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Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd
MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for
indlæggenes 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 ikke med!
Tekst
ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til
2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker)
Grafik
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG
Filnavn
Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)!
-Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder:
1) På en IBM/PC-formateret 3½’-diskette afsendt til ovenstående adresse eller
afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen
om mandagen.
2) Attached to e-mail på adressen mok@mok.info. Spørg evt. på datastudiesalen.
OBS: Skriv på disketten eller i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad
filen hedder.
-Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen
mandag eftermiddag.
-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. 1200. Dette gælder specielt dit
forfærdeligt vigtige indlæg!
Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: „http://mok.info“.
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal.

Onsdag:

MOK nr 26, årgang 37 udkommer

Torsdag:

Filmklubben viser De Ti Bud

Fredag:

Lang Fredagsbar med basisgrupper

Lørdag:
Søndag:

Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
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 Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2.

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE

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:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:
Hillerød:
Roskilde:
Køge:
Helsingør:

Kantinen
1) Teilumbygningen
2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen
Bygning 8, på trappen til 1. sal
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal
Biblioteket
Studiesekretæren (Studenterhuset)
Studenterlokalet
Med. Amb, plan 3

Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår
til Danske Bank Reg# 3156 Konto# 3156030708. Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag.

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00 !!!
Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu (jehu@mok.info)
Denne uges forside:

Tirsdag:

Denne

redaktion
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Redaktionelt
ARVEFØLGEN SIKRET !!

Som det ses på forsiden af dette nummer, er det er
lykkedes MOK at få en kopi af den første
ultralydsscanning direkte fra printeren på RH efter at
Kronprinsessen blev scannet forleden. De australske aner
er tydelige og dette vil kun være med til at styrke
båndende mellem denne fortræffelige ø og Danmark.
MOK har i denne anledning kontaktet den clairvoyante
og numerologiske fotograf Lonnie Natanya Dolcegaluchi
Gayheat og bedt om hendes fotografiske bud på
fremtiden samt hvordan arvefølgen bør navngives for at
undgå alskens ulykker. Af navne har kronprinseparret
flere muligheder at vælge imellem forudsat barnet bliver
en dreng:
Dantas Donald Freederigsen
Scott-Kenny Ellert Regitze Henriksensen
Prins Hansemann
Sarcophilus Harrisii Englebasse
King Tasse Lasse
Hvis det bliver en pige er der ikke nogen muligheder for
at vælge navn. Barnet kan kun hedde:
Sheila Orves Has El Offh
Hele MOKs redaktion ønsker selvfølgelig hele den royale
familie tillykke med de glædelige omstændigheder.
MOK-redaktionen

Studievejledningen
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for medicin

Sekretær Anne-Lise Schultze Andersen, lokale 9.1.69, 35 32 70 85
Sekretær Gitte Birkbøll, lokale 9.1.41 35 32 70 92 ( disp. og holdsætning 1+6+7 semester)
Mette kristensen, lokale 9.1.41 35 32 70 76 (lektionskataloger/SIS)
Jytte Bjarnholt 9.1.33 B 35327061 (OSVAL II + VKO)
Anette Laurvig Nielsen 9.1.33 B 35327159 (OSVAL I)

Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH)
Teilumbygningen, 1. sal, afsnit 5313 - tlf. 3545 4438
rh-klinikudvalget@rh.hosp.dk
Sekretærer:
Rita Dalhammer og Lili Hansen
Træffetid:
Man-tor 9–14
Studentersekretærer: Maja Saabye

Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK)
Hvidovre Hospital tlf. 36 32 27 92
Klinikudvalget@hh.hosp.dk
Sekretærer:
Fuldmægtig Susan Post
Assistent:
Hanne Jensen
Træffetid:
Hver dag fra kl. 10.00 - 14.00
Studentersekretærer På Hvidovre Hospital:
Martin Christensen og Mie-Ran Yoon
Studentersekretær på Bispebjerg Hospital:
Jacob Rasmussen jr20@bbh.hosp.dk Tirsdage 13.00-16.00

Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA)
KAS Herlev, Lægetårnet 101
KlinikudvalgetKKA@herlevhosp.kbhamt.dk
Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf. 4488 3865
Sekretær Alice Rasmussen tlf. 4488 3371
Sekretær Lone Grøn Laursen tlf. 44883382
Træffetid
Man-fre 10-14
Studentersekretær Nadia Seestedt
Studentersekretær Anne Cathrine Christensen

GENERELLE REGLER I FORBINDELSE MED HOLDSÆTNING.

Du kan kun holdsættes på et givent semester én
gang. Såfremt du ønsker gentagelse af undervisningen i et fag eller evt. et helt semester, skal du
ansøge studienævnet om dette.
Tidsfristen for ansøgning om gentagelse af undervisningen er 10. januar/1.august for henholdsvis forårsog efterårssemesteret.
Af hensyn til andre studerende og undervisere bedes
man framelde sig ved Studieekspeditionen, hvis
man alligevel ikke ønsker at benytte sin holdplads.
Afmeldings fristen er inden d. 10. januar/1. august
for Fase I/Bachelor, og 10. januar/1.august for
Fase II for henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Hvis man framelder sin holdplads inden
disse datoer kan man blive holdsat på semesteret
igen, uden at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Ved rettidig framelding sikrer du at pladsen
ikke kommer til at stå tom, men kan bruges til andre
studerende eller merit studerende. Hvis du glemmer
at framelde dig, eller framelder dig for sent, skal du
søge dispensationsudvalget om gentagelse af undervisningen.
Studienævnet har besluttet, at man ikke kan forvente at blive tildelt en holdplads, hvis man ikke har
tilmeldt sig aktivt til semesteret, idet holdene ikke
må overbookes med studenter, der glemmer tilmeldingen.

