Because I have a funny feeling in my stomach that 
makes me want to take you out<3

Jeg har måsketilbragt for meget tid på OP. Der foreligger samtidig også 
kun data fra OP med denne pickupline, så den kunne godt have et lidt 
smalt publikum.

Ikke mere klinik før 9. fra nu af! Hurra! Strand. Snart. Jaaaaa!

Jeg glæder mig til at høre fra dig! 

Krammer, solskoldning, sugemærker og myggestik. 
Caro. (sem.fri efter 8.sem). 

Ps. ”Howareyoufine?” I didn’t ask how you look! <3 <3 

UGENS PICKUPLINE

Gøgl & Studievejledningen
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Nu har du mulighed for at blive Sexpert
Sexekspressen afholder endnu engang actiondag, og du er inviteret. Det bliver en 
lærerig og underholdende dag i godt selskab, så sæt kryds i kalenderen: 

LØRDAG D. 9. MAJ 

Hvis du er ny i Sexekspressen, vil du få intern undervisning, så du efter denne dag kan 
kalde dig selv for Sexpert. Som uddannet Sexpert kan du komme med Sexekspressen 
ud og undervise i seksualundervisning i folkeskolernes 7. – 10. klasse.  

Hvis du allerede er Sexpert, vil der være forskellige spændende workshops og et 
lærerigt foredrag.

Dagens program: 
- Kl. 10.00-11.30 Undervisning af nye i Loungen i Studenterhuset (ved Panum)
- Kl. 11.30-12.00 Brunch for nye og gamle
- Kl. 12.00-15.00 Workshops for gamle +undervisning af nye
- Kl. 15.00-17.00 Foredrag ved Kim Steinle fra SUMH for de gamle + undervisning af nye
- Kl. ca. 17.30 Fælles aftensmad for nye og gamle
- Festligheder natten lang

Alle disse herligheder koster blot 30 kr., og det kræver, at du er medlem af IMCC. 

For at tilmelde dig actiondag skal du gøre to ting: 
- log ind på IMCC’s hjemmeside og tilmeld dig eventet (er du helt ny, skal du først blive 
medlem)
- udfyld det tilhørende tilmeldingsskema med dine oplysninger

Vi glæder os til at se dig !

Foredrag om medicinering af børn og arrange-
ment med Bamsehospitalet
Først og fremmest: Tusind tak til alle jer, der var med til at gøre sidste uge til den 
vildeste uge for Bamsehospitalet og Sund Krop! Det havde aldrig lykkedes uden jer - vi 
håber og glæder os meget til at se en masse af jer til fremtidige arrangementer! 

Næste arrangement kommer til at foregå søndag d. 26 april 13-19, hvor vi tager med 
Bamsehospitalet til Science i Forum. Vi mangler stadig søde bamselæger, så hvis 
din søndag er ledig (bare et par timer er også helt fint), så kom med og få en super 
hyggelig dag sammen med os og alle de skønne børn og bamser, der finder vej til 
Forum! 

Tilmelding sker via email: Bamsehospitalet.kbh@gmail.com eller gennem vores 
facebook-gruppe: Bamsehospitalet&Sundkrop, København.

Derudover holder vi torsdag d. 14 maj et månedmøde, som denne gang er inkl. et su-
per interessant foredrag om medicinering af børn, med fokus på bla. hvilke udfordring-
er der er ved, at størstedelen af alle lægemidler er udviklet til og testet af voksne, samt 
hvordan bivirkningsbilledet ændrer sig når et lægemiddel anvendes til børn. Lokale 
følger - hold øje med MOK eller tilmeld dig vores facebook-event. 

Glem desuden ikke at følge os på instagram: Bamsehospitaletkbh og snapchat: Bam-
sehospital.

Vaccination - for eller imod?
Skal vaccination gøres lovpligtig, hvis antallet af forældre, som fravælger vaccination af 
deres børn, fortsætter med at stige? Eller har disse skeptiske forældre rent faktisk fat i 
noget, og er der overhovedet grund til en reel frygt? 

