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33redaktionelt

Af: Markus Harboe Olsen og Simon Glerup/MOK.red.

I StudieServiceCenteret (SSC) er der åbent fra 
9-15. Man kan henvende sig til front desk hvor 
man ofte får at vide, at man skal sende en mail til 
den relevante person. 

Når man så efter et par henvendelser får fat i 
den relevante person, og sender ham/hende en 
mail, må man som studerende regne med, at 
bureaukratiet sørger for at denne person sender 
den relevante information videre til de relevante 
personer i SSC.

Dette var dog ikke tilfældet for en studerende, vi 
har valgt at kalde Dennis. 

Dennis begyndte i efteråret 2011 at planlægge 
udvekling af sit 7. semester (1. semester kandi-
dat) til Sydney, Australien. Efter en god mængde 
papirarbejde, fik han en forhåndsgodkendelse på 
plads, 28. februar 2012. For at få Dennis' udvek-
sling til at passe med, at han fik det ophold han 
gerne ville have på Concord Repatriation General 
Hospital i Sydney, valgte han at tage 2. semester 
kandidat før 1. semester kandidat.
Derfor påbegyndte han i september 2012 sit 2. 
semester på kandidaten, hvor han samtidig tog 
CEKU og blodtypeserologikursus for 1. semester 
kandidat, således at disse var på plads, inden han 
tog på udveksling til Sydney foråret 2013.

Efter at han vender hjem i juni 2013, skal han så 
påbegynde 3. semester kandidat her i september. 
Allerede i juli sender han sin udfyldte logbog og 
MRSA-screening til International Studievejledn-
ing, således at han kunne få godkendt mit uden-
landsophold. Dennis har allerede i maj måned 
(2013) tilmeldt sig undervisning på 3. semester 
kandidat.
I august 2013 begynder balladen så med adskil-
lige forskellige mennesker på fakultetet, og han 
får tre gange at vide, fra tre forskellige personer, 
at han ikke har gennemført 1. semester kandidat, 
og at han derfor ikke er godkendt til 3. semester 
kandidat.

Hele korrespondancene mellem Dennis og SSC 
kan læses til højre.

Denne episode er ikke enkeltstående, og de 
fleste medicinstuderende har enten selv eller 
kender en, der har været igennem hele møllen af 
uforståeligt bureaukrati i SSC. Kan det virkeligt 
passe, at vores ellers så fint strømlinede studie 
skal lide under en entitet, der er så uigennemsk-
uelig som StudieServiceCenteret? Ofte er oplev-
elsen hos SSC så uløseligt forbundet med besvær 
og følelsen af at støde hovedet mod muren, at en 
navneændring til noget mere sigende ville være 
fordelagtig. Flg. forslag ville også imødekomme 
den fejlagtige forventning af service, som nye 
studerende kunne have. Vi skal blot omdøbe 
StudieServiceCenteret til StudieCenteret.

Mangel på Service i StudieServiceCenteret

1. KORRESPONDANCE
Dennis sendte d. 12. juli 2013 en email til 
studieservicecenteret (SSC). I mailen var der 
vedhæftet forhåndsgodkendelsen, og derudover 
var der også vedhæftet logbogen for 7. semester, 
eksamensark og ark som viste godkendelse af 
CEKU-undervisningen. 

Det resulterede i en korrespondance på 9 mails 
hvor SSC-medarbejderen blandt andet skrev:

" Jeg mangler stadig dokumentation for blod-
typeserologi for at kunne færdigbehandle din 
merit. Hvis du først tager den i efteråret, må du 
meget gerne bekræfte det til mig."

Dennis måtte derfor i flere mails forklare medar-
bejderen, hvor blodtypeserologi stod i logbogen. 
Efter medarbejderen var blevet guidet til at finde 
blodtypeserologi, spurgte Dennis, d. 22. juli 2013, 
om det ville blive et problem for hans start på 3. 
semester kandidat. Der blev svaret:

"Kære Dennis 

Nej, vi skal nok sørge for, at der ikke bliver proble-
mer i forhold til dit 3. semester."

Dette var dog ikke helt sandt.

2. KORRESPONDANCE
Dennis fik d. 7. august 2013 en mail fra SSC, hvor 
han fik at vide, at hans tilmelding til 3. semester 
kandidat var blevet afvist:

"Dine tilmeldinger til Medicin, Kirurgi og 
Anæstesi i efterårssemesteret er afvist, da vi ikke 
umiddelbart kan se at have modtaget kursusattest 
fra dig på Medicin og/eller Kirurgi og eksamen-
skarakter på eksamen på 1. sem. kand.udd."

Dennis fik midt i sommerferien 2 dage til at 
gensende alle de papirer som han allerede en gang 
havde sendt til SSC.

Heldigvis for Dennis nåede han at læse mailen, 
gensende papirene og fik ligesom alle andre på 9. 
semester information om holdsætning.

Men åbenbart skal der mere til for at blive holdsat 
på 9. semester

3. KORRESPONDANCE
D. 12. august modtog Dennis en mail fra SSC: 

" Vedhæftet finder du bekræftelse på merit for 1. 
sem KA. 
Kopi er givet til SSC."

Det må siges at være service, men det var ikke 
slut med kontakten mellem Dennis og SSC i 
denne sag.

4. KORRESPONDANCE
Dennis modtog d. 3. september 2013 endnu en 
mail fra SSC:

" Pga. manglende kurser og eller eksamen på 
første semester kandidat medicin uddannelsen, er 
din eksamenstilmelding på 3 semester kandidat 
(medicinsk sociologi) afvist. Det vil derfor ikke 
være muligt at deltage til ovenstående eksamen.
Hvis du ikke er enig i ovenstående, bedes du straks 
kontakte undertegnet på mail, og eller sende doku-
mentation for deltagelse."

Dennis er en tålmodig mand så han svarer:

"Jeg har taget 1. semester kandidat, både kursus 
og eksamen. Dette har jeg gjort i foråret, på udvek-
sling. Er der mulighed for at du vil snakke med 
Xxxx Xxxxxxxx, studiesekretær 3. sem. kandidat 
uddannelse? Jeg har haft en samtale med ham om 
fuldstændigt samme emne, og har sendt ham såvel 
forhåndsgodkendelse samt endelig godkendelse af 
mit meritophold.

Kan du evt. overtales til at sende dette videre til 
personen som står for mine andre eksamener på 
3. semester kandidat, da jeg ærlig talt ikke gider 
igennem møllen igen.

Vedhæftet er min meritgodkendelse fra den inter-
nationale studivejledning."

Dennis fik senere samme dag en email hvor der 
stod:

"Det er nu gået i orden, og du vil modtage et 
eksamensbrev samme tid som de andre i starten 
af næste uge evt. allerede på fredag. Beklager 
ulejligheden, og den manglende registrering som 
jeg nu har sørget for er kommet på plads."

Medicinsk Sociologi var nu sikret, men...

5. KORRESPONDANCE
Dennis fik nu d. 5. september 2013 endnu en 
email fra SSC:

"...Vi har gennemgået dine tilmeldinger til under-
visningen på kandidatuddannelsen på 3. sem. KA 
medicin. 
Vi har samtidig konstateret, at du ikke opfylder 
betingelserne i studieordningen for kandidatud-
dannelsen i medicin for at være tilmeldt 3. semes-
ters undervisning.
Studieservicecentret har derfor afmeldt din delt-
agelse på kurserne, da du ikke er berettiget til at 
deltage. Vi har underrettet de relevante under-
visere om, at du ikke er berettiget til at deltage i 
undervisningen..."

Det er vildt, at Dennis er blevet kontaktet så 
mange gange for at få lov til at starte på 3. se-
mester kandidat. Det er ikke kun Dennis, der har 
været så uheldig. Det drejer sig om 7 studerende 
som alle har været på udveksling på 1. semester 
kandidat.

FREMSTILLINGEN AF DENNIS' KORRESPONDANCE MED STUDIESERVICECENTRET

Nedenstående er en opsummering af Dennis' korrespondance med StudieServiceCentret. Dette er sam-
menskrevet af over 25 mails.

Markus Harboe og Simon Glerup har i dette nummer 
af MOK beskrevet en studerendes kontakt med 
Studieservice vedrørende dennes indtegningsbetingelser 
til holdsætning og eksamen på 3. semester kandidat. 
Det forløb, som den studerende har oplevet og 
korrespondancen med Studieservice, som det beskrives 
i artiklen, er naturligvis uhensigtsmæssig og beklageligt. 
Vi har derfor fulgt op på problemet internt i sektionen, 
så vi sikrer at det ikke gentages.

Vores procedure på dette område er, at indtegnings-
betingelser først koordineres på undervisningsområdet 
og derefter på eksamensområdet, da der ikke er tale 
om de samme indtegningsbetingelser til undervisning 
og eksamen. Derfor vil mange studerende opleve at 
blive kontaktet først af studiesekretæren og senere i 
semesteret af eksamenskoordinatoren. I herværende 
tilfælde var årsagen, at meritten ikke var registreret i 

vores system. Det er naturligvis vores opgave internt i 
administrationen at sikre at dokumentationen foreligger, 
bliver behandlet og registreret og ikke skal fremsendes 
af den studerende flere gange. Vi arbejder løbende med 
at sikre, at de interne processer i mellem sektionerne 
i AUS er så smidige som muligt, men i dette tilfælde 
kunne vi have gjort det bedre.

Vi vil gerne opfordre til, at hvis der er studerende, 
der oplever lignende, skal de tage kontakt til os 
sektionsledere, således at vi hurtigst muligt får opklaret 
problemet, da vi ikke har nogen interesse i at det skal 
være besværligt for jer som studerende.

Markus og Simon konkluderer desuden i artiklen, 
at når man som studerende henvender sig i 
Studieservicecenterets skranke i åbningstiden, så 
henvises man oftest til at sende en mail til den ansvarlige 

for semesteret. Det er ikke vores oplevelse, at man 
som studerende går forgæves, når man henvender sig. 
Rigtig mange studerende henvender sig dagligt med 
mange forskellige spørgsmål til praktiske og faglige 
problemstillinger vedr. undervisning og eksamen, 
som de får løst ved den betjening der er i skranken 
eller ved at studiesekretær eller eksamenskoordinator 
mødes med den studerende. Vi har i dag har ca. 8500 
studerende fordelt på en lang række uddannelser på 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvorfor vi i en 
række tilfælde, hvor der er specifikke konkrete forhold 
på semesteret,henviser studerende til at sende en 
mail til en specifik medarbejder, der kan give det mest 
fyldestgørende svar til den enkelte studerende.

Birgit Thomsen og Jannie Christensen 

Svar fra StudieServiceCenteret
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Af: Markus Harboe Olsen/MOK.red.

Jeg har lige afsluttet kurset i socialmedicin og rehabi-
litering. Det var et overraskende uorganiseret kursus. 
Man skulle næsten tro, at det var første gang kurset 
blev afholdt. 

Kurset er delt op i 3 uger. Den første uge er teori, med 
forelæsninger. Dér skulle man møde kl. 08:15 til en 
introduktionsforelæsning, som åbenbart var aflyst. 
De resterende forelæsere var ikke blevet informeret 
om denne aflysninger så de blev ved med at referere 
til denne introduktionsforelæsning. Heldigvis fik vi en 
mail senere om mandagen, at vores introforelæsning 
ville blive holdt om torsdagen som den sidste forelæsn-
ing.

Ugen efter skulle jeg i klinik på et jobcenter i 
Baldersgade. Vi fik en god informationsmail ud fra job-
centeret. Mailen kom 2 uger før, hvor der stod, at der 
først ville være en times introduktion til jobcenteret 

og derefter en time med introduktion til den social-
medicinske journal og hvad, der kendetegner en "god 
socialmedicinsk journal". Den sidstnævnte time blev af 
uransagelige årsager aflyst.

Det betød, at vi skulle mødes med en borger og skrive 
en journal til gennemgang om torsdagen uden at få 
gennemgået den socialmedicinske journal. Om torsdag 
kom kursuslederen og afholdte introduktionen selv. 
Han forsvarede den manglende introduktion med, at 
der er mange hold, og at det er et stort puslespil, der 
skal gå op. Puslespillet, som man må antage har været 
nogenlunde det samme siden 2009, hvor studieordnin-
gen trådte i kraft, kan vel ikke være blevet meget mere 
besværligt at få til at gå op i forhold til tidligere.