Det er derfor vigtigt FOR DIG,
at du husker den obligatoriske
tilmelding !!!!
Har du spørgsmål i forbindelse med den obligatoriske tilmelding, kan du altid henvende dig i studievejledningen for yderligere informationer.
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ATTENTION 5. SEMESTER

STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN
INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE 17-18
Dag

Dato Telefontid

Træffetid

Vejleder

Mandag
Mandag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

25/4
25/4
27/4
28/4
28/4
28/4
29/4

1300 – 1600
1600 – 1900
1000 – 1200
0900 – 1200
1300 – 1600
1600 – 1900
1000 – 1200

Ulrik Bodholdt
Camilla Grønlund Hiul
Tina Gottlieb
Gordon Thomas Jehu
Christina Rydahl Lundin
Ture Karbo
Tina Gottlieb

Med
Med
Int
Med
Med
Med
Int

Mandag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

2/5
2/5
4/5
4/5
5/5
5/5
6/5

1300 – 1600
1600 – 1900
0900 – 1200
1000 – 1200
1300 – 1600
1600 – 1900
1000 – 1200

Malene Esager
Camilla Grønlund Hiul
Christina Rydahl Lundin
Tina Gottlieb
Gordon Thomas Jehu
Ture Karbo
Tina Gottlieb

Med
Med
Med
Int
Med
Med
Int

1600 – 1700
1500 – 1600
0800 – 0900
1200 – 1300
1900 – 2000
0900 – 1000
1600 – 1700
1500 – 1600
0800 – 0900
1600 – 1700
1900 – 2000
0900 – 1000

Orientering om valg/prioritering af
klinikudvalg for studerende som
påbegynder 6. semester i efteråret 2005
Der afholdes orienteringstime om prioritering af
klinikudvalgene i forbindelse med tilmelding til 6.
semester
TORSDAG D. 19. MAJ
KLOKKEN 15.15-16.00
i Lundsgaard Auditoriet
Med venlig hilsen
Studievejledningen for Medicin

Personlig samtale kan bestilles via www.mdb.ku.dk/studievejledningen eller via www.sund.ku.dk
NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores
træffetid
- for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider.
DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER !
Studievejledningen for Medicin:
Den Internationale Studievejledning
telefonnummer: 35 32 70 91
telefonnummer: 35 32 70 91
e-mail: SUN-STV-Medicin@adm.ku.dk
e-mail: SUN-INT-STUD@adm.ku.dk
træffetidslokale er: 9.1.33a
træffetidslokale er: 9.1.3

Studievejledningens hjemmeside
Du kan finde mange nyttige
oplysninger på vores hjemmeside
www.sund.ku.dk
Med venlig hilsen
Studievejledningen for medicin

INTERNATIONAL STUDIEVEJLEDNING

Telefontid:
Fredag 9.00-10.00
Træffetid:
Onsdag & fredag 10.00-12.00
Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det
tema, som du er interesseret i – se skemaet nedenfor.
Orienter dig på http://www.sund.ku.dk/studieInfo/F_IntForhold.htm inden du møder op, og vær forberedt på,
hvad du vil spørge om.
Temainddeling af træffetiden: Onsdag & fredag 10-12:
10.00-10.30: Information om udveksling på 7. sem
10.30-11.00: Information om udveksling på 7. sem
11.00-11.30: Information om udveksling på 11. sem.
11.30-12.00: Information om udveksling på 9. sem./Andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold.

TILMELDING TIL SYGE-/
RE-TENTAMEN I BASAL
HUMANBIOLOGI 9.
AUGUST 2005

1.-5. sem info

Der er nu åbent for tilmelding på
punkt.ku.dk til ovenstående tentamen.
Sidste frist for tilmelding vil være den
7. juli 2005.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.
Med venlig hilsen
Michael Sørensen
Københavns Universitet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Eksamenskontoret * 9.1.55a
Blegdamsvej 3
2200 København N
Tlf.: 35 32 70 62
Fax.: 35 32 70 70
E-mail: mso@adm.ku.dk
WWW: http://www.sund.ku.dk/studieInfo/
F_Uddannelser.htm
www.punkt.ku.dk

VI MINDER OM 1.
ÅRSPRØVEN !

Senest 2 år efter studiestart skal du have bestået
1.års eksaminer.
Efter 1. studieår skal du indtegne dig og deltage i
eksaminerne:
Basal humanbiologi, TAS og cellebiologi.

Du skal bestå Basal Humanbiologi, TAS og Cellebiologi i løbet af de første 2 studieår
Overholder du ikke denne tidsfrist vil konsekvensen
være udskrivning fra medicinstudiet.

Henvend dig straks til
studievejlederne hvis der er risiko for
at du kommer ud i sådanne problemer
!

2. SEMESTER
FODBOLDTURNERING.
Ærede 2. semester studerende.

Tiden nærmer sig med hastige skridt d. 7. maj, hvor
den sagnomspundne, længeventede fodboldturnering
for 2. semester løber af stablen. Vi håber at I har
fundet fodboldstøvlerne frem fra skabet, smurt dem
med sælspæk og betrådt grønsværen for målrettet at
træne taktik og spilsystemer til den store dag.
Indtil videre har interessen været stor, men enkelte
2. semesters hold mangler stadig at stille hold. Dette
må naturligvis skyldes fejl af den ene eller den anden
karakter og derfor holder vi transfervinduet og dermed tilmeldingen åben et par dage endnu. Men skynd
jer!
Åstedet for dette vidunderlige arrangement vil blive
Fælledparken, hvor vores eksternt tilknyttede eksperter har vurderet at græstæppet er grønt og i
øvrigt et af de bedste i kongeriget.
Vi har været nødsaget til at rykke turneringsstart til
kl. 16, da BK Skjolds kommende superligaspillere
afholder turnering selv samme dag.

Turneringen er en 7-mandsturnering og er for både
blandede, såvel som rene pige- og drengehold. Det
skal dog bemærkes at alle hold spiller i samme turnering.
Vi ser frem til at blive kontaktet af holdenes managers
og glæder os usvigeligt til en hyggelig eftermiddag.
Holdtilmelding eller spørgsmål til turneringen kan
rettes til:
Michael
Haugaard,
hold
207
på
doktormike@stud.ku.dk eller 29619425, eller
Philip Hellmann, hold 207 på pnh@stud.ku.dk eller
28826960.
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VIGTIG VEDR.
TILMELDING TIL
EFTERÅRET 2005 FOR:

6.-13. sem info
Der er udarbejdet en blanket til hvert semester, I
bedes derfor være opmærksomme på at I vælger den
blanket som passer til det semester I skal tilmeldes.

·studerende på gammel ordning 12. +13. semester
·studerende på ny studieordning fra 7. semester til
og med 11 semester
·11. semester gammel studieordning, overgangsordning

Vi forventer at tilmeldingsblanketterne er tilgængelige fra d. 2. maj 2005.
OBS OBS OBS OBS OBS

Frist for tilmelding er d. 1. juni.
Frist for framelding er 1. august.

Ny procedure for udsendelse af tilmeldingsblanketter:
Tilmeldingsblanketter sendes ikke ud via brev til
studerende. Fremover sendes tilmeldingsblanketter
via mail og kan desuden hentes på KU´s hjemmeside
på nedenstående adresse:
www.sund.ku.dk / Uddannelse / Blanketter / medicin.

Med venlig hilsen
Susan Post
På vegne af
Klinikudvalget Københavns Amt
Klinikudvalget Rigshospitalet
Klinikudvalget Københavns Kommune

VKO - VIDENSKABELIGE
KURSER OG MØDER
Ønsker du at deltage i de
medicinske selskabers kurser og
møder?