Disse er bare nogle af de mange spørgsmål, der florerer i den helt store vaccine-debat, 
der lige nu er brændende aktuel i medierne. Har du også fulgt med på sidelinjen, og 
kunne du tænke dig at blive klogere på alle sider af sagen? Så kom og vær med når 
Eorta inviterer til månedsmøde d. 29/4 kl. 17 (lokale følger), hvor vi netop tager hul på, 
hvad der nok er tidens mest aktuelle sundhedsfaglige problematik. Til dette får vi hjælp 
af to yderst kompetente foredragsholdere: 

Klinisk professor, overlæge, dr. med og leder af CHIP samt PERSIMUNE – Jens Lundgren 
Panums helt egen etiker-darling og Lektor emeritus - Peter J. Hancke Rossel 

Eventet er GRATIS og åbent for alle – så kom og få en orden-
tlig én på opleveren, når lektor Peter Rossel deler ud af sine 
visdomsord og Prof. Jens Lundgren gør dig klogere på hele 
det medicinske aspekt af problematikken. 

Der vil selvfølgelig være forfriskninger og lidt sødt til ganen, 
da det jo er sent på eftermiddagen!

Vi glæder os til at se dig

Eorta – basisgruppen for intern medicin

Efteruddannelses-Weekend 2015!
  
Er du til adrenalin, udfordringer og fart over feltet? Så tilmeld dig 
Efteruddannelsesweekenden i Førstehjælp For Folkeskoler (FFF) d. 15.-17- maj, som 
afholdes i Birkerød!

Dette år byder weekenden på fantastisk farlige førstehjælpscases; vi introducerer 
livredning af børn og spædbørn, samt livredning i vand og håndtering af spine-ulykker.

Ud over disse medrivende cases, byder weekenden selvfølgelig på masser af spas, mad 
og overnatning, så vi sammen kan styrke FFF-fællesskabet, gamle som nye :-)
Få genopfrisket førstehjælps-erindringen, sug til dig af ny viden og bliv medlem af et 
godt socialt miljø på Panum med en kanonstart i Panums farligste basisgruppe!

Tjek facebook ”Efteruddannelsesweekend 
FFF København - F2015” og TILMELD dig 
OG din læsemakker!

Vi glæder OS til at se DIG!

Kom til neuroforsknings-foredrag og 
månedsmøde med FORNIKS!
Neurolog og klinisk forskningslektor på Herlev Hospital, Christina Kruuse, står for 
månedens oplæg med temaet ”Neuroforskning”. Christina vil dele ud af sine mange års 
erfaring med forskning, herunder give gode tips til hvordan du kommer i gang med at 
forske, do’s and don’ts og ikke mindst hvad der rør sig i den nyeste neuroforskning. Så 
tag din læsemakker under armen og bliv klogere på forskning inden for kroppens mest 
spændende organ!

Der vil som sædvanlig være kaffe, kage og 
efterfølgende månedsmøde, hvor alle er 
velkomne!

Temamånedsmøde i GO

Mange kvinder lider af sygdommen endometriose. Men hvad er det egentlig og 
hvordan behandler vi det? Kom til temamånedsmøde om endometriose, hvor Tórur 
Dalsgaard vil svare på netop dette. Det bliver en eftermiddag fyldt med kirurgi, en-
dokrinologi og gynækologi.

MANDAG DEN 27. APRIL KLOKKEN 17
LOKALE 21.2.27b

Der vil som altid være kaffe, kage og 
frugt. Efter foredraget holder vi et kort 
månedsmøde, hvor vi blandt andet vil høre 
om dine idéer til fremtidige foredrag i GO.
Vi ses!

Basisgrupper
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IMCC Exchange og Research Exchange søger 
boliger og buddies til udvekslingsstuderende!