Tredje og sidste uge skulle mit hold ud på Vigerslevhus. 
Vi modtog ingen skriftlig information inden, så derfor 
tog hele mit hold ud til Vigerslevhus kl. 09:00, som der 
stod i skemaet. Da vi kom derud fik vi at vide at vi først 
skulle møde kl. 13:00, da vi åbentbart skulle have været 

til introduktion et helt andet sted. Senere fik vi at vide, 
at undervisningen kl. 13:00 var aflyst, og at vi ville få 
introduktionen om onsdag, efter vi havde snakket med 
vores borger.

Som det står i retningslinjerne blev der en uge inden 
eksamen sendt et eksamensbrev ud. Omkring 48 
timer inden eksamen fik vi så en mail med rettelser til 
eksamentidspunkter. Brevet var ikke sat op, så man 
på nogen måde kunne overskue, hvem der var blevet 
flyttet. Det drejede sig om 5 personer der var blevet 
flyttet til et andet tidspunkt. Denne flytning havde 
ingen indflydelse på de resterende studerende. Man 
kunne eventuelt specificere hvem der var blevet rykket. 
Derudover fremgik det i mailen at man kan få fat i ek-
samenskoordinatoren i et 2 timers tidsrum dagen efter.

Alt i alt et så rodet forløb at det rejser spørgsmålet: Er 
dette kursus i realiteten en oplæring i hvor uorganiseret 
man absolut ikke må være som læge?

Kursus i Socialmedicin kræver rehabilitering

Kære Markus
 
Som kursusansvarlig vil jeg gerne beklage, at jeres 
hold har været udsat for tre svigt i træk i form af 
aflyst undervisning eller manglende information om 
undervisningstid og -sted. Jeg har stor forståelse 
for at dette virker uorganiseret og irriterende på 
et tidspunkt i studiet, hvor tiden er presset og skal 
udnyttes maksimalt. Vi er meget opmærksomme 
på, at svigt som dem, I har været udsat for, ikke må 
forekomme, og vi er i gang med at stramme op både 
på vore procedurer og informationskanaler, så det 
ikke vil ske igen.
 
Evalueringerne viser generel stor tilfredshed med 
kurset og dets organisering, så jeres oplevelse er 
heldigvis en undtagelse herfra.
 

Som du og dine holdkammerater ved, har vi hurtigt 
forsøgt at rette op på fejlene: Der blev annonceret 
en erstatningsforelæsning 3 dage efter den man-
glende forelæsning, og i den efterfølgende uge tog 
jeg ud til jer og gav en ekstra introduktion til den 
socialmedicinske journal i forbindelse med klini-
kundervisningen samtidig med at jeg på kursets 
vegne undskyldte for det skete. Jeg har også henvist 
til lærebogen, hvor der er kapitler som gør rede for 
den introduktion, I desværre først fik forsinket. Vi 
mener derfor at vi har gjort hvad der var muligt for 
at rette op på fejlene og holde jer skadesløse.
 
Igen vil jeg dog beklage den oplevelse, jeres hold 
har fået.
 
Venlig hilsen
Jens Modvig, Kursusleder

Kære Markus Harboe Olsen
 
Jeg beklager, at information om ændring af 
eksamenstidspunkter er blevet sendt ud til alle 
studerende tilmeldt eksamen i Socialmedicin og 
Rehabilitering. Sektion for Studieservice vil en 
anden gang være opmærksom på, at gøre det 
mere overskueligt hvem der er berørt af en æn-
dring/vurdere om det er nødvendigt at skrive til 
alle studerende, fremfor kun at skrive til de stu-
derende, der er berørte af en ændring som denne. 
Det er altid beklageligt når der sker uforudsete 
hændelser op til en eksamen, og man akut skal ud 
og ændre på eksamenstidspunkter.
 
Med venlig hilsen
 
Birgit Thomsen
Sektionsleder

Svar fra Kursuslederen Svar fra Kursuslederen

redaktionelt

Der er etableret en gensidig udveksling-
saftale mellem Department of Rhinology and 
Anterior Skull Base Surgery, St. Vincent’s 
Hospital, University of New South Wales og 
Øre-næse-halskirurgisk Klinik, Rigshospita-
let. Opholdene ledes af Dr. Richard Harvey i 
Sydney, og af Professor, dr.med. Christian von 
Buchwald i København.

I februar 2014 kan 2 stud.med. fra Køben-
havns Universitet sendes på et 4 uger langt 
klinisk ophold på ovennævnte afdeling, hvor 
der i samme periode er australske studerende 
på Rigshospitalet. 

Opholdet er fagligt udbytterigt, og foregår i 
en af verdens flotteste og mest interessante 
byer. Se rejsebeskrivelse nedenfor.

Opholdet er meritgivende som VKO, og KU 
dækker flybilletten på op til 7.500kr.

Krav til ansøgere:
• Du har afsluttet og bestået Øre-næse-hal-
skurset (ØNH) inden opholdet påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH, og har gode 
kvalifikationer

Hvis ovenstående har interesse, bedes du 
indsende følgende: 

• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 
A4 side)
• Karakterudskrift, og CV (max 1 A4 side)

til Professor Christian von Buchwald på 
adressen:

Rigshospitalet, ØNH afdelingen 2071, Bleg-
damsvej 9, 2100 Kbh. Ø, mærk kuverten ”St. 
Vincent’s”.

Deadline er 25.10.13 kl.12.00. Malpractice 
insurance skal selv arrangeres, men er du 
forsikret gennem Codan via FADL er dette 
omkostningsfrit.
 
Info-møde afholdes 21.10.13 kl.15.00 i Audito-
riet på ØNH afdelingen 2074, Rigshospitalet.

Evt. spørgsmål kan rettes til 
Stud.med. Simon Andreasen på Simon@
Andreasen.pm, stud.med. Martin Frendø-
Sørensen på frendoe@hotmail.com eller
Professor Christian von Buchwald på Chris-
tian.buchwald@rh.regionh.dk
  
Department of Oto-Rhino-Laryngology Head 
& Neck Surgery
Rigshospitalet

annoncer
Clerkship in Rhinology and Anterior Skull Base Surgery, 

Sydney- VKO ophold SVAR PÅ 
SIDSTE 
UGEs 

KRYDS
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Hæmatologisk tipskupon – Karrieredag 2013

Tak for interessen ved hæmatologernes stand ved karrieredagen 2013. Den tilfældigt udtrukne vinder af 
vores tipskupon og dermed ”Akutte medicinske tilstande” blev Cecilie West – som i øvrigt havde imponer-
ende 12 rigtige. Svarnøglen ses herunder. Ved spørgsmål til kuponen – eller specialet hæmatologi i det hele 
taget – skriv til Boje på bkehmsen@gmail.com . 

KÆRE MEDSTUDERENDE PÅ 
KANDIDATUDDANNELSEN!!!

Meld dig ind hos Akademikernes A-kasse mini-
mum et år inden du dimitterer, og tjen 14.235 kr.!!

Som studerende kan du blive gratis medlem 
i Akademikernes, hvis:
• Du er under 30 år (gratis indtil du fylder 30. I 
det øjeblik du fylder 30 år, skifter du automatisk 
til at være betalende medlem).
• Du har en samlet indtægt på maksimalt 208.260 
kr. om året.

Fordele, når du er nyuddannet:
Har du været studiemedlem mindst 1 år, inden 
du afslutter dit studium, undgår du den karens-
måned i dagpengesystemet, som ellers betyder 
1 måned uden indtægt, hvis du er ledig, når du 
dimitterer. Karensmåneden svarer til et indtægt-
stab på 14.235 kroner.

Fordele under studiet:
Du får løbende tilbud om workshops, events og 
virksomhedsbesøg, der bringer dig på forkant med 
din karriere allerede under studiet.

Du kan få tjekket dit cv og din jobansøgning af 
Akademikernes’ jobkonsulenter. Giver dit cv og 
ansøgning overblik over, hvad du kan, og hvem 
du er, er det sælgende nok, og hvordan kan du 
oversætte dine erfaringer til kompetencer?

Hvis du er fyldt 30 år:
Muligheden for gratis studiemedlemskab når 
du fylder 30 år, forudsætter du opfylder nogle 
specielle betingelser. Gør du ikke det - vil du dog 
herefter med fordel kunne blive medlem på deltid.

Læs mere og meld dig ind på: www.aak.dk

Fra en studerende til en anden ;)

Der er blevet etableret et samarabejde imellem 
Massachusetts General Hospital (Harvard Medical 
School) afdeling for OtoRhinoLaryngologi (ØNH) og 
afdelingen for ØNH på Rigshospitalet/København v. 
Professor Christian von Buchwald. 
Samarbejdet går ud på, at der i Januar 2014 kan 
sendes 2 stud.med. afsted på et 4 uger langt klinisk 
ophold indenfor ØNH på Massachusetts Generel 
Hospital, Boston, USA. 
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på 
afdelingen på lige vilkår med sidste års Harvard 
Medical Students og vil have de samme pligter og 
ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Inspiration kan 
findes I nedenstående rejsebeskrivelse af Sedrah og 
Anders.

Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden 
opholdet i USA påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer

Hvis ovenstående har interesse bedes du ind-
sende følgende: 
• Motiveret ansøgning på engelsk (max. 1/2 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)

til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 
Kbh. Ø (mærk kuverten Harvard Medical School).

Deadline er 25.10.13 kl.12.00. Opholdet er skemalagt 
til Januar 2014.  Københavns Universitet dækker 
flybillet omkostningen (max. 5000 DKK) men man 
skal selv sørge for at tegne en “malpractice insur-
ance” via en lokal forsikringsselskab I USA. 
Opholdet attesteres med officiel dokumentation. 
Info-møde afholdes 21.10.13 kl.15.00 I auditoriet på 
ØNH afdelingen, Rigshospitalet.

Rejsebeskrivelse
- af Anders Nøhr og Sedrah Arif Butt

Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) i 
Boston er et universitetshospital tilknyttet Harvard 
Medical School. Hospitalet er specialiseret udeluk-
kende i øre-næse-hals- og øjensygdomme og er inden-
for dette område et af de mest anerkendte og førende 
hospitaler inden for disse specialer i USA og deler 
matrikel med Massachusetts General Hospital.

Det er to studerende, der bliver sendt af sted fra 
Danmark og vi bliver hver især integreret i deres 
ugentlige skema, således at alle lægerne er opmærk-
somme på, hvem der skal have en studerende med 
under vingerne den pågældende dag.  Opholdet har 
en varighed på i alt 4 uger og de to første uger var vi 
tilknyttet lægerne i de forskellige ambulatorier inden 
for subspecialerne og de to sidste uger var vi tilkny-
ttet det hoved-hals-kirurgiske afsnit. Dog er der rig 
mulighed for at snakke med uddannelseskoordina-
toren, hvis man har et bestemt interesseområde.

De to første uger i ambulatorierne startede dagen kl. 
8 og fortsætter som oftest med patienter til langt ud 
på eftermiddagen. I ambulatoriet fulgte vi special-
læger indenfor diverse subspecialer. 
Effektiviteten var imponerende og nogle læger 
nåede at se 50-60 patienter på otte timer, så man 
måtte holde tungen lige i munden som medfølgende 
medicinstuderende, for ikke at blive hægtet af. 
Langt størstedelen af lægerne havde også fokus på at 
undervise os studerende samtidigt og patienterne var 
altid snakkesalige og glade for at kunne bidrage til 
vores læringsproces.

De to sidste uger på hoved-hals-kirurgisk afsnit 
startede man kl. 6:00-7:00 med stuegang på et 
sengeafsnit, hvor 15-20 patienter er indlagt post-
operativt. Her ligger primært patienter, der har 
gennemgået større canceroperationer. Stuegangen 
bliver gennemført af et samlet team af yngre læger 
i hoveduddannelsesstilling ledt an af en ”chief-
resident”, som tilser de indlagte patienter og fordeler 
dagens opgaver. Efterfølgende var vi placeret enten 
på operationsgangen eller i skadestuen. Operation-
sprogrammet begynder kl. 07:30, hvor vi blev fordelt 

på operationsstuerne enten som første assistent eller 
sammen med en eller flere yngre læger. 

De ældre og erfarne kirurger var generelt lærings-
mindede særligt overfor de yngre læger og studer-
ende. Vi fik lov til at suturere, brænde, klippe og 
enkelte gange selv indsætte skruer eller fridissekere 
afhængig af operatør.

Repertoiret af operationstyper udført på MEEI er 
meget bredt og spænder fra mindre indgreb som 
tonsilektomier og adenotomier til thyroidektomier, 
kraniotomier, samt avanceret cancerkirurgi med 
halsdissektion og fri lap transplantationer.
En dansk 37-timers arbejdsuge er derfor overstået 
onsdag eftermiddag. Som regel slutter man dagen af 
med aftenstuegang, ved en 17-tiden, når den sidste 
operation er overstået. Her foregår også overlevering 
til den yngre læge der har aften-nattevagten. 