Alle møder og kurser, der afholdes af selskaber tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab, kan godkendes som
VKO.
Arrangementerne annonceres i Ugeskrift for læger, i
rubrikken "Kurser og møder".
Hvis et kursus eller møde skal tælle som VKO, skal
du have attesteret din deltagelse. Benyt attestationsblanketterne for kurser og ophold, der kan afhentes i
skufferne ud for VKO-sekretariatet.

Studietilbud

LKF - LABORATORIET FOR
KLINISKE FÆRDIGHEDER.
Hvad er LKF?

LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på 6.13. semester, som ønsker at forbedre deres kliniske
færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på
det kliniske ophold på 7.+9. semester, genopfriske
færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13.
semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser:

LABORATORIET FOR KLINISKE
FÆRDIGHEDERTILBYDER I MAJ 2005 KURSER FOR
STUDERENDE HOLDSAT PÅ 6.-13. SEMESTER I
NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER:
DATO

EMNE

TID

ÅBNES

Tirsdag den 10. maj
Torsdag den 12. maj
Torsdag den 19. maj
Onsdag den 25. maj
Mandag den 30. maj

Kombi-kursus(sutur, i.v., kath. & sonde)
Genoplivning
Kombi-kursus(sutur, i.v., kath. & sonde)
Kombi-kursus(sutur, i.v., kath. & sonde)
Genoplivning

16.15-20.30
16.30-19.30
16.15-20.30
16.15-20.30
16.30-19.30

27.04.2005
27.04.2005
27.04.2005
27.04.2005
27.04.2005

IV Adgang

Laboratoriet For Kliniske Færdigheder
Afsnit 5404
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Tlf.: 35 45 54 04

Et must inden det kliniske ophold på 7.+9. sem.
- Undervisning i teorien bag perifer IV adgang.
- Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer.
- Anlæggelse af venflon på hinanden
- Introduktion til blodprøvetagning

Sutur
Forberedelse til det kirurgiske ophold på 7.+9. semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til
kirurgisk lægevikariat.
- Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og
tohåndsknude, suturering i skadestue)
- Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og
knudebræt med instruktion

Kateter
God forberedelse til 7.+9. sem. Klinik og lægevikariat.
- Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse
- Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer

ARE NON-CODING RNAS
INVOLVED IN BRAIN
DYSFUNCTION?

Master project in genetics and
neurobiology is available at Institute
for Biological Psychiatry.
The purpose of the project is to
investigate the role of small noncoding RNAs in neuro-developmentaland mental disorders.
Small non-coding RNAs (snmRNAs) is a heterogeneous
group of regulatory RNAs, which control protein translation and degradation. The discoveries of snmRNAs
are exploding in these years and their existences are
challenging our understanding of both the genomes
and gene regulatory mechanisms. A number of the
snmRNAs known to date have been shown to regulate
the process and timing of specific developmental
events. A large number of snmRNAs have recently

TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: 35 45 54 04 OG 35 45 54 08 PÅ
HVERDAGE KL. 08.30-14.00 ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF
INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM

Avanceret Genoplivning
Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En
væsentlig udvidelse af FADL kurset.
- Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for
læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering).
- Case baseret praktisk genoplivning på realistisk
genoplivningsdukke, med IV adgang og
medicingivning, defibrillering samt hjertemassage.

På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve
både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme
aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester
studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra 16.1520.30 og der er plads til 18 studerende. Derudover er
der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne,
nemlig genoplivning.

been identified in the human genome and the vast
majority of these RNAs are brain-specific. However,
yet only little is known about the functional
mechanisms they affect and there is still much left to
learn about genes, which encodes snmMRNAs. For
example, do they encompass variation that affects
their functional properties? The presence of these
snmRNAs, suggests that they may be involved in
regulation of neuronal development and brain
functioning. Also, due to their regulatory properties
and presence in the brain, genetic alterations of
snmRNAs may be involved in the development of
mental disorders.

* Detecting variation in the selected loci using PCRbased technologies and sequencing
* Evaluating the functional effects of these variants
in silico.
* Developing PCR-based assays (RFLP and Taqman)
to conduct association studies, analyzing if the loci
affect the development of psychiatric disorders
* Testing positive findings in functional assays designed
for the appropriate purpose
We are a young dynamic research team (3 master
students, 3 ph.d. students, 2 senior scientists, a
psychiatrist and 4 TAPs) working with complex human disorders within the area of genetics, molecular
biology, neurobiology and psychiatry. The Institute
is located at Sct. Hans Hospital in Roskilde
(transportation will be paid for).

The project aim to use a systematic approach to
describe variation of genes encoding snmRNAs and
give evidence for their functional effects by:
·
Using a system-thinking strategy to select
potential candidate genes encoding snmRNAs

For further information, please contact Thomas
Werge, Thomas.werge@shh.hosp.dk, phone 4633 4968.
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HER FØLGER ÅBNINGSTIDERNE FOR
VÅD STUDIESAL FOR: MAJ 2005
Vi ses i kælderen.
-Ret til ændringer forbeholdes.
-Studiekort skal fremvises
Mvh studiesalsvagterne

HER FØLGER ÅBNINGSTIDERNE FOR
VÅD STUDIESAL FOR: JUNI 2005
Vi ses i kælderen.
SUPPLER DIN EMBEDSEKSAMEN MED
FORSKERERFARING:

Projekt mulighed ved Institut for Medicinsk Biokemi og
Genetik.
Den nuværende studieplan ved Medicin åbner mulighed for gennemførelse
af en formaliseret prægraduat forskeruddannelse med afsluttende tentamen og udstedelse af et diplom fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
(se mere om uddannelsen på sis systemet under lektionsplanen). Et godt
gennemført forskeruddannelsesprojekt vil ofte medføre at man bliver medforfatter på videnskabelige publikationer, hvilket sammen med uddannelsen vil give vigtige kvalifikationer i fald man senere skulle ønske at søge
fakultetets ph.d-stipendier enten som klinisk assistent ved et sygehus eller
som en del af et turnus-ph.d forløb (så længe disse stipendier eksisterer).
Vi har ved IMBG et projekt, hvor vi gerne vil have tilknyttet en stud.med.
i et etårigt forløb som prægraduat forskerstuderende. Projektet er et samarbejde mellem professor Bjørn Quistorff, lektor Jesper Troelsen og lektor
Jørgen Olsen. Projektet fokuserer på sammenhængen mellem genudtyk og
metabolisme i tarmceller under normale samt patologiske forhold (primært
tarminflammation). I projektet vil avancerede molekylær diagnostiske metoder (f.eks. GeneChips og NMR spektroskopi) blive anvendt.
Hvis du er interesseret er din vigtigste kvalifikation en interesse for at
udføre eksperimentel biomedicinsk forskning. Desuden bør du have overstået cellebiologi.
Hvis du har lyst til at snuse lidt til metoder, projekt og forskningsmiljøet
kan vi tilbyde 2-3 studerende et kort 2-3 ugers prøveprojekt i august måned.
Dette forløb vil evt kunne anvendes til en osval I opgave.
Interesserede kan henvende sig til Jørgen Olsen (jolsen@imbg.ku.dk,
35327637)