Skal du rejse i maj, juli eller august? Eller har du et ledigt værelse? 
København modtager en udvekslingsstuderende fra Canada i perioden 4/5 til 29/5. 
Hvis du  har et værelse/en lejlighed eller en seng ledig i 4 uger, får du et honorar på 
1800,- 
Til sommer mangler vi 6 boliger i perioden 29/6-24/7 og 8 boliger i perioden 27/7-
21/08, og her får du samme honorar for 4 ugers fremleje. De eneste krav er, at den 
studerende har adgang til køkken, bad og selvfølgelig en seng/sofa. 

Hvis du er hjemme over sommeren, kan du blive buddy for en studerede. At være 
buddy indebærer at hente en udvekslingsstuderende i Kastrup lufthavn, vise hvor 
den studerende skal bo og hvordan han/hun transporterer sig til det tildelte hospital 
og afdeling på den første klinikdag.  I skemaet nedenfor kan du se, hvor sommerens 
studerende er fra. 

Juli
1 Island 1 Indonesien 1 Filippinerne 2 Tyrkiet 1 Taiwan  

August
1 Marokko 1 Indonesien 2 Belgien 1 Rumænien 1 Taiwan 1 Ungarn 1 Japan

Ud over en ny ven eller 1800 kr. får du fordel til næste ansøgningsrunde af IMCC 
Exchange Klinik og Research Exchange udvekslingsophold, når du selv skal ud. 

Hvis du har en bolig, du vil udleje, så hører vi gerne fra dig på bolig.exchange.
copenhagen@gmail.com.

Har du lyst til at være buddy til sommer? Så skriv til buddy.exchangecph.gmail.com

Mange hilsner
IMCC Exchange og Research Exchange i København

KAN DU LIDE AT MØDE MENNESKER 
FRA HELE VERDEN ?

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP TIL SOMMER!

 

Nu har du chancen for at være med til at planlægge og deltage i IMCC Exchanges so-
cialweekend for alle sommerens incomings. Skal vi til fredagsrock i tivoli, på kanalrund-
fart eller besøge spændende seværdigheder udenfor København? 

Alt det sjove løber af stablen d. 10.-12. juli. Indtil da har vi brug for DIN HJÆLP til at gøre 
IMCC Exchange socialweekend til den mest fantastiske nogensinde. Du får både en 
masse nye venner og fordele til næste ansøgningsrunde af IMCC Exchange Klinik og 
Research Exchange udvekslingsophold

HØR MERE TIL MÅNEDSMØDE D. 28. MAJ KL. 17 I STUDENTERHUSETS IMCC-LOKALE & 
VÆR MED TIL AT PLANLÆG SOMMERENS SOCIALPROGRAM D. 20. MAJ kl. 17! 

 

KAN DU LIDE AT MØDE MENNESKER  
FRA HELE VERDEN ? 

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP TIL SOMMER! 
 

 
 
Nu har du chancen for at være med til at planlægge og deltage i IMCC Exchanges 
socialweekend for alle sommerens incomings. Skal vi til fredagsrock i tivoli, på kanalrundfart 
eller besøge spændende seværdigheder udenfor København?  
Alt det sjove løber af stablen d. 10.-12. juli. Indtil da har vi brug for DIN HJÆLP til at gøre 
IMCC Exchange socialweekend til den mest fantastiske nogensinde. Du får både en masse nye 
venner og fordele til næste ansøgningsrunde af IMCC Exchange Klinik og Research Exchange 
udvekslingsophold 
 
HØR MERE TIL MÅNEDSMØDE D. 28. MAJ KL. 17 I STUDENTERHUSETS IMCC-LOKALE & 
VÆR MED TIL AT PLANLÆG SOMMERENS SOCIALPROGRAM D. 20. MAJ kl. 17!  

LIVET SOM YNGRE RADIOLOG + 
GENERALFORSAMLING

Ved du ikke hvad du vil specialisere dig til? Så kom og hør lidt om, hvad radiologi 
egentlig er og hvad en ung radiolog får dagen til at gå med. 