Opholdet giver mulighed for at udvikle sig sprogligt, 
teoretisk og praktisk. Der er en stor  diversitet i 
subspecialer og patienter indenfor ØNH-specialet, 
og det amerikanske hospitalsvæsen er en oplevelse 
i sig selv.  Københavns Universitet, Det Sundheds-
videnskabelige Fakultet, dækker udgift til flybillet 
og malpractice insurance, hvilket er en stor hjælp 
økonomisk set, da Boston er en dyr by. Alle andre 
udgifter som kost, logi, rejseforsikring, transport mv. 
dækker man nemlig selv. Man kan evt. forsøge at 
søge fonde om støtte.

Vi kan varmt anbefale opholdet for alle studerende 
med interesse inden for ØNH. Opholdet er en 
fantastisk mulighed for at få foden inden for i et 
forsknings- og læringsmiljø som selv amerikanske 
studerende kan have svært ved at komme ind i. 

I tilfælde af spørgsmål, kontakt da en af kontaktper-
sonerne for udvekslingsaftalet: 

Læge Jiri Bartek på Jiri.Bartek@karolinska.se
Læge Robert Riis på Robert.Riis@gmail.com
Læge Emilie Garnæs på Emilie.Nyberg.Garnaes@
rh.regionh.dk 
Professor von Buchwald på: Christian.Buchwald@
rh.regionh.dk 

Hæmatologisk tipskupon – Karrieredag 2013 

 

Tak for interessen ved hæmatologernes stand ved karrieredagen 2013. Den tilfældigt udtrukne 
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 Spørgsmål 1 X 2 
1. Hvilken granulocyt er den hyppigst forekommende? 
1: Neutrofil granulocyt     X: Basofil granulocyt      2: Eosinofil granulocyt 

x   
2. Hos en rask person, hvilken type antistof ville du forvente den højeste 
koncentration i blodet af? 
1: Immunoglobulin A       X: Immunoglobulin G     2: Immunoglobulin M 

 x  

3. Hvilket udtryk bruges som samlende betegnelse for nedsat antal af røde 
blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader? 
1: Leukostase     X: Pancytopeni     2: Immunparese 

 x  

4. Hvad kalder man knoglemarvstransplantation (KMT) fra en anden person? 
1: Allogen KMT    X: Autolog KMT     2: Epigenetisk KMT 

x   
5. Vitamin B12 mangel giver typisk 
1: Mikrocytær anæmi       X: Normocytær anæmi       2: Makrocytær anæmi 

  x 
6. Hvilken celletype er ondartet ved sygdommen myelomatose? 
1: Den CD34 positive stamcelle      X: Plasmacellen        2: T-lymfocytten 

 x  
7. En patient med Hæmofili A (”blødersygdom”, koagulationsfaktor VIII 
mangel) har haft en spontan blødning. Hvilken placering af blødningen er mest 
sandsynlig? 
1: I et led                  X: I CNS                          2: I en muskel   

x   

8. Hvilken test bruger man til at adskille autoimmun hæmolytisk anæmi fra 
ikke-autoimmun hæmolytisk anæmi? 
1: anti-neutrofil cytoplasmatisk antistof       X: Sænkningsreaktion                      
2: Direkte Antiglobulin Test (DAT)  

  x 

9. Hvilken stofgruppe har forbedret prognosen markant for patienter med 
kronisk myeloid leukæmi? 
1: Histon deacetylase hæmmere             X: Proteasomhæmmere                         
2: Tyrosinkinasehæmmere 

  x 

10. Ved hæmolytisk anæmi er niveauet af haptoglobin typisk  
1: Nedsat        X: Normalt               2: Forhøjet 

x   
11. Hvilken type leukæmi har den højeste incidens i Danmark? 
1: Akut myeloid leukæmi (AML)       X: Kronisk myeloid leukæmi  (CML)             
2: Kronisk lymfatisk leukæmi  (CLL) 

  x 

12. Ved hvilken sygdom spiller plasmaudskiftning en central rolle i 
behandlingen? 
1: Blastisk plasmacytoid dendritcelleneoplasi       
X: Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)                 
2: Primær immuntrombocytopeni (ITP) 

 x  

13. Hvilke overfladeantigener er ofte helt eller delvist fraværende på neutrofile 
granulocytter ved tilstanden Paroksystisk Nokturn Hæmoglobinuri (PNH)? 
1: CD55 og CD59           X: CD11b og CD117                2: CD45 og CD15 

x   

 

Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital – VKO ophold
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På Medicinsk Enhed har vi startet etmultimedia 
pro¬jekt, hvor vi vil skabe en internet baseret intern 
medicinsk case samling. I den forbindelse har vi brug 
for 2 medicinstuderende, som kan være behjælpelig 
med indsamling af casematerialet, samt opsætning af 
casene. Herudover vil der også være mulighed for at 
deltage i afdelingen forskningprojekter vedrørende 
kardiologisk billeddiagnostik. 

Vi søger 2 studerende, der har 
• Interesse for intern medicin
• Lyst til at forske 
• Programmeringserfaring (html, C+ eller andet).
• Gerne erfaring med Adobe programmerne (photo-
shop/illustrator)
•Er fleksibel og god til at samarbejde på tværs 
• Lidt klinisk erfaring 
• Det vil være en fordel hvis du har gode engelsk 
kundskaber (skriftligt) 

Vi kan tilbyde 
Et spændende forskningsår, som både vil give en god 
intern medicinsk indsigt og forskningsmæssig erfar-
ing. I vil komme til at være involveret i alle aspekter 
af casefremstillingen fra udvælgelse af patienterne 
på afdelingen til opfølgende kontakter, indtastning 
af data og dataanalyse. I vil få mulighed for, indenfor 
rammerne af vores projekter at gennemføre jeres 
eget forskningsprojekt som defineres og beskrives i 
fælleskab. 
Medicinsk Enhed på Hvidovre Hospital har i løbet 
af det sidste år opbygget en forskningsgruppe 
bestående af snart tre PhD studerende og et 
varierende antal forskningsårs studerende og der 
er et meget aktivt sygplejer¬ske forskningsmiljø. 
I vil komme til at arbejde tæt sammen os alle i 
forsknings¬gruppen og klinikken. 

Lønnen er dækket og øvrige udgifter søger vi i fæl-
lesskab. 

Ansøgningsfristen er 28 oktober med ansættelse 
snarest og senest 1 januar 2014. 

Motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift 
sendes til: 

Jens D Hove Overlæge, PhD, Klinisk Lektor 
Kardiologisk Sektion, Medicinsk Enhed Afsnit 253
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30, 2600 Hvidovre
email: jhove@dadlnet.dkTelefon +45 2023 5445

KBU-bytte
haves: Region H, 
ønskes: Region Midtjylland

Jeg har KBU-forløb i Region Hovedstaden 
og har færdiggjort første halvdel. Jeg er i 
mellemtiden gået på barsel og er flyttet med 
min familie til Århus-området. Jeg er derfor 
meget interesseret i at bytte mit praksis-
forløb (oprindeligt i Hørsholm) tilknyttet 
Region H med et praksisforløb i Region 
Midtjylland med start sommeren 2014.

Er du interesseret i at bytte (eller vil bare 
høre nærmere), eller kender du en der 
kunne være interesseret, kan jeg kontaktes 
på 26177544 eller signeheuckendorff@
gmail.com

Med venlig hilsen
Signe Heuckendorff

Den alment praktiserende lægepraksis, bf-medic, 
søger medicinstuderende til at være del af et team 
af deltidsansatte som skal hjælpe med klinikkens 
patienter som lægesekretærer. Du vil således få et 
indgående indblik i en almen praksis' dagligdag, bl.a. 
ved at være klinikkens første møde med patienten.

Arbejdsopgaver:
Dine opgaver vil hovedsageligt bestå i at betjene 
klinikkens patienter pr., telefon og ved fremmøde i 
klinikken, samt andet løst forefaldende klinikarbe-
jde. 

Om studiejobbet:
• Stillingen ønskes besat midt december, dog mu-
lighed for at aftale anden opstart.

• Fuld fleksibilitet i timeantal indenfor teamet, dog 
gennemsnitligt 4-16 timer om ugen pr ansat.
• Prøveperiode på 3 måneder
• Løn og øvrige arbejdsvilkår efter overenskomst, se 
evt. FADL's hjemmeside for medicinstuderende som 
lægesekretær.
• Der er altid kaffe i klinikken :)

Om dig
Du er en serviceminded, nysgerrig og dygtig medicin-
studerende med godt humør, som ønsker at supplere 
din SU med et fornuftigt og relevant studiejob. Som 
udgangspunkt stiller vi ikke krav til hvor langt du er 
på studiet.

Om virksomheden

bf-medic er en alment praktiserende lægeklinik, hvor 
vi lægger vægt på punktlighed, høj service og en pro-
fessionel indstilling, dog alt sammen i en jovial tone. 
Du kan læse mere om bf-medic på vores hjemmeside 
www.bf-medic.dk.

Ansøgningen
Du kan sende din ansøgning til administration@
bf-medic.dk att. Christian Strømlund. Ansøgningen 
skal være på max. 1 A4 side med standard opsæt-
ning. CV og karakterudskrifter skal medsendes. 

Yderligere oplysninger
Hvis du har spm., er du velkommen til at kontakte 
Christian på ovenstående mail, eller ved at ringe til 
os.

Lægevikarhold på Psykiatrisk Skadestue Bispebjerg, 
Psykiatrisk Center København, søger 6 nye medlem-
mer med start fra 1/1-14 og 1/2-14.

Vi er et hold på ca. 17 lægevikarer der dækker 
aften/nat-vagter (fra kl. 16.00-9.00) hele ugen, samt 
dagvagter (kl 12.00-20.00) i weekenden, i Bispebjergs 
travle psykiatriske skadestue alle årets dage. Holdm-
edlemmer er ansvarlige for to vagter per måned samt 
to standby-vagter, hvor man er på tilkald ved syg-
dom. Derudover dækkes man lørdag og søndag 12-20 
hver 17 weekend. Vi indgår i vagtlaget sammen med 
en forvagt, der foruden skadestuen også tager sig af 
afdelingerne, samt en mellem- og en bagvagt.
Arbejdet er lærerigt, og du får prøvet kræfter med 
mange forskellige psykiatriske problemstillinger, 
akutte som mindre akutte. Erfaringen er god at have 
med i bagagen i somatikken, og du har mulighed for 
selvstændigt arbejde og også mulighed for supervi-

sion, når tiden byder sig.

Oplæring: Før din første vagt, skal du have taget to 
følgevagter (16-20) i skadestuen sammen med en af 
de andre lægevikarer. 
Deltagelse i hospitalets fælles introduktionsforløb 
med bl.a. hjertestop- og
brandkursus. Dette forløber de 4 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. FADL’s overenskomst for lægevikarer.

Krav: 
• Som min. har gennemført klinisk ophold i psyki-
atrien og forventer at bestå eksamen i psykiatri 
sommer 2013 (10.sem).

•Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver 
læge.
•Deltage i vagtmøde på Panum hver 1. søndag i 
måneden af ca. 1 times varighed.
•Du kan tage flere vagter i måneder, hvor det skulle 
være nødvendigt.
•Du er fleksibel til at bytte vagter, for det er vi.
•Mulighed for at komme til samtale i d. 28. novem-
ber.
•Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-20) 
samt introforløb inden første vagt. 

Ansøgningsfrist: Torsdag d.21 november 2013 kl. 
18.00 

Send en motiveret ansøgning samt CV til holdleder 
Cecilie Scheuer, vxl296@alumni.ku.dk 
Du er velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål 
til arbejdet.

Sundhedsfremmende CV-pleje

Til medicinstuderende på Københavns Universitet 
(7.-12. semester)

SUND DANMARK giver dig muligheden for at 
bidrage til sundhedsfremme i Danmark på en 
organiseret og overskuelig måde, så netop dine res-
sourcer udnyttes bedst. Vi samarbejder med landets 
etablerede sundhedsforeninger som Kræftens 
Bekæmpelse og Hjerteforeningen samt om andre 
projekter som stofindtagelsesrum i Aarhus og det 
nyligt etablerede projekt antidote.dk (Førstehjælp og 
modgift til stofbrugere). 

I fællesskab udtænker vi sundhedsfremmende 
projekter, der baserer sig på de kompetencer, du som 
læge, medicinstuderende eller andet sundhedsfagligt 
personel har erhvervet dig under uddannelsen og i 
klinikken. 