-Ret til ændringer forbeholdes.
-Studiekort skal fremvises
Mvh studiesalsvagterne
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STUDIET/ANNONCER

INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB
AFDELING FOR MEDICINSK
KVINDE- OG KØNSFORSKNING
Medicinsk Kvinde- &
Kønsforskning
Emne:

Mini-Symposium

Tema:

Kønsperspektiv på sygdom og sund
hed
Mandag den 25/4-2005 kl. 14.1516.00
Mini Auditorium II (29-01-32)
Undervisningen henvender sig til
alle med
interesse i Medicinsk Kvinde- og
Kønsforskning
Speciallæge Karin Helweg-Larsen:
Sociale og arbejds- og
ligestillingsmæssige forhold
Lektor i Medicinsk Kvindeforskning
Birgit Petersson

Tid:
Sted:
Målgruppe:

Program:

Kontaktperson:

Afdeling for Medicinsk Kvinde- og
Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K
Tlf. 35 32 79 70

Emne:

Mini-Symposium

Tema:

Kønsperspektiv på sygdom og sund
hed
Mandag den 2/5-2005 kl. 14.15 –
16.00
Mini Auditorium II (29-01-32)
Undervisningen henvender sig til
alle med
interesse i Medicinsk Kvinde- og
Kønsforskning
Overlæge Karin Garde:
Kønsperspektivets betydning for
psykisk sundhed og sygdom
Lektor i Medicinsk Kvindeforskning
Birgit Petersson

Tid:
Sted:
Målgruppe:

Program:

Kontaktperson:

Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K
Tlf. 35 32 79 70

Emne:

Mini-Symposium

Tema:

Kønsperspektiv på sygdom og sund
hed
Mandag den 9/5-2005 kl. 14.1516.00
Mini Auditorium II (29-01-32)
Undervisningen henvender sig til
alle med interesse i Medicinsk
Kvinde- og Kønsforskning
Læge Simon Simonsen og lektor
Margrethe Silberschmidt
Maskulinitetsforskning
Lektor i Medicinsk Kvindeforskning
Birgit Petersson

Tid:
Sted:
Målgruppe:

Program:

Kontaktperson:

Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Blegdamsvej 3, 2200 København N
Tlf. 35 32 79 70

Annoncer
DET OFFICIELLE PANUM
MESTERSKAB I GOLF
Ventegodt Open 2005 
Forårsklassikeren
Kære alle entutiaster/wannabes/interesserede/
nybegyndere indenfor Golfens magiske verden!!
Det er med stor glæde at kunne byde velkommen
til endnu et år med birdies, bogeys og 18 huller til
Det Officielle Golfmesterskab på Panum
Instituttet - Ventegodt Open 2005.
I år er turneringen flyttet tilbage til
Championship banen på Passebækgård, hvor der
spilles en 18 hullers Stableford turnering.
Arrangementet finder sted Onsdag den 4. Maj
2005, mødetid klokken 07:15 på Panum.
Deltagerbetaling må påregnes, men
turneringsledelsen regner med ca. 75-100 kroner
per mand. Dertil kommer evt. leje for et lånesæt
på banen (et sæt per deltager er påkrævet, og der
vil være mulighed for at leje et sæt på banen).
Turneringsledelsen gør opmærksom på at alle kan
deltage og at det ikke kræver et registreret
handicap for at deltage!!! Nybegyndere spiller fra
handicap 54.
Efter turneringen vil der være et arrangement
hvor turneringsledelsen vil diske op med nogle
små overraskelser.
For bindende tilmelding ring eller mail (senest
mandag den 2. Maj) til:

Thomas Lafrenz tlf: 2425 3495, mail:
tlafrenz@stud.ku.dk
Eller
Søren Ålbæk tlf: 4050 3010

VAMPYRERNE KOMMER
Den Mobile Blodbank er på vej til Panum Instituttet og dig. Den Mobile Blodbanks læger og
sygeplejersker tapper ca. 24.000 portioner blod
om året i 200 virksomheder og uddannelsessteder.
Derfor har vi et godt tilbud til dig
Op på briksen, et prik i armen, og efter få minutter har du hjulpet et medmenneske med en halv
liter blod. Der er absolut ingen risiko for at blive
smittet. Et lille hvil, en tår at drikke, og du er
på vej ud af døren igen.

Noter i din kalender
Mandag
9. maj
Tirsdag
10. maj
Onsdag
11. maj
Glaskantinen alle dage mellem kl. 10.30 – 14.30
Første gang tager vi blot et par blodprøver og
stiller dig nogle spørgsmål. Det er vigtigt at
vide, om du før har været syg, får medicin, fejler
noget nu eller har rejst i malariaområde indenfor de sidste 6 måneder.
Mød op eller ring for yderligere information på
tlf. 70 10 61 11.
Med venlig hilsen
Marianne Christensen

STUDENTERMEDHJÆLP
SØGES TIL EVALUERINGSARBEJDE VED DET
SUNDHEDSVIDENSKABELIGE
FAKULTETS SEKRETARIAT
Den primære arbejdsopgave er at gennemgå og
evaluere indkomne ansøgninger og uddannelsespapirer fra udenlandske læger, der søger autorisation i Danmark.
Dertil kommer relaterede opgaver, som f.eks.:
Vurdering af kurser taget af studerende ved
udenlandske medicinske fakulteter med henblik
på overflytning til medicin på Københavns Universitet
Ad hoc opgaver i forbindelse med studenterudveksling på medicinstudiet.
Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at
ansøgeren har kendskab til organisation og arbejdsgange ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Ansøgere, der tidligere har været tutorer
eller har studievejleder- eller studienævnserfaring, vil derfor have førsteprioritet.
Ansættelsesperioden er på nuværende tidspunkt
til og med august 2005 med mulighed for forlængelse.
Arbejdstiden er ca. 15 timer ugentligt, men der
er mulighed for at stillingen kan deles mellem to
studerende, såfremt der er interesse herfor.
Start: Snarest muligst og helst inden d. 1. maj
2005

Ansøgning stiles til Suzanne
Andersen, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Tlf.:3532 7057, e-mail:
suan@adm.ku.dk

Vel mødt!