Bagefter kan du blive og være med til vores generalforsamling – vi mangler nye kræfter 
i foreningen. Dagsorden for generalforsamlingen kan snart findes på mira-kbh.dk.
Efter generalforsamlingen spiser vi pizza og får en øl :-)

Dato: torsdag d. 7. Maj
Tid: kl. 16.15
Varighed: ?
Sted: Panum, lokale 42.0.01
Hvem: Mia Østergaard, yngre radiolog

Mange hilsner MIRA
kontakt@mira-kbh.dk, www.mira-kbh.dk

 

KAN DU LIDE AT MØDE MENNESKER  
FRA HELE VERDEN ? 

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP TIL SOMMER! 
 

 
 
Nu har du chancen for at være med til at planlægge og deltage i IMCC Exchanges 
socialweekend for alle sommerens incomings. Skal vi til fredagsrock i tivoli, på kanalrundfart 
eller besøge spændende seværdigheder udenfor København?  
Alt det sjove løber af stablen d. 10.-12. juli. Indtil da har vi brug for DIN HJÆLP til at gøre 
IMCC Exchange socialweekend til den mest fantastiske nogensinde. Du får både en masse nye 
venner og fordele til næste ansøgningsrunde af IMCC Exchange Klinik og Research Exchange 
udvekslingsophold 
 
HØR MERE TIL MÅNEDSMØDE D. 28. MAJ KL. 17 I STUDENTERHUSETS IMCC-LOKALE & 
VÆR MED TIL AT PLANLÆG SOMMERENS SOCIALPROGRAM D. 20. MAJ kl. 17!  

Det diagnostiske interview 
– Et foredrag af Julie Nordgaard arrangeret af PMS

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor du lige netop stillede det spørgsmål til 
patienten? Hvad var det der gjorde at svaret på dit spørgsmål medførte at diagnosen 
næsten med sikkerhed var i hus? Måske, måske ikke, men det har Julie Nordgaard! 
Overlægen på Hvidovre hospital har lavet en Ph.d. om det diagnostiske interview 
og hun vil fortælle om, hvad det er du skal tænke på når du interviewer en patient 
og komme med eksempler på gode og knap så gode, man gør når man interviewer. 
Relevant hvis man synes psykiatri er spændende, meget relevant hvis man gerne vil 
blive en god læge ;)

Efter foredraget vil der være månedsmøde i PMS, hvor vi snakker om kommende 
arrangementer og hygger os. Alle medicinstuderende er meget velkomne til at blive til 
dette også.

Der vil som altid være gratis kaffe og kage til 
arrangementet. Vi glæder os til at se jer!

TID: Mandag d. 4/5 klokken 17:00
STED: Lokale 21.2.27b, Panum

UGENS ANNONCER FRA PUFF
HUSK at tjekke vores hjemmeside www.puffnet.dk for den fulde beskrivelser af opslag 

Center for Aktiv Sundhed (CIM/CFAS) på Rigshospitalet søger forskningsårs-
studerende til projekt om fysisk træning af gastrointestinale kræftpatienter. 
Projektet skal undersøge effekter af intervalgang på metabolisk sundhed for patienter 
med colorectal kræft, samt undersøge akutte effekter af træning på blod-biomarkører 
som potentielt kan påvirke tumor-vækst og metabolisme. 
Vi søger en medicinstuderende der som minimum har færdiggjort 9. semester med 
interesse i at tage orlov fra studiet i efteråret 2015 og foråret 2016. Aflønning med scholar 
stipendium 10.000 kr/måned.
Yderligere information ved kontakt til projektansvarlig Jesper Frank Christensen, PhD, på 
jesper.frank.christensen@regionh.dk. Ansøgningsfrist fredag den 24. april kl. 8.00.
www.aktivsundhed.dk

Forskningsårs-studerende søges til Trygfondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS) til 
diabetes-gruppen til projekt om intervaltrænings effekt på type 2 diabetes mellitus.
I Diabetes-gruppen søger vi nu en medicinstuderende, der har lyst til at gennemføre 
et forskningsår på CFAS. Vi arbejder med effekterne af forskellige former for træning på 
glukose-metabolisme samt øvrige kardiovaskulære risikofaktorer. Specielt forsøger vi 
at afklare, hvorvidt interval-træning spiller en rolle i behandlingen af type 2 diabetes 
mellitus.