SUND DANMARK er gratis. 

Tilmeld dig på:  
Sunddanmark.org og
SUND DANMARK på facebook
 
Herved vil du finde projekter af varierende karakter 
og omfang, der kan være til gavn for netop dit CV 
samt bidrage til sundhedsfremme i DK.

Kommende kurser og projekter:

Allerede lørdag d. 4. november har du muligheden 
for at blive uddannet til rygestopformidler i samar-
bejde med Kræftens Bekæmpelse.

Herefter kan du deltage i rygestopevents rettet mod 
unge i Københavns Kommune.  På sigt vil der blive 
mulighed for at undervise folkeskole- og gym-
nasieelever i rygestop til gavn for de unge og dit CV. 
For oplysninger om tilmelding se vores hjemmesiden 
og facebook. 

Vi ser frem til at samarbejde med jer. 

Med venlig hilsen
SUND DANMARK
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I fællesskab udtænker vi sundhedsfremmende projekter, der baserer sig på de 
kompetencer, du som læge, medicinstuderende eller andet sundhedsfagligt personel har 
erhvervet dig under uddannelsen og i klinikken.  
 
SUND DANMARK er gratis.  
 
Tilmeld dig på:   

Sunddanmark.org og 
SUND DANMARK på facebook 

  
Herved vil du finde projekter af varierende karakter og omfang, der kan være til gavn for 
netop dit CV samt bidrage til sundhedsfremme i DK. 
 
Kommende kurser og projekter: 
 
Allerede lørdag d. 4. november har du muligheden for at blive uddannet til 
rygestopformidler i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. 
 
Herefter kan du deltage i rygestopevents rettet mod unge i Københavns Kommune.  På 
sigt vil der blive mulighed for at undervise folkeskole- og gymnasieelever i rygestop til 
gavn for de unge og dit CV. For oplysninger om tilmelding se vores hjemmesiden og 
facebook.  
 
Vi ser frem til at samarbejde med jer.  
 
Med venlig hilsen 
SUND DANMARK 
 
 

Computerkyndige medicinstuderende til forskningsår på Medicinsk Enhed, Hvidovre Hospital

Er du frisk på at arbejde som lægevikar i psykiatrien?

STUDIEJOB: Stud.Med søges
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RECEPTIONEN ER ÅBEN
 Mandag-Fredag.: kl. 8.00-17.00

WWW.FADLVAGT.DK

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset 
2200 København N

A N N O N C E R

FADLS VAGTBUREAU
KØBENHAVN 35378800
 Mandag-Torsdag: kl. 9.00-12.00 & 12.30-15.00
 Fredag: kl. 9.00-12.00 & 12:30-14:00

NYT STIKKERHOLD 1606, HVIDOVRE 
HOSPITAL 

Vil du gerne blive en haj til det dér med blodprøver? 
Og kunne du tænke dig at arbejde på et hold?

Biokemisk afdeling Hvidovre hospital, ønsker at 
genoptage hold 1606.
Arbejdet indebærer blodprøvetagning på sengeafsnit 
samt evt. forefaldende arbejde, hvis der opstår pauser. 
Erfaring ikke et krav, men en fordel.  

Oplæringen (3-4 dage efter aftale) vil foregå i november 
/ december og du får selvfølgelig løn under oplæringen. 
Holdet forventes at opstarte ca. den 1. januar, men kan 
eventuelt opstartes før, hvis alle er oplært.

Arbejdstid: hver weekend og helligedage fra kl. 07.30 
-11.30 med to personer pr.dag. 

Løn: spv-holdløn efter gældende overenskomst med 
FADL  

Krav:
Minimum 200 SPV- timer
Have bestået minimum 4. semester
Skal kunne starte oplæring i november / december 
Følge FADLs Vagtbureau København holdregler
Gyldigt akkrediteringskort

Ansøgningsfrist: d. 1.november 2009 kl. 12.00 til 
Vagtbureauet via hjemmesiden www.fadlvagt.dk For 
medlemmer–Ledige hold–Mærket ”Hold 1606”. Husk 
at angive semestertrin. 
Det forventes at du skriver en motiveret ansøgning ( brug 
notatfeltet i standart ansøgningen)

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Le-
dende sygeplejerske Gry Orkelbog-Andresen på telefon 
35 24 54 02 

BLODPRØVE/EKG VAGTTAGERE 
SØGES TIL DISPENSATIONSAFTALE 

Region Hovedstadens Elektive Laboratorium har behov 
for dækning af 1-2 vagter pr.dag. Den daglige arbejdstid 
vil være ca 4,5 timer og ligge mellem kl. 07 – 12.30.

Arbejdsområde : 
• Blodprøvetagning og ekg-optagelse i KPLL’s ambu-
latorier i Pilestræde og filialer, samt i patienters hjem/
plejehjem.
• Registrering og modtagelse af patienter
• At patienter i enhver situation, føler sig dygtigt og 
godt behandlet. 
• At det daglige rutinearbejde udføres efter gældende 
forskrifter, instrukser og vejledninger.
• At registrere fejl og afvigelser i det daglige rutinear-
bejde, og tage initiativ til, at opspore fejlen og få den 
rettet. Nærmeste overordnede orienteres.
• At medvirke til et godt og sikkert arbejdsmiljø.
• Daglig  rengøring og vedligeholdelse af arbejdspladsen.

Krav :
• Min. 200 spv-timer
• Du skal være erfaren i at tage blodprøver samt EKG
• Du skal have et gyldigt akkrediteringskort 
• kunne indgå i et forpligtende samarbejde og løse even-
tuelle problemer i en konstruktiv atmosfære.
• være serviceminded.
• behandle patienterne med forståelse og respekt.

Løn: efter gældende overenskomst med FADL

Ansøgningsfrist: Hurtigt muligt. via www.fadlvagt.dk .dk 
– København- tilmelding til hold – mærket ” Pilestræde” 
. Ansøgningerne bliver sendt til arbejdssted, og det er 
påkrævet at det er en motiveret ansøgning. Udfyld derfor 
kommentarfeltet med din motiverede ansøgning.

Ønskes yderligere information kontakt Gry Orkelbog-
Andresen på tlf.nr. 35 24 54 02 

LÆGEVIKARHOLD 7704

Lægevikarholdet på Hjertemedicinsk Afdeling B, Rigshos-
pitalet søger 2 nye medlemmer til start 15. november og 
et medlem til start 1. december. 

Jobbet består primært af journalskrivning på ambu-
lante patienter, der skal have foretaget KAG/PCI. Det 
giver således god rutine i objektiv undersøgelse og en 
fokuseret journal. Arbejdet er præget af travlhed; men 
er meget lærerigt og giver en god indsigt i patienttyper 
og procedurer.

Arbejdstider: 
• Mandag til fredag fra kl. 08.00-14.00.
• I ferieperioder, hvor der ikke er ambulante patienter, 
er arbejdstiden 11.00-17.00
• Funktionen er lukket på helligdage.

Krav:
• FADL-medlemsskab
• Bestået farmakologieksamen og gerne anæstesiologi-
kursus, dvs. du skal have bestået 9. semester
• Det forventes, at du kan tage 4 vagter pr. måned – også 
i eksamensperioder.
• At du kan deltage i 3 introduktionsdage i oktober/
november måned og starte med selvstændige vagter 
pr.15. november / 1. december.
• Tidligere holderfaring, lægevikariater og lign. værd-
sættes, men er ikke et krav.
• Studerende, der kan blive længe på holdet, vil blive 
foretrukket.
• Gyldigt akkrediteringskort er et krav.

Vi gør opmærksom på, at ALLE ovenstående krav skal 
være opfyldt for at søge denne stilling. Det vil sige, at har 
du ikke været inde og tage din trygbrandtest og håndhy-
giejnetesten samt fået udleveret nyt akkrediteringskort, 
opfylder du ikke kravene.

Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til Fadl v. Astrid 
Bruun eller holdleder Mads Thorsberger (email: vlm811@
alumni.ku.dk)

Ansøgningsfrist: Mandag den 28. oktober 2013 kl. 10.00 

Ansøgninger via www.fadlvagt.dk – For medlemmer – 
tilmelding til hold – Mærket ”Hold 7704”
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i starten af uge 45

WEEKEND/HELLIGDAGS-
BLODPRØVEHOLD 1602 PÅ 
RIGSHOSPITALET SØGER 4 NYE 
HOLDMEDLEMMER

Arbejdet består i blodprøvetagning på Rigshospitalets 
forskellige afdelinger. Vi er otte holdmedlemmer på 
arbejde ad gangen i weekender og alle helligdage samt 
juleaftensdag. Derfor er det vigtigt, at vi har et godt 
sammenhold indbyrdes og et godt samarbejde med de 
øvrige ansatte på afd. 3011.

Der vil være introduktionsmøde d. 30. oktober kl. 16.30-
17.00 efterfulgt af holdmøde og den teoretiske oplæring 
finder sted d. 31. oktober kl. 14.00. Herefter afholdelse 
af 4 følgevagter i november, hvoraf den ene vil blive en 
hverdag, resten i weekenderne. Vi forventer, at de nye på
holdet selvstændigt kan tage vagter fra 1. december.

Arbejdstiden:
• 2 FADL-vagter møder kl. 07.15-11.15
• 6 FADL-vagter møder kl. 07.30-11.30

Krav:
• Min. 200 SPV-timer
• Gyldigt akkrediteringskort
• Vi ser gerne at du er på holdet minimum 6 måneder
• Tage 3-5 vagter samt bagvagter pr. måned hele året – 
inkl. sommerferie, jul og eksamensperioder
• Tage 4 lønnede følgevagter i løbet af november
• Tage ansvar, kunne samarbejde og vide at holdarbejdet 
kræver holdånd
• Tidligere hold- og stikkeerfaring værdsættes, men er 
ikke et krav.
• Motiveret ansøgning

Oplæring: 4 lønnede følgevagter + introduktionsmøde

Løn: SPV-holdløn

Ansøgningsfrist: Mandag d. 28. oktober kl. 10.00 via 
www.fadlvagt.dk – For medlemmer – Tilmelding til hold 
– Mærket ”1602”

Har du spørgsmål, så kan du kontakte holdleder Trine 
Nielsen på skv382@alumni.ku.dk
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torsdag d. 24. oktober

Storebar Lillebar Scenen Mobilbar Kæl for køen Atriumgården
11:00- Åbnereception
12:00- Champagne BrunchBar
13:00- Champagne BrunchBar
14:00- Musicalbar Jazz og Bourbonbar Indianerbar
15:00- Musicalbar Jazz og Bourbonbar Indianerbar
16:00- Kirurgibar Revy 69 timers OP Lonebar
17:00- Kirurgibar Revy 69 timers OP Lonebar
18:00- Dollybarton Tyrolerbar Grillbar
19:00- Dollybarton Tyrolerbar Irish Coffee bar Grillbar
20:00- Hooters bar Café Noir bar Irish Coffee bar Grillbar
21:00- Hooters bar Café Noir bar Honningsypbar Snoop bar Grillbar
22:00- 80'er fest Zanzibar Ginger Ninja Honningsypbar Snoop bar
23:00- 80'er fest Zanzibar Ginger Ninja Full Moon Party bar
00:00- Russerbar Pandidosbar Kenton/Demon Full Moon Party bar
01:00- Russerbar Pandidosbar Kenton/Demon
02:00- Rihannabar The Great Gatsby Bar DJ
03:00- Rihannabar The Great Gatsby Bar DJ
04:00-
05:00-
06:00-

fredag d. 25. oktober
Storebar Lillebar Scenen Mobilbar Kæl for køen Atriumgården