BOG TIL SALG

VÆRELSE TIL LEJE
2-vær lejlighed, lige v Forum, udlejes 1/7-31/8.
5500/måned inkl forbrug.

Ring Hanna 60644254.

Gynækologi af Bock, Fischer-Rasmussen, Larsen,
Secher mfl.
Munksgaard, 2. udg. 2 oplag 2002
Pris 380 kr.
Nypris 628 kr.
Bogen fremstår helt ny og uden overstregninger

Ring på tlf. 61 70 02 42/32 57 48 52
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VAGTBUREAUET

OBS

OBS

Når I ændrer adresse
eller telefonnummer,
så HUSK at give os
besked enten pr. brev,
telefon eller email.

OBS

Vagtbureauets ekspedition og bogholderi er lukket fredag den 6. maj for både telefonisk og personlig henvendelse.

NYT DØGNDÆKKENDE VTHOLD SKAL OPRETTES PÅ
FREDERIKSSUND SYGEHUS,
INTENSIV AFD. - HURTIGST
MULIGT!!!
Holdet skal køre i mindst 2 mdr. og skal passe
respiratorpatienter, som lider af degenerative
nervesygdomme.
Krav:
·

Mindst 100 – 150 VT-timer.

Mangler du nogle timer for at opfylde ovenstående
krav, så prøv at søge alligevel.
Der bliver selvfølgelig tale om betalt transporttid og
beløb, og skulle de fremtidige
holdmedlemmer måtte ønske det, 12-timers vagter.
Ansøgningsfrist: Mandag d. 2. maj 2005
Yderligere oplysninger og ansøgninger til Kirsten Carstens, tlf.: 35 37 88 00/2
el. e-mail: kc@fadl.dk

HOLD 1516 SPV
HJEMMEHOLD MED VT-LØN
SØGER NYE MEDLEMMER.
Arbejdet: Holdet passer en 62-årig kvinde med
Amyotrofisk Lateral Sklerose.
Patienten er lammet, og skal have hjælp til ALT. Patienten er klart tænkende og har et intakt sanseapparat. Jobbet kræver stor tålmodighed.
Arbejdssted: Privat hjem på Østerbro.
Arbejdstid: Holdet dækker alle dage døgnet rundt, og
arbejder i 12 timers vagter med vagtskifte kl 7 og 19.
Antal vagter pr. måned aftales nærmere, men minimum 4. Inden får du to dagfølgevagter og en nattefølgevagt, alle med løn.
Løn: pt. ca. 167kr/time = godt 2.000,- pr. vagt!
Krav: SPV-kursus
Fordele: Erfaring med lign. arbejde. Tålmodighed pga.
vanskelig og langsommelig kommunikation. Lyst til et
job, hvor du skal give livskvalitet og lære en patient
med en svær sygdom godt at kende.
Yderligere info: Kontakt holdleder Valdemar Hein,
Tlf.: 20736057
Ansøgningsfrist: Mandag d. 2. maj 2005

Vil du være 100% sikker på at få dine
SPV-vagter?

SPV HOLD 1501 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter.

SPV HOLD 1502 SØGER NYE
MEDLEMMER.
SPV-holdene dækker døgnet rundt, alle månedens dage
i 8 timers vagter
på både somatiske og psykiatriske afdelinger.
Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Holdet dækker typisk langtidsvagter, både på psykiatriske og somatiske afdelinger.

Løn: SPV-holdløn, p.t. godt kr. 150,- pr. time. Hvis
holdet ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes
denne som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Hvis holdet ikke er ude, garanteres du en alm. løs
SPV- vagt.

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned.

Løn: SPV-holdløn, pt. ca kr. 150,- pr. time. Hvis holdet
ikke er ude, og du tager en løs vagt, afregnes denne
som individuel SPV-vagt, (uden holdtillæg).

Ansøgning: Fredag d. 13. maj 2005 til Vagtbureauet.

Krav: Min 200 SPV-timer, skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned, (også nattevagter).
Ansøgningsfrist: Mandag d. 2 maj 2005 til Vagtbureauet.
Yderligere info: Holdleder Louise, tlf.: 2120 2640 el.
louise_dalgaard@hotmail.com

SPV HJEMMEHOLD 1515 PÅ
AMAGER SØGER 3 NYE
MEDLEMMER
Vi er et hyggeligt hjemmehold med nemme vagter
som søger 3 nye medlemmer. Vi dækker nattevagter
i tidsrummet 22.30-7.30 i et hjem på amager, hvor vi
passer en 13årig selvhjulpen dreng. Han har
hydrocephalus og har derfor fået indlagt dræn til at
afhjælpe dette, grundet disse dræn skal han vendes
hver time samt ligge korrekt. Ud over at han skal
vendes består arbejdet også i at sørge for at han tager
sin medicin om morgenen og se til at han vasker sig
ordentligt. Der bliver sørget for the/kaffe og kage til os
på vagterne og det at drengen som vi passer er fuldt
selvhjulpen gør vagterne meget lette og fredelige.
Krav:
-

Min 200 spv timer
Skal kunne tage 3-6 vagter om måneden
Skal være glad for børn
Børnespv en fordel men ikke krav

Ansøgningsfrist: Tirsdag d. 24.05.05
For yderlige oplysninger kontakt holdleder Nicolai Bæk
tlf: 27204386

Yderligere info: Holdleder pr. mail: nino.o@tiscali.dk
el. tlf.: 2238 7035

Pengene til en dejlig sommerferie i
august er sikrede!!