Som forskningsårsstuderende kommer du til at indgå i forskellige humane 
forskningsprojekter.Forskningsåret afsluttes med en rapport, der også kan gælde som 
kandidatopgave.Vi søger en medicinstuderende der som minimum har færdiggjort 9. 
semester med interesse i at tage orlov fra studiet i efteråret 2015 og foråret 2016.Du 
kanfåyderligere information ved at kontaktegruppeleder Kristian Karstoft på kristian.
karstoft@rh.regionh.dk. Ansøgningsfrist: snarestmuligt. 

PUFF – Panums UngdomsForsker Forening er en studentergruppe dannet og 
bestående af studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns 
Universitet med interesse for forskning. Foreningens formål er at motivere til og forbedre 
vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle 
studenterforskerens faglige kompetencer.
Vi har samlet en række tips, der skulle sikre dig en god start og et godt forløb af dit 
forskningsår. Find dem alle på vores hjemmeside www.puffnet.dk. Eller kom til et 
månedsmøde, hvor du altid kan møde studenterforskere på alle niveauer, der gerne deler 
ud af deres erfaringer, gode som dårlige.

Basisgrupper
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Human og veterinær anæstesi
Veterinærmedicinsk Forening (VMF) Event & Studerendes Anæstesiologiske og Trau-
matologiske Selskab  (SATS) er gået sammen om at lave en tværfaglig arrangement 
om anæstesi. Først vil en anæstesilæge give et indblik i den human-anæstesiologiske 
verden. Derefter vil dyrlægen Carsten Grøndahl fortælle om bedøvelse til dyr og hans 
erfaringer fra Zoologisk Have.

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding. Der vil være gratis sandwich til alle 
tilmeldte.

Program:
18.00-19.00 Velkomst og oplæg om anæstesi til mennesker
19.00-19.20 Pause og sandwich
19.20-20.20 Anæstesi til dyr ved Carsten Grøndahl

Hvornår? 
Den 28. april 2015, kl 18.00.

Hvor?
Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40
Lokale 3-14

Tilmelding: 
http://goo.gl/U21h4V
Find eventet på facebook under ”Foredrag om human og veterinær anæstesi”
Tilmelding er forbeholdt medicinere indtil 20. april (men er lukket for andre)

Med venlig hilsen, 
VMF Event & SATS

• Lægepraksispå Frederiksberg søgerstud.medtil5 timerugentligtsy-
geplejefagligt arbejde.

• PLO Lægedage søger studentermedhjælpertilassisterendeadmin-
istrative opgaver.

• LægepraksisiVanløsesøger 1-flere stud.med’eretilsygeplejefagligto
gsekretæropgaver (min. 6. Semester.)

For mere information om de respektive jobopslag, se jobportalen 
på: http://sams.dsam.dk/flx/jobportal/

Akupuntur i almen praksis
27. april 2015

Miniaud. 2, lokale 29.01.32 kl. 17:00

SAMS inviterer til foredraget ”akupunktur i almen praksis” d. 27. april 
2015.04.20 Elsebeth Lægaard (speciallæge i almen medicin) kom-
mer og fortæller om, hvad akupunktur er, hvad man kan behandle 
med akupunktur, og hvordan det kan kombineres med en almen 
praksis. Hun har også lovet en praktisk demonstration af akupunk-
tur – så kom frisk, det bliver rigtig spændende!

Foredraget er åbent for alle, og der vil naturligvis være kaffe og 
andet mundgodt. Vi ses!