07:00- Ukontaktbar
08:00- Ukontaktbar
09:00- Rarbarber Bar
10:00- Rarbarber Bar Landsholdet-Bar
11:00- KØ-bar Landsholdet-Bar BodegaBankoBar
12:00- KØ-bar Det bar' sex BodegaBankoBar MediLearner Bar
13:00- Hilda I Milda-Bar Det bar' sex Arnold Bar, Vol. II MediLearner Bar FISS-bar
14:00- Hilda I Milda-Bar Fejlbar Arnold Bar, Vol. II 69 Timers OP PLAN-bar FISS-bar
15:00- Beverly Bar Fejlbar Tour de France 69 Timers OP PLAN-bar Oslobådbar
16:00- Beverly Bar Det Frankofile Hjørne Tour de France 69 Timers OP Oslobådbar
17:00- Breaking BaRd Det Frankofile Hjørne Tour de France Tissekonebar Grillbar
18:00- Breaking BaRd Døllefjelde Musse Bar Tissekonebar Grøn Fe Bar Grillbar
19:00- Bar Mitzvah Døllefjelde Musse Bar ØlBong-Bar Grøn Fe Bar Grillbar
20:00- Bar Mitzvah Guld Bar Marvelous Mosell Fitnessbar ØlBong-Bar Irish Bar Grillbar
21:00- Sunny Beach Bar Guld Bar Partyband Fitnessbar Mumbar Irish Coffee Bar Irish Bar
22:00- Sunny Beach Bar Tvillingebar Partyband Mumbar Irish Coffee Bar Chemise Bar
23:00- Katastrofebar Tvillingebar Chemise Bar
00:00- Katastrofebar Syv Små Dværge Bar Linkoban Bawler Bar
01:00- Buddy Tequila Bar Syv Små Dværge Bar Linkoban Bawler Bar
02:00- Buddy Tequila Bar Barbie Bar DJ
03:00- Mælkebar Barbie Bar DJ
04:00- Mælkebar
05:00-
06:00-

lørdag d. 26. oktober
Storebar Lillebar Scenen Mobilbar Kæl for køen Atriumgården

07:00-
08:00-
09:00- Akummerlypse-bar
10:00- Kaffebar Akummerlypse-bar
11:00- Kaffebar Mormor-bar Youtube battle-bar
12:00- Svensk Krebsegilde Mormor-bar Youtube battle-bar BARn på Lolland
13:00- Svensk Krebsegilde FADL-bar Klub 100 HoMM3 Hot Seat Bar BARn på Lolland
14:00- Bamsebar FADL-bar Klub 100 HoMM3 Hot Seat Bar Pornobar
15:00- Scorebogsbar Mok-bar Rock n'blues Kravlegården, Vol. III Pornobar Drift-bar
16:00- Scorebogsbar Mok-bar Rock n'blues Kravlegården, Vol. III Zoologisk Havebar Drift-bar
17:00- Nik og jay Lagerbar FATL's msk.-auktion Panumfrisøren Zoologisk Havebar American College Party
18:00- Nik og Jay Lagerbar Panumfrisøren Irish Cofee bar American College Party Grillbar
19:00- Rainbowbar Oldtimerbar Tragtebar Irish Cofee bar Panumskiturbar Grillbar
20:00- Rainbowbar Oldtimerbar Kim Hot Tragtebar Elevatorbar Super Mario Bar Panumskiturbar Grillbar
21:00- Latinobar Nytår Kim Hot Super Mario Bar Grillbar
22:00- Latinobar Strafbar Suspekt
23:00- Girafbar Strafbar Suspekt
00:00- Vestegnen bar Oliebar DJ Bærbar Farbar Babar Barbarfar-bar

01:00- Vestegnen bar Oliebar DJ Bærbar Farbar Babar Barbarfar-bar

02:00- Spacebar Hestebar DJ
02:00- Spacebar Hestebar DJ
03:00- Matrosbar
04:00- Matrosbar
05:00-
06:00- Luk reception

69timersbar
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Dansgulvets straffere, fredag kl. 21, scenen
Har du også krampe i dansebenene og med udtalt trang 
efter at svinge arme og krop i a- og rytmiske bevægelser, 
så sving forbi et svineri af gamle klassikere, når Danseg-
ulvets Straffere i usynligt ledtog med Thomas H., Marvin 
Gaye og Chaka Khan svinger pisken. Så kom og få din 
straf.

FATL’s Menneskeauktion, lørdag kl. 17, scenen
Mangler du en til at hente kaffe for dig på læsesalen? 
Måske en til at give dig massage efter en lang dag på 
tør? Eller hvad en der kan lave morgenmad til dig i en 
uge? Så kom til Foreningen Af Tørstige Lægestuder-
endes Menneskeauktion! Da 69-timersbar er en af vores 
fokus områder vil overskuddet gå til øl, og deles ud når 
auktionen er slut. 
Køb dine medstuderende før din læsemakker!

Ginger Ninja, torsdag kl. 22, scenen
Ginger Ninja er netop nu aktuelle med Hole In My Head, 
der er nærved uundgåelig på P3. De spiller Pop/Electro-
rock med gang i, og har tidligere langt lyd til den danske 
scene med ørehængere som (give it up for the) Sunshine 
og Bone Will Break Metal. De åbner musikscenen til 
69timersbar torsdag aften kl. 22. Dont miss it!

Kenton Slash Demon, torsdag kl. 00, scenen
Et af Danmarks hotteste DJ-navne for tiden, måske af no-
gle kendt som halvdelen WHEN SAINTS GO MACHINE, 
har Jonas og Silas turneret nogle af de største klubber i 
verden så som Berghain i Berlin, og Roskilde Festival i år 
på Apollo scenen med et fedt eftermiddagsshow med deres 
glade rytmefyldte deep house musik. Glæd jer til et fedt 
DJ-set med Kenton Slash Demon fra 00-02 torsdag aften! 

Kim Hot, lørdag kl. 20, scenen
Kim Hot er dette år kommet på alles læber med deres 
beskidte men på samme tid meget harmløse rap-musik. 
I 2011 udgav Kim Hot albummet “Kongen af Hundige” 

og har med singler som “Pumper dit røvhul” og “Klub 
Rullefræs” (af nogen bedre kendt som “Så står vi op”) 
væltet undergrunden af rytmisk rap. Selv beskriver Kim 
Hot sine interesser som: “Pornofilm, hash og bawle på din 
mor!! Fræsning og Ciao kørsel. Og Motherfucking 26 til 70 
HUNDIGE!!”  Vi glæder os til at høre ham rappe om dem 
lørdag kl. 20.!

Klub100 live, lørdag kl. 13, Scenen
Klub100 Live kl 12:00 lørdag bliver den bedste partys-
tarter siden vi på Roskilde fyrede op under E med over 
500 deltagere! Konceptet er enkelt: 100 øl-shots på 100 
minutter, til den bedste musik, mixet live. Hvis du drikker 
med vil du i løbet af 100 minutter have drukket 6-8 øl. Vi 
sørger for at mixe gode druksange med. Til alle nye: 69 
er den bedste måde at få taget sin Klub100-mødom! Vi 
glæder os til at se jer til en skide god og hyggelig eftermid-
dagsbrændert! 

Linkoban, fredag kl. 00, scenen
Episk elektronik med undertoner af “Fuck Rihanna”. 
M.I.A. bør tage hjem, når Linkoban kommer med sit 
ekstremt sikre hårdt pumpede flow. Glæd dig til et prisløst 
svedende festinferno med numre som Like This og Popgun 
Track.

Mavellous Mosell, fredag kl. 20, scenen
Gør klar til at træde ind i et Sci-Fi-Disco-70’er lydUniv-
ers kombineret med trippede old skool raptekster, der 
refererer til ungdomsfænomener som Ninja Turtles og 
He Man-figurer. Marvelous Mosell dirigerer dig direkte 
ind i et løvegab af fængende tekster og discofile, festvirile 
beats som i “Jeg tænker på dig” og “Catastrofical Ravage” 
- Glæd dig til at flyve rundt på en blød lyserød sky. Det 
bliver et Blast.  

Revy, torsdag kl. 16, scenen
Synes du, der er alt for lang tid til medicinerrevyen spilles 
i februar og har lyst til et godt grin? Så kom og se revyen, 

som spiller en række af de bedste og sjoveste revy-sketchs 
fra tidligere år.

Rock n’ Blues, lørdag kl. 15, scenen
Skal du lige have lidt lækkert musik at starte dagen på? 
Så kom forbi og hør et sammenspil af kendte numre, der 
bliver fremført i bedste rock og blues stil - akustisk!

Suspekt, lørdag kl. 22, scenen
Suspekt lukkede for 1½ år siden klubben med et brag af 
en fest - flere mennesker fløj rundt i lokalet på toppen af 
publikum, crowdsurfene, mens Suspekt-drengene lirede 
den af med beskidte rim og tunge beats. Bai-D, Rune Rask 
og Orgi-E vender i år stærkt tilbage, og efter eget udsagn 
mest af alt for at få en tur i skakten. Mest fokus har Orgi-
E fået det sidste års tid med optræden på Roskildes Arena 
og hans hit “Singlepik” - men mon ikke der også falder 
lidt singlepik af til publikum når Suspekt lukker dette års 
69koncertprogram som finalenavn lørdag aften kl. 22. 

Tour de France Bar, fredag kl. 15, Scenen
I år vender den legendariske Tour De France bar tilbage! 
Gå ikke glip af et fantastisk løb foran scenen når 4 af de 
absolut stærkeste hold nogensinde set i touren stiller op til 
en dyst over de hårde etaper! Hvem løber med sejren i det 
samlede sortiment - kom og se med Fredag foran scenen 
hvor en altid veloplagt Jørgen Leth kommentere slagets 
gang over bjergene og på de intense enkeltstarter! 

Youtube battle-bar, lørdag kl. 11, Scenen
Den perfekte underholdning til dig der skal komme dig 
over igår, og samtidig god mulighed for at komme i humør 
til fest og gøjl i aften! Synes du, at du er et vidunder til 
diverse YouTube klip, eller har du mere lyst til at lade dig 
rive med af den fantastiske underholdning, så vil dette 
være the place 2 B! Deltagerne vælger de sjoveste klip - 3 
runder - publikum bestemmer vinderen - 1 storslået finale 
med præmie til den bedste YouTube-DJ! 

velkommen til 69timersbar
Dette er din overlevelsesguide til 69-timersbar. Der er 
samlet både en program-oversigt og lidt info om hver 
af årets 102 barer og 8 optrædener. På denne måde 
går du ikke glip af en ny fed bar eller din ynglings 
bar fra tidligere år. Da vi fester til den lyse morgen, 
er døgnet ikke slut før kl. 07 ”næste” morgen.  Der 
tages forbehold for fejlbeskrivelser eller misforståel-

ser, samt ændringer i programmet. 

Ved fejl i programmet gå da til nærmeste bar, bestil 
en øl/white russian og fest til du glemmer fejlen. Hav 
en fantastisk 69-timersbar.

Hilsen Studenterklubben

HUSK:
• Kontanter
• 1 gæst pr. dag pr. studiekort
• Der er fest hele tiden
• Dit gode humør

underholdning

BARBESKRivELSER
69 timers OP, torsdag kl. 16 & fredag kl. 14, mobil-
bar
Glæder du dig også til 69 timers bar, men er du samtidig 
bekymret for, at dine udsøgte kirurgiske kompetencer vil 
stagnere i løbet af de mange timers spritlage uden OP 
tid? Du kan være helt rolig! Vi sørger nemlig for at tage 
operationsstuen med ned i Studenterklubben! Da vi er et 
rigtigt Universitets felthospital går videnskab og systema-
tisk druk selvfølgelig hånd i hånd! Så få hænderne op af 
lommen og de spidse albuer ud til siden og find ud af om 
du er Panums bedste promille-kirurg i vores 69-timers 
lange laparoskopi operation!

80’er fest, torsdag kl. 22, storebar
Vi slår dørene op for alt det bedste fra 80’erne. Til lyden 
af alt fra ”Tainted Love” til ”Take on Me” kan man 
drikke brandbiler og isbjørne og få et gratis pandebånd. 
Der vil desuden være mulighed for at få creppet sit hår, 
køre på rulleskøjter og lære nogle sprøde moves. Med-
bring de strammeste gamacher du ejer. Velkommen til 
åreste støste discofest!

Akummerlypse-bar, lørdag kl. 09, lillebar
I Akummerlypse bar vil I få fornøjelsen af at møde super-
helte, som er virkeligt kummerlige. Disse “superhelte” 
vil sørge for at have nogle hyggelige brætspil klar til dig/
jer (Munchkin, Risk, Dixit, Eclipse osv.), så kom og hyg, 
spil og vind!

American college party, lørdag kl. 17, atri-
umgården
Kom og fest American style, med seje fodbol drenge og 
smækre cheerleaders. Spil beerpong eller prøv et slag 
“flip”. Hvem er Panums beerpong champion?
We love college!  