KAS HERLEV SØGER TIL
UROLOGISK AFD. PÅ KAS
HERLEV 2 DØGNDÆKKENDE
SPV-HOLD MAJ – JUNI OG
JULI
Hvis holdene ønsker det, kan der blive tale om 12
timers vagter.
Krav:
· Min. 150 SPV-timer, dog kan forudgående plejehjemserfaring også medregnes.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt til Vagtbureauet.
Kan evt. mailes til: kc@fadl.dk

VAGTBUREAUET
HAVES: RAR, MEN LIDT
PLEJEKRÆVENDE 68-ÅRIG PÅ ET
GODT OMSORGSCENTER
ØNSKES: ERFARNE VT’ER, DER
KUNNE TÆNKE SIG AT KOMME PÅ
ET HOLD UNDER ORDNEDE YDRE
FORHOLD, OG HVOR DER ER
MULIGHED FOR AT VÆRE I
LÆNGERE TID.
VT-hold 4412 er blevet oprettet på Omsorgscenteret
Bakkegården beliggende tæt på Bagsværd station.
Der er tale om pleje af en 68-årig tetraplegisk mand
med tracheostomi. Han trækker selv vejret og skal
suges efter behov – herudover almindelig pleje.
På omsorgscentret er der bevilliget ekstra timer til det
faste personale som hjælp ved flytning mm. Omsorgscentret er godt indrettet.
Arbejdstiden for holdet er døgndækning – og vi har
mulighed for at det nye hold kan vælge enten 8 eller 12
timers vagter.
Løn er VT-holdløn.
Kravene for at komme på holdet er at du skal have
haft over 200 VT-timer. Du skal kunne tage 5 – 6
vagter om måneden (gerne flere) og må også kunne
se dig på holdet over en længere periode. Du skal
finde det naturligt at indgå i en god og konstruktiv
dialog med patienten, de pårørende og det øvrige personale og have forståelse for patientens situation og
dagligdag.
Patienten har i det sidste ½ år været flyttet lidt omkring; Herlev, Hornbæk, og Herlev igen, for nu endelig
at komme på dette omsorgscenter. Vi har passet ham
hele vejen, og lige nu er der et flyverhold på opgaven,
men der skal i sagens natur etableres et fast hold.
Ansøgningsfrist er mandag den 2. maj til Vagtbureauet.
Hvis du vil vide mere om patient og plejested, kan du
ringe til Vagtbureauet og tale med enten Kirsten eller
Peter.

9

HOLD 9000
(VAGTAFDELINGEN PÅ
VAGTBUREAUET) SØGER ET
NYT MEDLEM.

VT-HOLD 4402 SØGER AKUT 3
NYE MEDLEMMER TIL
THORAXKIRURGISK INTENSIV
PÅ RH.

Arbejdssted: FADL’s Vagtbureau på Blegdamsvej.

Kunne du tænke dig fordele som:
1)
at vide, at du skal på arbejde, når du har
skrevet dig på til vagt,
2)
at det er på samme afdeling hver gang,
3)
at du kender dem, du møder på arbejde med,
4)
at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i
takt med, hvad du kan,
5)
at have mulighed for at lære mere og vedligeholde, hvad du allerede har lært,
6)
at blive fortrolig med nogle og bekendt med
andre procedurer inden for observation, pleje og behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet
1.
de basale kliniske færdigheder,
2.
dit kliniske blik og
3.
håndteringen af patienter med kredsløbs- og
respirationsproblemer.

Arbejdet: Primært telefonpasning (vagtdækning mv.),
hertil kommer i et vist omfang lettere administrative
opgaver.
Arbejdstid: Dagvagter kl. 11.00-17.00 alle hverdage
samt 8-17 i weekenden. Nattevagter hverdage kl.
17.00-07.30 samt 17.00-08.00 i weekenden. Hertil kommer dækning af vagter for fast dagpersonale på helligdage samt ved ferie (dagvagter hverdage 07.30-15.00).
Løn: SPV-holdløn. Om natten (01.00 – 06.00) dog kun
kr. 75/time. Til gengæld kan man sove, hvis telefonen
ikke ringer.
Krav: Gerne 5. – 7. semester, gerne bred erfaring med
vagter gennem FADL. Evt. øvrig tidligere relevant
erfaring vil også være en fordel. Skal kunne tage 6-8
vagter pr. måned året rundt, skal kunne deltage i holdmøde 11. maj kl. 19. Skal kunne starte oplæring hurtigst muligt, skal kunne tage vagter i maj og juni. For
god ordens skyld skal det anføres, at ansøgere fra
tidligere ansættelsesrunder er velkomne til at søge
igen.

Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på
Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1,
afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og
oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og
klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede
patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl.

Herudover: Servicemindet indstilling, også i travle situationer. Fleksibilitet ved planlægning af vagter, intern sygdomsdækning samt bytning af vagter.

Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og
DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere
ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker
og er med til at passe patienterne. En del ligger i
respirator. Vi giver ikke medicin.

Ansøgning: Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet att: direktør Peter Andersen senest fredag 29. april kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler i uge 18.
Yderligere informationer: Ring og tal med vagtafdelingen, alle dage efter kl. 20.00.
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Dagsorden MSR-møde 29/4-05
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Formalia
3 min
Nyt fra semestrene
15 min
Nyt fra udvalg
10 min
Studienævn
10 min
Sundråd
20 min
Årsregnskab for 2004 5 min
Hvordan rettes en integreret op
gave?
10 min
Brevet til Dekanen
5 min
1.-5. semesters revisions
rapporten
15 min
AMEE- konference
5-10
min
Lærebogskataloget
5 min
Seminar om nyt TPK kursus
5-10
min
Meddelser
5 min
Evt.

Mødet forventes at vare ca. 2 timer og 15 min.
Vel mødt
Sabrina Eliasson,
Formand MSR

Ad. 6
Det gamle årsregnskab for 2004 er nu gjort klar
således, at MSR kan godkende det og indsætte
Rune Tønnesen officielt som økonomiansvarlig.
Ad. 7
4. semester har henvendt sig til MSR, fordi de
har hørt modstridende beskrivelser af, hvordan
en opgave skal bedømmes.Vi skal på dette møde
skrive et informerende dokument til 4. semester, samt evt. kigge på om, der bør skrives en
henvendelse til SN om problemet.

Jazz i klubben på fredag!

Ad. 8
Kenneth har færdiggjort og sendt brevet til dekanen vedr. lokalesitutionen på Panum.
Ad. 9
Revisionen af 1. til 5. semester er ved at være
ved vejs ende og der skal lægges sidste hånd på
rapporten som skal afleveres til Studienævnet.
Der er stadig nogle vigtige problemstillinger som
vi bør tage stilling til bl.a. vedr. TAS og 4.-5.
semester.
Ad. 10
MSR skal beslutte hvem og hvor mange, det er
muligt at sende af sted på dette års AMEE konference i Amsterdam. Der er indkommet til ansøgninger, som udleveres ved mødet.
1.-5. semesters revisionen er ved at være
færdig!!
Vi skal kigge på rapporten som skal afleveres til
Studienævnet- dette har betydning for alle på
1.-3. semester, idet denne rapport vil danne
grundlag for Studienævnets beslutninger om
ændringer af kurser og eksamener på de fem
semestre

Hvem skal med til AMEE konference i september 2005???
Association for Medical Education in Europe
afholder konference en gang om året. MSR har i
år søgt penge til at kunne sende 1-2 deltagere til
konferencen som foregår i Amsterdam fra d. 30/
8 til d. 1/9.