Kh. SAMS

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER

Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og børn, eller bare i tvivl om 
hvordan du skal klare de pædiatriske procedurer i modtagelsen? Så er dette uden tvivl 
et kursus for dig! 

Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d 30/4 kl 16-21.30 på DIMS, Herlev 
Hospital. 

Der vil være teoretisk og ikke mindst praktisk gennemgang og træning af emnerne: 
den akutte luftvej, intraossøs adgang samt neonatal og pædiatrisk genoplivning.
Der er 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidatdelen. 
Tilmeldingen åbner d  16/4 kl 16.00, og pris for deltagelse er 50 kr. 

Tilmeld dig og læs mere på www.sats-kbh.dk

IV-kursus
Torsdag d. 23.april kl. 16.30 afholder SATS kursus i anlæggelse af PVK.
Tilmeldingen åbner d. 2. april kl. 16
Formålet ved dette kursus er at lægge et perifert venekateter (PVK, også kendt som 
”venflon”)

Dette er noget enhver læge skal kunne. Denne færdighed kan ikke øves nok og 
træningen i det kan ikke komme for tidligt på studiet.
På IV-kursus får man teoretisk og praktisk undervisning i hvordan man anlægger og 
anvender et PVK samt de komplikationer der kan opstå i anlæggelse og brug.

I den praktiske del anvender vi en specielt designet arm som kan stikkes i så teknikken 
kan indøves. Dernæst vil vi gå videre til at øve på hinanden. Dette giver den bedste 
oplevelse af hvordan det føles at stikke i en rigtig vene.

Deltagere: 12 deltagere. Medlemsskab påkrævet.
Pris: 50 kr. pr. deltager
Tid og sted: 23.april kl. 16.30-20, Lokale 42.1.03

Kursusansvarlig
Anna Mygind Damgaard: annamygd@gmail.com
Sebastian Langhans Bennetsen
Claus Nielsen

Tilmelding: Tilmeldingen åbner d. 2. april kl. 16.

Tilmelding til IV-kursus: www.sats-kbh.dk

Månedsmøde d. 6/5kl 16.15
I auditorium 42.1.01

På dette månedsmøde kommer Rikke Vita Borre Jacobsen der er formand for ud-
dannelsesudvalget i anæstesi. Dette er det oplagte foredrag for dig, der gør med en 
drøm om at blive anæstesilæge. Rikke vil fortælle om de 7 lægeroller og hvilke der er 
relevante i anæstesispecialet, samt hvilke der lægges vægt på i CV’et, hvis man over-
vejer at søge en introstilling/hoveduddannelsesstillingen inden for anæstesien. Og 
så vil hun komme ind på , hvad du kan gøre for at få en af de eftertragtede stillinger i 
anæstesi – samt hvilke faldgruber der kan være i jagten på drømmespecialet. 

Efterfølgende vil der være månedsmøde, med bestemmelse af næste semesters fore-
drag. Så hvis der er noget du går og drømmer om at høre mere om, er det nu du kan 
komme med dine inputs til emner. 

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen

2. Siden sidst
• IV-kusus
• Kick Off
• Dyr og anæstesi
• Væske og elektrolytterapi
• Akutte pædiatriske procedurer

3: Kommende arrangementer:
• Bestemmelse af næste semesters arrangementer

5. Evt
• EMSS 2015 

Basisgrupper
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DELTAG I SOFAS’ FEDE KONKURRENCE II
• Der venter en spændende præmie til den heldige vinder
• Vinderen udtrækkes d. 28. april blandt de rigtige svar
• Husk at sende dit svar til sofaskbh@gmail.com!

CASE 
56-årig mand, der normalterivrigorienteringsløber, indlæggesefterpludseligt 
at værebesvimetihjemmet. Han føler sig trætogsvimmel. Angiver, at han for 
ca. 1 månedsidenhavde et rødtudsletpåbenet.
Han harfåettagetdette EKG.