Arnold Bar, Vol. II, fredag kl. 13, scenen
“I will be back” sagde en klog mand engang. Han hed 
Arnold og inviterer dig igen forbi Panums jernhule til 
lift-off. Er du ligeså stærk, som din læsemakker? Kan du 
vippe mesteren Brian Hansen (7.sem Slagelse) af pinden? 
Tør du vise dig frem overfor Panums kropsforgudende 
piger? Eller kan du give de boglige hipsterdrenge tørt på? 
Så kom til 69’ stærkeste bar: ARNOLD BAR!
-Hasta la vista baby

Bamsebar, lørdag kl. 14, storebar
Den store gamle bamsefar har fødselsdag igen i år. I år 
bliver alt selvfølgelig som det plejer: Musene giver ham 
bolsjevodka, den fulde elg holder en pinlig tale, alle 
dyrene drikker bamseshots og Bamse ender selvfølgelig 
med at gå kold. Vil du heller ikke gå glip af dette, så kom 
og vær med til at fejre bamses fødselsdag! 

Bar Mitzvah, fredag kl. 19, storebar
Bar mitzvah er baren hvor præputium er yt og 
slangekrøller i den grad holder hundrede.
Som kunde vil man uanset forhudsstatus blive taget 
med på rejse til det hellige land, hvor klezmermusikken 
hamrer ud af højtalerne og hvor vi skifter cap og cult ud 
med kalot og kahlua. 
Til bar mitzvah tager vi imod både shekels og kroner, når 
vi bytter og handler kahlua til yderst favorable priser i 
bedste jødestil.

BARBIE BAR, fredag kl. 02, lillebar
Legede DU med BARBIE da du var LILLE - så kom helt 
sikkert til vores BARBIE BAR og genoptag dine Barbie-
lege! Det bliver en fest uden lige OG KEN er fucking 
liderlig og er klar på den værste...

BARn på Lolland, lørdag kl. 12, atriumgården
Tag lufferne på, hop i jeres storesøskendes regntøj og 
kom med tilbage med barndommen på Lolland! Genoplev 
de bedste erindringer med Shake, mudderkager (pløtte), 
Gammel Have og (hvis du har en vild 69-timers) teenage 
graviditet!

Bawler Bar, fredag kl. 00, atriumgården
Hele Danmark ved – vi bawler hele dagen! Bawler Bar 
er en bar dedikeret til bawlers og pimps verden over, og i 
højsædet er bawleren over dem alle – Johnson!!  
I baren kan du for nogle timer få lov at opleve hvordan 
en rigtig bawler lever: Læn pænt op ad din grill med en 
DMA-award eller sip en teriyaki eller en Bruce Wayne 
mens du groover til lyden af en tung bas og 808’er 
tromme. 
Så whoop-whoop og skeet, skeet, tag at kig’ forbi en bar, 
der får dit anlæg going åndssvag!!
Bawler Bar er tilbage med alt vores shit – og Det Passer!!!

Beverly Bar, fredag kl. 15, Storebar

Vi har alle længtes og håbet, og nu sker det. 90’erne er 
på vej tilbage. Mavebluser, denim og højtaljede bukser 
er igen et hit. En ting har dog holdt ved. Beverly Hills 
90210 har været på TV2’s sendeflade siden ‘92. En gang 
har man forsøgt at tage det af programmet, men pga. de 
mange klager, blev det igen en del af eftermiddagsun-
derholdningen og har nu været genudsendt mere end 10 
gange og nu er det på tide, at det også bliver en del af 69 
timersbar.
Hvis du også til tider er træt af maden i simply cooking 
kantinen, så kom forbi Peach Pit, hvor der serveres 
milkshake og pies.

BodegaBankoBar, fredag kl. 11, scenen
Sååå er det Bodega Banko tid ! Tag din læsemakker, 
buddy, kæreste og ham fra Tagensborg i hånden og kom 
til Bodega Banko ! En fantastisk måde at fordrive dine 
tømmermænd på og vinde en skøn ny brandert ! Alle er 
velkomne ! Plader koster en 5’er stykket og du kan købe 
lige så mange du vil ! Bodegaen byder velkommen :D 

Breaking BaRd, fredag kl. 17, storebar
Hvad fremstiller præparatfremstillingen egentlig? 
Hvorfor går de altid med gasmasker og gule overtræks 
kitler? Og lugter kælderen ikke lidt af methamfetamin? 
Præparatorne løfter lidt af sløret til “Breaking BaRd”, 
hvor du kan smage en Walter White, Schraderbrew eller 
vores personlige favorit, Blue Crystal.

Buddy Tequila Bar, fredag kl. 01, Storebar
IMCC exchange og research exchange indtager 69 med 
Buddy Tequila Bar - get salty and sour! Det handler 
bl.a om at lære hinanden bedre at kende! Du kan også 
vælge at “Spin The Wheel” hvor det land du lander på 
afgør hvad du får. Eks; Spanien-sangria. Peru-Pisco sour. 
Brasilien-caipirinha. Rusland-White Russian. Derudover 
kan du selvfølgelig høre om hvordan du kommer til disse 
eksotiske lande! 

Bærbar Farbar Babar Barbarfar-bar, lørdag kl. 00, 
mobilbar
Vi gentager succesen fra 2004, og genindfører Bærbar 
Farbar Babar Barbarfar-bar. Find den rullende elefant, få 
dig en elefant tragt og nyd vores temasang!
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Café Noir bar, torsdag kl. 20, lillebar
Er du glad for sort humor, underage haitianske ungmøer, 
lakrids eller bare næbdyr, så kom til sort bar på Café Noir. 
I det mørkeste dyb, hvor intet lys slipper ind og intet 
giver mening, finder du kaffe, galliano, lakridsshots, cola, 
FISK og lakridspiber. Slæb gerne dine mørklødede venner 
med – sorte får gratis shots. Fri bar samt et årsforbrug af 
sortfodsskinke til alle, der medbringer en wombat.

Champagne BrunchBar, torsdag kl. 12, storebar
Kom og få den bedste start på din 69-timers druktur. 
Storebar vil blive forvandlet til en hyggelig café med 
søde damer, som byder på lette forfriskninger i form af 
champagne og mimosa, og hertil kan man få sig en lækker 
brunchtallerken. Derudover kan man få afløb for alt sit 
sladder i sladder-gæstebogen som ligger i baren. Indimel-
lem vil der blive læst højt af de bedste sladderhistorier.

CHEMISE BAR, fredag kl. 22, atriumgården
Endnu engang er det tid til 69-timers barens romantic 
moment #1 – CHEMISE BAR. Fredag aften vil Atrium 
gården fyldes med kærlighedens søde toner og Celine 
Dions smukke røst. Kom og få et glas med bobler, syng 
med på din yndlings Celine-sang og dans en sjæler med 
en ny eller gammel flamme. Hvem ved, måske finder du 
kærligheden til 69...

Det bar’ sex, fredag kl. 12, lillebar
Kan du lide sex? Har du spørgsmål om sex? Har du hørt 
om Sexekspressen? DET’ BAR’ SEX er baren for dig! Vi 
har sexperter, som vi giver DIG muligheden for at spørge 
om ALT i vores anonyme brevkasse. Vi har konkurrencer 
hvor du kan vinde sexede præmier: bliv udfordret på din 
viden om sex, eller dyst i hvor hurtigt du kan tragte en 
øl i vores penis-tragt. Vi har sidst men ikke mindst body 
tequila!

Det Frankofile Hjørne, fredag kl. 16, lillebar
Det er fransk, det er lummert! Den hellige treenighed; 
Liberté, egalité og Fraternité er i højsædet. Vi fejrer det 
med en rødvinsbrandert fra det sydligste provence til det 
pureste Bourgogne, lækre oste og fransk stemning! 
Nous sommes impatients de voir juste vous

Dollybarton, torsdag kl. 18, storebar
Dolly Barton er en Dollywood-style-bar, hvor du kan høre 
Dolly Partons kæmpehits fra Jolene til I Will Always Love 
You mixes og country-musik. Her kan du få serveret en 
Cup-of-Ambition, Apple Jack, Nine-to-Five drinks, botox-
shots og Slippery Nipples shots. I baren betjenes du af 
storbarmede, platin-blonde, rødlæbede skønheder i pink 
outfit. Kom og vær med!

Driftbar, lørdag kl. 15, Atriumgården
Dette års 69timersbar skal mandes op fra slap, og 
heldigvis har vi Drift til hjælps. Damer kan komme 
igennem Box Max maskinen, og få sig et moustache og en 
hængerøv og være drenge med drengene: Mænd der peder 
om svikken, og ikke er bange for at lugte til eget skræv. 
Kom og vær’ mand, også selv om du har patter. Vi finder 
ud af det!

Døllefjelde Musse Bar, fredag kl. 18, lillebar
Har du endnu ikke oplevet Døllefjelde Musse Marked med 
alt hvad det inkluderer, så hop en tur i denne bar og skrål 
med på fællessange, drik øl som om du ingen bund havde 
og afprøv den berømte hjemmeblandede “fantasy” som 
nok skal sende dig i helt til Døllefjelde himmelen!

Elevatorbar, lørdag kl. 20, elevator
Drømmer du også ofte om sol og sandstrande? Om at ligge 
henslængt på en strand- stol med fødderne gravet lidt 
ned i caribiens sand, og en kold, velskænket pina colada 
i hånden? 
Så sving forbi studenterklubben, og se om ikke den nye 
elevator kan tage dig afsted på et eventyr du sent vil 
glemme

FADL-bar, lørdag kl. 13, lillebar
Kom til FADL-bar og få en gratis øl og hør lidt om, hvad 
du kan bruge FADL til.
Dine nyslåede rep’ere vil være der til at skænke kolde øl.
Husk studiekort med gyldigt klistermærke, hvis du vil 
ha’ en øl...
Vi ses!

Fejlbar, fredag kl. 14, lillebar
Fjelbar er tilbaje! Vi elsker at, serverer det du ønsker 
ikke at få! Indtet er sikret andet en 100 % fejlraté! YEAH 
BABY! Kom og hyg med os mens du nyder en dejlig bloody 
mary, en øl, eller et stort glas mælk!
Hvis du får hvad du har bestilt så undskylder vi meget, 
det vil være en dobbeltfejl og det toleres ikke af Den 
Københavnske fejlkomite!

FISS-bar, fredag kl. 13, Atriumgården
FISS (FernetInteresserede Studerendes Selskab) fejrer 
den fabelagtige drik! Vil du tegne croquis-tegninger af 
flotte mænd kun iført Fernet Branca?. Vil du have en Fer-
net/Cola?, Andefond med Fernet? eller en god gammeldags 
fernet-dram?. “Ud over at kunne kurere maveonder, siges 
Fernet Branca også at kunne kurere menstruelle smerter, 
tømmermænd, spædbarnskolik og kolera.” få det hele 

kureret!

Fitnessbar, fredag kl. 20, Mobilbar
Et hurtigt pitstop i det sunde hjørne. Kom og få nogle 
lækre shots sunde shots og en snak med 2 dejlige damer! 

Full Moon Party Bar, torsdag kl. 23, atriumgården
Gør klar til at smide hænderne i vejret, find knæklysene 
frem og danse bassen til sveden den drypper. Den nu 6 
år gamle Full Moon Party bar indtager i år den nye Stu-
denterklub for fuld blæs. I år vil Atriumgården forvandles 
til Koh Pang’han i UV-lysets skær og traditionen tro vil 
de famøse buckets blive langet over disken til billige Thai 
Baht!
Så smid trøjen, tag bikinien/badeshorts på og grib efter 
stjernerne. De sidste 6 år har baren etableret sig som en 
sikker fest man ikke må gå glip af! 

Girafbar, lørdag kl. 23, storebar
Vi gentager kæmpe-succesen fra 2 år siden og giraffer dig 
op som du aldrig er blevet før! Det bliver vildt, det bliver 
fuldt, og det bliver dyrisk. Til toner direkte fra Savannen 
vil store mængder af giraføl blive slynget over disken, 
serveret af de spændstigeste giraffer - der skal danses på 
bordene! Vi zez ;)

Grillbar / Piper’s Pøller, dagligt kl. 18, atri-
umgården
grillbar - i kender konceptet, og vi ved i elsker det.

Grøn Fe Bar, fredag kl. 18, atriumgården
Leder du efter artistisk inspiration? Mist forstanden med 
absinth og se de grønne feer flyve! 
La Fée Verte rammer 69 timers bar midt i atriumgården 
og der vil være flyvende feer, absinth og andre grønne 
drinks.

Guldbar, fredag kl. 20, lillebar
Forestil dig en hel bar af det pureste GULD!
Vi har guldøl, masser af guld og glimmer, godt humør, gul-
dkarameller og gyldne toner i højtalerne. Vi ses i Guldbar 
- det bliver GLIMRENDE!

Hestebar, lørdag kl. 02, lillebar
Er du i humør til vilde heste og pisk, så kom til vores 
hestebar og få lækre græsshots, en delicious gulerods 
snack eller et vandtrug. Vi har hyggelige omgivelser med 
hø, halm og hestesko! Kom og bliv kåret som årets hingst! 
Vi ses i baren!