Vi skal beslutte hvem der skal sendes afsted til
konferencen. Har du interesse i at deltage i
AMEE kan du søge mere på www.amee.org og
sende en skriftlig ansøgning til økonomiansvarlige
Rune
Tønnesen
på
rune@tonnesen.org

Som en del af basisgruppefredagsbar, kan du komme
ned i klubben og spise kage,
drikke lækre kaffe-drinks
og høre live-musik på fredag
kl. 16-18

Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet.
Adresse: Panum Instituttet (bygning 1.2.20). Blegdamsvej 3b. 2200 Kbh. N.
Telefon 3532-6400. Homepage: www.studmed.ku.dk/msr E-mail: msr@studmed.ku.dk

INDRE ORGANER
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SIMS HOLDER
MÅNEDSMØDE

Tirsdag d. 3. maj kl. 16.00 i lokale
9.2.3.

Inviterer til foredrag

KOST OG
HJERTESYGDOM

-forebyggelse og behandling
Tirsdag d. 3. maj, 2005, kl. 16:30-18:30 i store
mødesal.
Der er ingen tvivl om at forekomsten af hjertesygdom er tæt forbundet med vores levevis. I
DK er det udover rygning og fysisk inaktivitet
især kostens sammensætning, som forklarer den
høje hyppighed af hjertesygelighed og - dødelighed.
Aftenens foredrag vil belyse en række af de mekanismer, hvorigennem kostens sammensætning
påvirker tilbøjeligheden til åreforkalkning og
blodpropdannelse - de to processer som leder til
iskæmisk hjertesygdom. Der vil også blive præsenteret eksempler på undersøgelser, som dokumenterer, at kostomlægning kan matche medikamentel terapi af akut iskæmisk hjertesygdom.
Foredragsholderen er speciallæge i intern medicin og har i over 10 år været ansat som forsker på
Institut for Human Ernæring og har i sin forskning især interesseret sig for iskæmisk hjertesygdom med særligt fokus på trombose. I 1995
forsvarede han sin doktorafhandling, som havde
titlen "Diet, blood coagulation and fibrinolysis".
”Hør hvordan du kan spise dig til en god
hjerte-kar-sygdom!”
Foredraget er gratis og der er kaffe, the og kage
i pausen.
GIM hilser alle velkomne!

BLIV SEXGUIDE!
Sexekspressen holder
uddannelsesdag hvor
DU kan blive uddannet
som sexguide.

VIL DU VIDE MERE OM
RWANDA?

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 9. maj
kl 17:00 hvor Rwandanmark-gruppen arrangerer en spændende eftermiddag med fokus på
den medicinske virkelighed i Rwanda, hvordan
det er at være stud. med. i afrika og meget
meget mere...
Oplæggene bliver afholdt af en Rwandesisk
medicinstuderende som gæster fakultetet i den
kommende måned, og af danske medicinstuderende, som har været i Rwanda.
Vi ses i Lille møde sal d. 9. maj.
/Rwandanmark

Vi skal have forårets sidste arrangementer på
plads, bl.a. idrætsdagen, Mogens Kreutzfeldt
og SIMS-fest.
Foredrag/oplæg(10-15 min.) ved Louise:
Genoptræning af forreste korsbåndsskader – med
vægt på det non-operative forløb
Alle er velkomne!
Mange hilsner

SKAL DU UD OG REJSE I JULI ELLER AUGUST MÅNED?
Og vil gerne leje dit værelse ud til en sød udvekslingsstuderende?

Vi er IMCC EXCHANGE; en studenterorganisation på Panum Instituttet, som formidler kliniske udvekslingsophold af en måneds varighed på Københavns hospitaler.
Vi betaler dig

1300 KR
pr. måned pr. person for dit værelse/lejlighed og der vil blive lavet lejekontrakt.
Kontakt:
Louise Hammer Pettersen
leo-copenhagen@imcc.dk
Mobil: 24211876
Eller
Kristoffer Vogler
kristoffervogler@hotmail.com
Mobil: 28735131

Som sexguide tager du, sammen med én af det
modsatte køn, ud i 7.-10. klasse og holder en hel
dags seksualundervisning for klassen (typisk 6
timer). Vi underviser bla. i anatomi, prævention, kønssygdomme, pubertet og snakker desuden om forelskelse, sex og alle mulige andre
ting relateret hertil.
Når du har deltaget i uddannelsesdagen, skal du
ud i en klasse som føl én gang sammen med to
erfarne guider. Herefter kan du undervise alt det
du vil!
HVORNÅR? Lørdag d. 30. april kl. 11 – 17
Program for dagen, som samtidig er ACTIONDAG for alle guider:
11-12:

Brunch på IMCC-kontoret (vi har jo været til
BasisGruppeBar dagen før)
12-13: vi leger alle de sjove lege vi kender, som
også kan bruges i klasserne
13-16: Uddannelse af nye guider. Gamle guider
lave arbejdsdag-agtige ting
16-17: Intens og spændende skattejagt!!!
Fra kl. 18: La Grande Finale: FEST m. fællesspisning
hos Mie
Kom og brug din lørdag sammen med alle dine
gamle, nye og kommende sexekspresvenner!
Tilmelding til Signe: signelohmann@stud.ku.dk
(skriv om du skal uddannes eller ej)
Senest onsdag d. 27/4 kl. 20.00

SKAL DU TILBRINGE EN STOR DEL AF SOMMEREN MED AT
ARBEJDE, MENS ALLE ANDRE ER UDE AT REJSE?

IMCC Exchange giver dig nu muligheden for at få et eksotisk input i din hverdag i enten juli eller
august måned.

Vi modtager 15 udvekslingsstudenter i juli og lige så mange i august, og vi er på udkig efter nogle Panumstuderende der har lyst til at tage sig lidt af disse folk!
Som kontaktperson for en Exchange-student får du meget få forpligtigelser men mange gode muligheder for
sjove oplevelser og spændende bekendtskaber.
Er du interesseret i at blive kontaktperson så mød op til infomøde mandag d. 9/5 klokken 16.00 på
IMCC-kontoret. Vi giver en kop kaffe / en sodavand og fortæller lidt om hvad du kan få ud af at være
kontaktperson. (eller kontakt leo-copenhagen@imcc.dk)
Vi ses på mandag!
IMCC Exchange
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DATING SERVICE PART II