Hvad fejler han?

PS. SOFAS holder månedsmøde d. 28. april kl. 17.00. Hold dig opdateret på 
SOFAS-konkurrencer og – arrangementer ved at like vores facebookside 
(SOFAS-KBH) 

Kære alle
Vi har fået mulighed for at afholde vores Basal øre-næse-hals kursus tirsdag den 28. 
april sidst på eftermiddagen.

Kurset er en gennemgang af den objektive øre-næse-halsundersøgelse med masser af 
hands-on samt cases. Så er du interesseret i ØNH, eller skal du til 11. semester eksamen 
om lidt, så er det noget for dig!

Kurset bliver afholdt på Rigshospitalet.

Da datoen er lige om hjørnet, bedes du sende 
en mail hurtigst muligt til kristine.eberhard@
gmail.com, hvis det har din interesse, eller hvis 
du har spørgsmål. Mere info følger :)

Glæder os til at se dig!!

Lørdag den 18. april 2015, kulturhuset Kraftwerk i Valby
International aktionsdag imod TTIP

Den 18. april er Global Day of Action imod handelsaftaler. Vi benytter denne dag til at 
sætte fokus på TTIP – handelsaftalen mellem EU og USA og dens konsekvenser for vores 
samfund og vores, borgernes, stemmer i debatten.
 
Under parolen mennesker og miljø før profit holder vi, det danske TTIP-netværk, et brag 
af et arrangement med oplæg, debat, folkekøkken, musik og fest. 
 
Som del af den europæiske kampagne mod EU-USA frihandelsaftalen (TTIP) vil vi derfor 
sætte fokus på de mange konsekvenser aftalen vil få og lave en aktion. Vi ønsker at 
puste til de TTIP-skeptiske gløder og deltage i kampen mod denne handelsaftale.

Så tag en ven under armen og vær med til at gøre den globale aktionsdag til en succes i 
København! Vi skal have TTIP på den politiske dagsorden nu!
 
Program:
• kl. 16-16.15: Velkomst
• kl. 16.15-17-15: Præsentation af TTIP og dens konsekvenser for vores samfund
• kl. 17.15-18: Debatbazar ved miljøorganisationen NOAH, udviklingsorganisationen 
Afrika Kontakt og den sundhedspolitiske organisation UAEM, IMCC, samt fernisering, 
underskriftindsamling og filmvisning.
• kl. 18: Fælles aktion, hvorefter baren åbner.
• kl. 18.30: Folkekøkken - mad for en 20’er
• kl. 19.30: Live musik og fest
 
Vi glæder os til at se jer!
Mvh: Afrika Kontakt, NOAH og UAEM, IMCC

Se mere på facebook: Global Day of Action against TTIP og læs mere om TTIP på 
www.ttip.dk

Så er Studenterklubbens semester ved at gå på hæld. Så derfor kommer 
lige lidt spændende informationer du kan bruge i løbet af din eksa-
menslæsning.

Åbningstider
Vi har som altid åbent hver dag, hvor man kan få kaffe, øl og sodavand:

• Mandag  - kl. 1100-1500

• Tirsdag - Fredag - kl. 1100-1700

Studenterklubben lukker efter fredagsbaren i Maj-måned. Det betyder 
at du fra d. 10. maj skal hente din kaffe andetsteds. Vi åbner selvfølgelig 
igen næste semester. 

Fredagsbarer
Der er 2 fredagsbarer tilbage dette semester. Den 1. maj holder FADL 1. 
maj arrangement i Studenterklubben derfor så har vi udskudt fredags-
baren til 8. maj. Husk at døren lukker kl. 2300, baren lukker kl. 2330 og 
musikken slukkes kl. 2345.

• 8. maj  kl. 1100-2345 (Det er anden fredag i måneden)

Derudover vil vi efter næsten alle har været til eksamen holde en EPIC 
fredagsbar. Weeee.....