Hilda i Milda-Bar, fredag kl. 13, Storebar
Vi hylder Keld og Hilda samt vidunderproduktet Milda-
creme fine i én stor pærevælling. Vi hører Keld&Hilda og 
andet dejlig musik fra da mor var dreng. Vi serverer lækre 
hvide russere, pina colada, orgasms, københavner-stang 
osv lavet på det pureste Milda-creme-fine, og måske giver 
Keld en lille én med The Donkeys.

HoMM3 Hot Seat Bar, lørdag kl. 13, mobilbar
Erathias hovedstad, Steadwick, er blevet overløbet af 
Dungeons Lords fra Nighon. Queen Catherine påråber sig 
sine allierede, og elverne fra AvLee svarer hendes kald. 
Sammen må de bekæmpe de mørke umenneskelige hærer 
fra Nighon for at genvinde Erathia, og bringe riget tilbage 
til fordums storhed. Imidlertid er Dronningens far, King 
Gryphonheart, blevet myrdet af Deyjas necromancere, 
som planlægger at lade ham genopstå som Lich, for at 
lede de udødes hær. 
Kærlighed, magi, hædder og ære - alt er på spil i Kampen 
om Erathia!!

Honningsyp bar, torsdag kl. 21, køen
Honningsyp - lad livets nektar kæle for din sjæl

Hooters, torsdag kl. 20, storebar
Hooters: små T-shirts og endnu mindre shorts.
Den kendte og elskede amerikanske familierestaurant 
er klar til at gøre sit indtog i Danmark. Med forretning-
sordenen, hvori der står skrevet “vi ansætter alle slags 
piger med alle størrelse bryster - dog mindst en D-skål” og 
“arbejdsuniformer fås kun i xs og s, men der er masser af 
stretch”, slår Hooters dørene op på Panum. 
Kom og få serveret fadøl af vores Hooters piger og 
cheeseburgere lavet med kærlighed af restaurantens egne 
småsvedige kokke, der selvfølgelig har husket hygiej-
neregulativet, og derfor har medbragt hårnet. 
The american dream: beer & cheeseburger. Vi ses på 
Hooters 

Indianerbar, torsdag kl. 14, atriumgården
Hau! Brødre! Hvide mand kommer! Vi mødes derfor ved 
Tippien for at ryge fredspibe. Ug.
Hvid mand bruger ild? Vi tager krigsmaling på, danser 
regndans om totempælen til lyden af tordnende trommer! 
Ildvand vil gøre os stærke! Kilililiiiiii!
Sejlende Jærv har talt.

Irish bar// St. Patty’s Bar, fredag kl. 20, atri-
umgården
Det er tid til 69 og det er tid til Irish bar! Find dit grønne 
tøj frem og gør støvlerne klar til dans på langbænkene! 
Endnu engang i år vil sveden dryppe og stemmen skråle 
til lyden af “Wild Rover”, “Shipping of to Boston” og 

“Fuck you I’m Drunk” mens de grønne øl bliver langet ud 
med kys og kløvere! Som altid går det ned fredag aften - 
denne gang i Atrium Gården! 

Irish Coffee bar, torsdag kl. 19, fredag kl. 21 & 
lørdag kl. 18, køen
Er du nervøs for at skulle stå i kø foran Studenterklub-
ben? Der skal du skam ikke være! Vi sørger for at der er 
irish coffee og kolde øl, så tiden ikke føles så lang.  

Jazz & bourbon, torsdag kl. 14, storebar
Aldrig har alkohol smurt halsen så godt, mens at jazz 
vibes masserer din sjæl i denne lounge atmosfære.! Der 
findes ikke en bedre måde at varme op til 69 timers 
party...

Kaffebar, lørdag kl. 10, storebar
Det er lørdag formiddag og du er meeeget træt... Men 
frygt ikke! Kaffebar er klar med bløde jazz-toner og 
alverdens kaffeholdige drinks, blandt meget andet - irish 
coffee, hot shots, ice coffee og white russians. Kom op i 
gear til sidste aften

Katastrofebar, fredag kl. 23, storebar
Katastrofen er indtruffet! Din ven er ved at blive ædru - 
Hvad gør du?
 1. Chill, det er hurtigt løst – giv en PAINKILLER!
 2. Det tolereres dårligt - giv et ADRENALINSHOT!
 3. FFFuck, det er kritisk nu - udfør en TRAGTeostomi
 4. Din ven er nu stabil, men kritisk sober – giv ham en 
OVERDOSIS!
Når du har reddet ham, kan du passende redde ANNE
Alt udstyret findes i Førstehjælp For Folkeskolers Bar

Kirurgibar, torsdag kl. 16, storebar
Var der noget med en tarmanastomose? For alle os som 
er blevet enige om at bakterier er ulækkert. Endelig har 
du chancen for en steril drink. Vi sørger for at spritte 
ordentlig af. Kom glad og blodtørstig.

Kravlegården, Vol. III, lørdag kl. 15, mobilbar
Kravlegården er Panums hyggeligste bar!
Vi finder dig og dine veninder og sælger jer White Rus-
sians som selv the Dude ville blive imponeret over! 
Så hvaaaaaa må vi så?

KØ-bar, fredag kl. 11, storebar
KØ-bar fejrer bureaukratiet! Kom og stå i KØ, vent på 
din bestilling og hyld det suveræne Sovjetiske system. 
Krakilerne vil betjene dig, så snart det er din tur.

Lagerbar, lørdag kl. 17, lillebar
Lager har haft spenderbuksen på op til 69timersbar og 
købt øl og sprut ind i uhyggelige mængder!! For når det er 
69, skal vi have det lidt godt! Så sæt den gamle, varme og 
flade HC fra dig og kom op til lillebar og sig hej til Lager, 
som i dagens anledning serverer noget rigtig lækkert!! Og 
vi vil gerne spille terning med DIG! :)  

Landsholdet-Bar, fredag kl. 10, lillebar
En hyldest til vores allesammens fodboldlandshold! Kom 
forbi til en hyggelig omgang bold, og glem for en stund, 
at vi (nok) ikke kommer til VM. Læg armen om din ven, 
snup en fadøl og syng med på tidsløse klassikere, når vi 
tænder for storskærmen. Der var sgu lidt federe i 80’erne!

Latino bar, lørdag kl. 21, storebar
Vi vil tage dig med en tur til de varmere himmelstrøg 
nærmere betegnet latino-land. Her vil kun blive serveret 
bebidas ricas inkluderende Cuba libre, mojito, caipir-
inha. Kom og Shake din culo med os til ægte rytme a la 
latino. Der vil være intro- undervisning i enten salsa eller 
bachata så hende eller ham den søde under armen og kom 
til fiesta pura latina med os! Salud amigos!

Lonebar, torsdag kl. 16, atriumgården
Hvis man hedder Lone, kan det godt være, at man bliver 
lidt ked af at tænke på, at Thomas Helmig og Renee 
går fra hinanden, men så er det godt, at man har Lars 
til at holde en lidt om livet og give et kærligt klap bagi. 
I Lonebar sælges der toast, fadøl og breezers. Desuden 
spiller Lone lækker musik! Hun har en ret fed playliste 
fra sidste år med Bryan Adams jam og Robbie Williams 
jam på. Qnuz

Luk reception, lørdag kl 06, storebar
Vi fejrer en vellykket 69 timersbar med en natmad fra 
udvalget og et skulderklap til årets gæster og bar-
arrangører!

MatrosBar, lørdag kl. 03, storebar
Skib’O’høj landkrabber!
Søens folk bydes velkommen - dette er den unikke, 
enestående mulighed for at komme helt ud og sejle med 
det mest kompetente mandskab i de syv haves radius. 
Vores dygtige, lunkne men flotte matroser vil både slynge 
det sædvanlige (øl, shots, cider, FISK) - samt kendte 
klassikere - over disken; her kan nævnes ‘u-både’ (fadøl + 
vodkashot), ‘ankere’ (jägerbomb med lækker HC), ‘hvaler’ 
(6 x fisk i glas), noget med ROM og meget meget mere til 
at smøre ganen på andre tørstige sømænd. Lur os om vi 
ikke også disker op med en lille konkurrence der tager dig 
med helt ned på havets bund.
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Kom og plank på baren, bliv våd, vis dine havtasker og 
tag én med os styrbord - we’re on a boat mothafucka, 
ingen søforklaringer!

MediLearner-bar, fredag kl. 12, mobilbar
Der vil være premiere på det nye legendariske drukspil: 
Choicebattle. Kom ned og vis at du er god til Multiple 
Choice og samtidig har styr på det faglige. 

MOK-bar, lørdag kl. 15, lillebar
Kunne du tænke dig at komme med i MOK med din helt 
egen kommentar?
Eller måske du kunne tænke dig at blive photoshopped 
ind på forsiden?
Hvad med at få Jan Bittermans autograferede billede?!
ALT DETTE KAN DU PRØVE TIL MOK BAR!
KOM OG LEG MED!

Mormor-bar, lørdag kl. 11, lillebar
Der vil staa stearinlys og blomster på en rød dug og dæk-
keservietter.
Der vil dufte af kaffe og hjemmebagt brød og kage. Du har 
næsten ikke sovet hele natten, og det eneste, du virkelig 
har lyst til, er en god kop kaffe med bailey og et stykke 
brød med marmelade. På den anden side af baren staar 
mormor iført forklæde med et varmt smil, som fortæller, 
hvor meget hun har savnet dig.
Hun fniser af dine vittigheder, imens hun skænker et shot 
æblekage.

Mumbar, fredag kl. 21, Mobilbar
Det klinger af bjælder fra danserindernes kjoler i takt 
med sitarspillernes rytmiske toner. Det mylder af men-
nesker, lugter af curry og Chai-shotsene bundes på stribe. 
Mumbar er kommet til 69! Der serveres Bombay Saphire 
gin, Chai-shots og indiske lækkerier - kom og shake 
numse til de orientalske rytmer sammen med os! 

Musical Bar, torsdag kl. 14, storebar
Har du heller ikke skrålet nok med på my fair lady, star-
light express og cats?
Så kom til musical-bar og luk din indre diva fri!
Vi brager fanstastiske musicalsanger ud gennem 
højtalerne i hele 2 timer, og hvert 20. minut skifter vi til 
en ny musical...
Kom og skrål med!

Mælkebar, fredag kl. 03, storebar
Er du træt af aldrig at have været på en rigtig mælkebar? 
Så træd ind i Mælkebaren, hvor den skummelt lumre 
stemning er taget ud fra kultfilmen A Clockwork Orange! 
Her er mælken er kølig og frisktappet fra en kvindes 
bryst og kan fås i form af WHITE RUSSIANS eller au 
naturel til de værst tænkelige mælketørstende tømmer-
mænd. Kom og hav en lummer fest med os!

Nik & Jay Bar, lørdag kl. 17, storebar
Nik & Jay spiller op med pagne og party - det blir den 
vilde fest med alle de kendte hits og dans på bordene! 
Kom ikk’ som lækker - men som stadiet over!

Nytårsbar, lørdag kl. 21, lillebar
Er du også en af dem, som er træt af at nytårsaften 
altid ligger lige to dage før din store eksamen - så tag 
din fineste kjole eller jakkesæt på og kom og drik et glas 
champagne med os og tag forskud på år 2014!

Oldtimerbar, lørdag kl. 19, Lillebar
De gamle dyder finders frem, når den står på bankospil og 
lykkehjul. Kryds og tværs og giro413. Vi skruer høreappa-
ratet på max og er unge med de unge. Vore velassoterede 
musiksamling spiller alle dine yndlings - og ikke det er 
nymodens umba-umba. Vi deler gerne ud af sveskejuice 
og øllebrød, skulle din mave være stået af efter al den 
druk. Kom frisk! 

Oliebar, lørdag kl. 00, lillebar
Oliebar er efterhånden en klassiker der hører sig til 
69timersbar. Konceptet er simpelt men genialt. Tre gutter 
iført gamacher og madolie serverer kølige pilsner i de 
sene nattetimer. Gæster i baren får tilbudt en klat olie til 
kroppen. Du ved det blir’ fedt! 

Oslobådbar, fredag kl. 15, atriumgården
Skip ohøj landkrabber. Tag dine gode venner under armen 
og kom med på cruise til Oslo. Til tonerne af på dybt vand 
og andre gode sejlersange skal der danses på Skyclub 
under diskokuglen, eller er du mere typen til spil kan der 
gamles i Columbus night club på hestene Black beauty, 
yellow swallow eller white trash. Vipper båden for meget 
er du altid velkomme til at komme i informationen og få 
en søsygepille. 