Gå den moderne tidsalder i møde med uforpligtende dating service. Hvem gider
parmiddage og romantiske gåture  vi kan få dig ind i et forhold, hvor du ikke
behøves skændes om, hvem der skal tage opvasken eller hente og bringe barnet
til skole.
Det er på tide at erkende, at der ikke er tid til andet end long distance forhold, internet kommunikation og
måske en enkelt date. At det er for gammeldags med kun én partner, det kan der vist ikke være tvivl om
– 3om1 kan give dig en pakkeløsning.
Vi tilbyder et forhold, der kun eksisterer på papiret. Et barn du aldrig ser, ikke kan høre græde og aldrig
skal læse godnathistorie for. Og hvis du er heldig (eller uheldig?), tilbyder vi en enkelt champagne date for
dig og dine partnere. Det eneste du forpligter dig til, er at (over nettet selvfølgelig) betale 50kr om
måneden, og inden du når at tænke dig om, er du i et forhold med to dejlige mennesker, du aldrig behøver
se, som ikke stjæler din tid, men opretholder dit image som et åbent og eksperimenterende menneske.
Den 3. og 4. maj foran henh. kantinen og biblioteket ml. 11.30-13.00 tilbyder vi at registrere din profil i
vores database og finde to partnere, der passer lige til dig. Vi finder et indisk barn til jer, hvis uddannelse
I finansierer ved at betale 50Dkr om måneden hver (over nettet selvfølgelig). Og det er alt I forpligter jer
til. Ønsker du en dag at opløse dit registrerede partnerskab, vil vi finde nye, der vil tage sig kærligt at dit
barn.
Den 6. maj har du endnu en chance for at få oprettet din profil. Det vil ske i lang fredagsbar. Er du alligevel
til gammeldags fysisk kontakt, kan du være heldig at vinde en champagne date med dine to nye partnere.
Blandt alle profilerne vil vi nemlig trække lod og udnævne vinderen i løbet af aftenen.
3om1 – et sponsorprogram til fordel for indiske børn

MÅNEDSMØDE ONSDAG
4. MAJ KL. 16.15
FADLs mødelokale, Panum

Dagsorden
1.
Siden sidst.
2.
Nyt fra udvalg.
3.
Beslutte efterårets foredrag
4.
Eventuelt.
Efter månedsmødet: 10 min med billeder fra
Traumedag 2005.
Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og
traumatologi er velkomne til at deltage og høre
mere om SATS.
Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver
mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer.
WWW.STUDMED.KU.DK/SATS/

KRISTNE
MEDICINERE
- OG ANDRE
INTERESSEREDE!
Den 27/4 kl. 19.00 i den lille
mødesal, kommer Tom Andersen Kjær, hospitalspræst på Herlev, og vil fortælle om de etiske
problemstillinger, han møder hos den indlagte
patient.

VIL DU VÆRE MED TIL
AT MODTAGE
EXCHANGESTUDERENDE
FRA HELE VERLDEN?
Så kom til IMCC Exchanges månedsmøde!
Dette foregår på IMCC-kontoret på mandag den
2 maj kl. 17.00 og vi ser frem imod at se både
gamle og nye ansigter!
MVH IMCC- Exchange

KOM TIL TRAUMABAR I
KLUBBEN 29/4 KL. 20-22 OG
PRØV VORES "AMBULANCE"!
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MANGLER DU LIDT LÆKRE KLUDE TIL NÆSTE
LANGE FREDAGSBAR?

Til Pigerne Yes det ER Jarl

FILMKLUBBEN P8'N
PRÆSENTERER
WWW.P8N.DK
PROGRAM

28/4 De ti bud
12/5 Brødre

Til alle 1. sem. studerende
Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er
filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem
FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL
medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS!

Til alle medlemmer
Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben
klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf
inden filmen starter kl. 20.07. Den første aften man
kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab
for resten af sæsonens forstillinger.

Torsdag den 28/4 er der Klassikeraften i filmklubben.
Kom og nyd det episke mesterværk De Ti Bud!
I det ældgamle ægypten adopterer faraoen spædbarnet Moses, der
senere opdager, at han i virkeligheden er jøde. Moses beslutter at lede
jøderne til frihed i Kanaans land på trods af sin bror Ramses hårdhændede forsøg på at stoppe dem. Senere drager Moses alene til Sinaibjerget hvor han modtager de ti bud som leveregler for sit folk.
Er ud over biblen baseret på J.H. Ingrahams roman 'Pillar of Fire', A.E.
Southons roman 'On Eagle's Wing' og Dorothy Clarke Wilsons roman
'Prince of Egypt'.
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NU HVOR DET LYSNER, OG
FORÅRET ER OVER OS... SÅ
NÆRMER 1. MAJ SIG!
KAMMERATER! DET ER TID
TIL AT BRINGE LYSET TILBAGE IND I VORES SAMFUND
IGEN - OG IGANGSÆTTE ET
NYT RØDT FORÅR. MØD DERFOR OP TIL FADLS 1. MAJ KL.
8:30 I KLUBBEN TIL MORGENMAD OG EN LILLE ÉN, HVOR
DER OGSÅ VIL VÆRE KRAFTFULDE TALER OG PRÆGTIGE
SANGE.
VELMØDT, RØD FRONT!
ARVTAGERNE FOR DE RØDE
BARONER
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TILMELDINGSBLANKET

Navn: _______________________________
Semester:

_______________________________

(klip den nederste del af og aflevér den hos FADL (1.2.7) )
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NÆSTE STYKKE TID I STUDENTERKLUBBEN:
FREDAG D. 29. APRIL: BASISGRUPPE-FREDAGSBAR I
KLUBBEN. ÅBENT 11-24. BASISGRUPPER FRA 16-24.
ADGANG KUN MED STUDIEKORT. SE I ØVRIGT OPSLAGENE.
FREDAG D. 6. MAJ: SIDSTE LANGE FREDAGSBAR.
ÅBENT FRA 11-24. ADGANG MED STUDIEKORT, EVT.
PLUS EN GÆST, SE NÆSTE UGES MOK. DER ER OFFICIELT PANUM-MESTERSKAB I ØLSTAFET PÅ PLÆNEN KL. 16. TILMELDING I KLUBBEN OM FREDAGEN
INDEN KL. 15. GRATIS. KUN FOR 5 MANDSHOLD.
FREDAG D. 24. JUNI: BONUS POST-EKSAMEN
FREDAGSBAR 11-24.
TIRSDAG D. 28. JUNI: PUMPEFEST I KLUBBEN. SIG
FARVEL TIL DE NYE KANDIDATER.
KOM GLAD
STUDENTERKLUBBEN
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Lang fredagsbar d. 29. april
Kom og fest med medicinerbasisgrupperne

Spis kage med MSR

Vind
med SIMS
Våd med PUC

Få traumer
med SATS

Flip med Gim
Ryg og rejs
med IMCC

Pamp den med FADL