• 26. juni  kl. 1100-2345

Vi vil til fredagsbaren d. 8. forsøge at skaffe et epic live-band! Så kom tidligt 
og få din sidste brandert inden eksamenslæsningen går igang.

Husk at der er 1 gæst pr. studiekort! Husk også at dem der står i baren og 
døren er frivillige studerende så behandl dem pænt.

Til alle jer på 3. semester:

Markus/PR.studklub.

W00t Studenterklubben ligger stadig på Panum

HOW IS BABBY FORMED?

LÆKKER HJEMMELAVET PIZZA!

Basisgrupper
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Horoskoper
af Kasper "Nostradamus Jr." Aagaard

Medmindre du læser dette fra den tyske by 
Ulm, så kan jeg garantere at du har brug for 
at læse horoskoperne i denne uge. De kan 
muligvis redde dit og/eller andres liv. Eller, 
nej, ikke muligvis, helt sikkert. Naturligvis.

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Solen skinner på dig i denne uge, i hvert 
fald i intervaler. Husk at trække vejret hele 
torsdag, ellers dør du. Du vil dog blive mødt 
af en kat, og det bliver godt.

Fisken
19. feb. - 19. marts
Der går et rygte om at din mor og/eller far 
og/eller ældre søsken har vundet i lotto i 
ikke vil dele gevinsten med dig, selvom du 
tydeligvis fortjener og/eller kunne bruge et 
lille økonomisk boost.

Vædderen
20. marts - 19. april
Du kommer en lille smule for sent til en 
aftale, men det viser sig at du faktisk var 
der til tiden og det bare var dit ur der gik 
lidt for hurtigt, eller også er de andre også 
forsinkende så det ikke betyder noget. Og 
det er ikke farligt.

Tyren
20. april - 20. maj
Der vil være et udtalt tilstedevær af tis-rest-
er i din hverdag. Det lugter lidt grimt, men 
hvis du ikke acceptere det kan det muligvis 
resultere at den hviderussiske mafia an-
griber dig med døden til følge.

Tvillingen
21. maj - 20. juni
Du vil under mystiske omstændigheder 
ende op i Paris eller Nordnorge, hvis du 
ender det ene sted kan brød være dødbrin-
gende, hvis du ender det andet sted kan 
kartofler give dig pest, gammeldags pest. 
Så hold dig til kød og sodavand.

Krebsen
21. juni - 21. juli
En dørkarm vil på et tidspunkt mellem ons-
dag kl.20:43 og lørdag kl.02:21 angribe dig. 
forsvar dig med et bat, ellers vil du blive 
overmandet og tævet af den. Jeg forstår ikke 
helt hvordan man kan få tæv af en ubev-
ægelig del af en dør, men det lykkedes for 
dig på en eller anden måde.

Løven
22. juli - 22. aug.
Du vil få en god dag på søndag, men pas på 
bananer i dagene op til, de virker fristende, 
men kan være ondsindende.

Jomfruen
23. aug. - 22. sep.
En tryllekunstner fra Nykøbing Falster 
stjæler din pung og du jager ham over fire 
kontinenter på en scooter. Pas på lyskryds, 
lastbiler kan ikke se dig.

Vægten
23. sep. - 22. okt.
Grønt tøj kan blive misforstået og føre til 
nogle ubehagelige konfrontationer. Jeg 
anbefaler udelukkende blåt tøj, eller intet.

Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Se tyren, men udskift tis med grøntlangkål.  
Udover dette er dit horoskop identisk.

Skytten
22. nov. - 20. dec.
Revent rasp kan give kløe på onsdag hvis 
indtaget i voldsomme mængder.

Stenbukken
21. dec. - 19. jan.
Du opdager en gammel opskrift på bikse-
mad, gemt i vægen på et gammelt slot (som 
du tilfældigt ender i efter en vellykket druk-
tur). Denne biskemad er så lækker at man 
kan dø af det hvis man ikke spiser citron 
ved siden af.
Så spis citron til.