Pandidosbar, torsdag kl. 00, lillebar
Bandekrigen hærger København som aldrig før, og 
Pandidos er kommet bag tremmer. Kom og besøg de labre 
og indespærrede bandemedlemmer fra Panums hårdeste 
bande, skyd rivalerne, hvidvask dine penge og få shots 
direkte fra pistolerne.

Panumfrisøren, lørdag kl. 17, mobilbar
Dårlig hårdag? Eller mangler du bare generelt selvtillid 
og charme på grund af lækkert hår? Så kom forbi panum-

frisøren! Vi ordner det hele på kort tid, så du er klar til at 
score ham eller hende den lækre fra våd studiesal.

Panumskitur Bar, lørdag kl. 19, Atriumgården
Guiderne fyrer op for afterski - fest, kander, jägerbombs 
og en garanteret lummer stemning!
Såkaldt resident DJs kan vi nok få til presse decibel på 
den farlige grænse, sveden skal dryppe og dansen bliver 
knap så skøn - vi elsker det!

PLAN-bar, fredag kl. 14, mobilbar
Kom forbi Panum LAN-bar hvis du har lyst til at gense 
den gamle Studenterklub igennem øjnene på en Counter-
Terrorist. Til Panum LAN-bar vil man kunne spille Coun-
terstrike i et map lavet over den gamle Studenterklub.

Pornobar, lørdag kl. 14, køen
…

Rabarber Bar, fredag kl. 09, Storebar
Idyllisk sommerstemning i form af rababerkage, røde 
lækre drinks, dansk musik og ikke mindst flotte kjole-
klædte damer med røde kinder. 

Rainbow bar, lørdag kl. 19, storebar
Regnbuebar har før indtaget 69-timersbar med 7 body-
paintede tøser i alle regnbuens farver. Denne gang server 
de kropsmalede piger ligeså farverige drinks fra store bar. 
Her kan du også få del af den farverige fornøjelse og blive 
malet i din helt egen yndlingsfarve. 
Kom til baren for at få en farverig drink med glowstick 
serveret af en bodypaintet tøs og modtag et farverigt 
input til din 69-oplevelse. PEACE, LOVE AND COLOR 
TO THE PEOPLE! <3

Rihanna Bar, torsdag kl. 02, Storebar
Hvem er hot? RIHANNA! Vi laver en hel Rihanna bar, 
hvor der vil blive spillet alt den gode musik pigebarnet 
har lavet gennem tiderne. I baren vil der blive serveret 
skinny bitches og kaloriefrie og nøgne drinks. Kom og 
ha en fest med os til Rihanna. Der vil komme en speciel 
guest, som vil stå i baren omringet af sine bodyguards.  

Russerbar, torsdag kl. 00, storebar
Har du unibrown? Fryser du aldrig om vinteren (fordi du 
er behåret)? Så er russerbaren stedet hvor du føler dig 
hjemme. Vi serverer vodka ‘russion style’ med saltede 
agurker, White Russians og Russian Cocain. Man kan 
også få sig russisk salatmad, when hungry.

Scorebogsbar, lørdag kl. 15, storebar
Vi har i år oplevet ekstraordinær interesse for vores 
frivillige projekt, Scorebogen. En modreaktion til et 
hurtigtløbende samfund præget af sociale medier, hvor 
et billede har værdi sammenlignelig med gratisaviser i 
S-togene ? I Scorebogen finder man nøje udvalgte billeder, 
som indkapsler stemninger fra ethvert niveau af vores 
fælles medicin-studie. Er du blandt dem, som glæder sig 
til at se vores bud på ægthed, så kom til Scorebogsbar til 
69’, hvor eksklusive eksemplarer af Scorebogen 2013 vil 
blive præsenteret. Der vil naturligvis være udskænkning 
af netop den type forfriskning, som kan akkompagnere 
den sindstemning, i hvilken du måtte vildfares. 

Snoop bar, torsdag kl. 21, atriumgården
Snoop bar Vol.4: “The episode after the next episode” 
vender tilbage i år i anledning af snoops 42 års fødselsdag 
og samtidig 20 års jubilæet for det legendariske album 
doggystyle. Du er derfor inviteret til til klassisk west 
coast reception, hvor der vil blive solgt ud af gin, juice og 
evt. tilbageværende værdighed. Ingen dresscode, men sort 
hud og guld accessories værdsættes.

Space Bar, lørdag kl. 02, storebar
Nu har du endelig chancen for at blive en del af en 2 tim-
ers rumrejse mod det uendelige univers!
På rejsen vil der være mulighed for at købe kosmiske 
drinks, rumkolde øl og masser af rocket fuel!
Cabin Crew sørger for at din rejse bliver uforglem-
melig, og vi garanterer at du ser stjerner før vi når vores 
destination :)
See you in Space

Strafbar, lørdag kl. 22, lillebar
Tænder du også på bad guys’n’gurls?? Lillebar bliver om-
dannet til et fængsel med en flok kriminelle bartendere 
bag tremmerne. Der bliver serveret hård sprut on the 
rocks, så kom og vær outlaw med de indsatte i strafbar!

Sunny Beach Bar, fredag kl. 21, storebar
Tag med til verdens lykkeligste sted, 
bulgarien(seriøst)!Lad dine sanser pirres af t-shirts med 
stor v-udskæring, dax-wax, shots, neon-farvede drinks og 
vores allesammens yndlingsmusik, dance!. Her kommer vi 
ikke for at hyggen, men for at score og drikke os ned. Lad 
dig forføres gennem natten af overgearet bar-personale 
fra udkantsdanmark med ungrejs-keychains. Så drop 
burgøjser-attituden og kom og fest med det danske 
proletariat!

Super Mario Bar, lørdag kl. 20, køen
Svup, svup, svup til taget!!
Kan huske huske Super Mario? Savner du ham? og Luigi? 

Så kom og drik en bajer som en ægte blikkenslager.
Go Flush yourself!

Svensk Krebsegilde, lørdag kl. 12, storebar
Det er august, slutningen på sommerferien og tid for 
den svenske tradition krebsegilde! Konceptet er meget 
simpelt: der vil komme krebs på bordet for prøvesmag-
ning, snaps og en masse sanger. Den danske definition på 
snapsevise er jo et enkelt “Skål” men alle kender jo den 
obligatoriske “Helan Går”.

Syv Små Dværge Bar, fredag kl. 00, lillebar
Det var en gang syv små dværge som boede langt langt 
ind i den mørke skov. De arbejdede hele dagen langt nede 
i en grotte under jorden. De havde ikke set dagens lys 
i hundrede år og deres største ønske var at komme til 
69-timers bar og fyre den af! .... Mon ikke Snehvid dukker 
op!

The Great Gatsby Bar, torsdag kl. 02, lillebar
Ønsker du også at du var født i de gamle gode dage? Der 
hvor glimmer og glamour var hverdag, og man startede 
dagen ud med et glas champagne? The Great Gatsby 
inviterer igen til årets mest glamourøse fest - og alle er 
inviteret! Der vil være fjedrer i håret, frynser på kjolen, 
seler, høje hatte og jakkesæt så langt I kan se. Kig forbi og 
snuppe et glas med bobler!  

Tissekonebar, fredag kl. 17, mobilbar
Klubben har fået 7 nye flotte pigetoiletter, men enhver 
ved at rene toiletter har sin pris. Nu er de her: TISSE-
KONERNE. Dem der sørger for at brættet skinner, og at 
der ud over lort også lugter af lavendel.
Der kan købes tamponer, bind og kondomer, hvis man kan 
kommunikere med de søde tissedamer, som kommer helt 
fra det tyske land.

Tragtebar, lørdag kl. 19, mobilbar
Kom og tragt! I tragtebaren kan man kun købe øl, som 
så tilgengæld KUN må indtages vha. tragt. Kom og vis 
hvor mange du kan tage på én gang og bliv Panums 
tragtekonge/dronning!  

Tvillingebar, fredag kl. 22, Lillebar
Find din tvilling frem og kom til tvillingebar. Bestil én 
genstand og betal og få to! Krav for at få lov til at købe en 
(to) genstande er at man medbringer en (siamesisk) tvil-
ling! Alternativt at du er tvilling i stjernetegn!

Tyrolerbar, torsdag kl. 18, lillebar
Tyrolerbar som vi kender den. Vi vender tilbage til okto-
berfestens øltelte med dejlig musik og øl i literkrus. Der 
vil være drenge i lederhosen og piger i dirndl, bænke man 
kan danse på og ægte tysk øl.

Ukontaktbar, fredag kl. 7, storebar
KOM KLOKKEN LORT OM MORGENEN OG FÅ EN 
BUNDER OM MORGENEN!

Vestegnen bar, lørdag kl. 00, storebar
Hvem fuck er i? Kom til Vestegnen og få din gin serveret 
med en kølig lussing alt i mens du hører de sprøde toner, 
skrevet af vores egne drenge og krydret med Kim Hot. Ik’ 
så meget pis - kom før jeg knepper din dame!

Zanzibar, torsdag kl. 22, lillebar
Zanzibaren giver dig struttende kvinder i bikini og som-
merkjoler, der serverer lækre drinks til tørstige turister. 
Under den smukke stjernehimmel kan sommerkær-
ligheden blomstre i strandstolenes stribede stoffer eller 
dansende i en rus fra Bob Marleys pirrende Reggaetoner. 
Men PAS PÅ – den lokale zanzibarianske alkoholiserede 
abe jagter en astronomisk promille hos de ferieglade 
turister.

Zoologisk Have bar, lørdag kl. 16, køen
I baren sælger vi alle de gode dyre øl og drinks, vi har 
elefant øl, giraf øl, isbjørn, krudtulger, fisk, hval (6xfisk = 
stor fisk) plus de uofficielle dyr, man ikke lige til hver ren-
der over nede i gårdhaven. For at bestille væske i vores 
farverige bar, må man vise med fakter og lyde hvilket 
dyr man vil have indenbords. Kom og leg med os i denne 
farverige eksotiske bar, hvor vi rummer alle verdens dyr.

ØLBONG-bar, fredag kl. 19, køen
Dette er baren du ikke kan undgå. 
Med vores store udvalg af bongs vil vi finde lige netop den 
øl-bong som bedst passer til dig. 
Prøv eksempelvis kærlighedsbongen og mærk hvordan 
kærligheden strømmer ned i din mave.
Eller hvad med trykbongen, hvor du kun mærker et spark 
i halsen og så er den øl væk.
Er du mere til de orientalske ølbongs, har vi selvfølgelig 
også det. Alle bongs kan selvfølgelig krydres alt efter 
smag.

Åbningsreception, torsdag kl. 11, storebar
Kom og vær med til at åbne årets 69 timersbar!! Udvalget 
vil stå for en snack og en læskende drik, og sammen vil vi 
fejre, at vi endnu engang kan smage de gyldne dråber 69 
timer i træk!

BARBESKRivELSER
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FADL, Københavns Kredsforening
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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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TAK for et super engagement til Generalforsamlingen!
Med 95 deltagere og Gunnar Jørgensen, som dirigent, blev Generalfor-
samlingen 2013 en mindeværdig aften. Generalforsamlingens forventede 
tidshorisont blev i den grad brudt til fordel for livlig og ambitiøs debat, 
og dagsordenen varede hele 3 timer.  Aftenen blev mødt af engagerede og 
aktive medlemmer, hvor spørgsmål og diskussion i den grad var til stede. 

FADL København er yderst taknemlig for de forbedringsforslag, der blev 
fremlagt. Med en tilfredshedsundersøgelse og et vellykket fokusgrup-
peinterview i ryggen, vil FADLs sekretariat og ikke mindst det nyvalgt 
repræsentantskab gøre alt, hvad vi kan for at imødekomme forslagene.  

Vi er meget stolte af vores medlemmers engagement i foreningen, og vil 
opfordre til, at vores medlemmer til enhver tid kan komme til os med for-
slag, ønsker m.m.. I kan blot sende en mail til kkf@fadl.dk, så skal vi nok 
forsøge at tage hånd om det.

Tusind tak for en fantastisk Generalforsamlingen
Vi håber at se endnu flere medlemmer til næste år!

Velkommen til FADLs nye repræsentantskab
FADL København har nu fået talt stemmerne op til repræsentantskabsval-
get i forbindelse med Generalforsamlingen den 11. oktober. Til dette års 
valg fik vi ikke desto mindre 235 stemmesedler i stemmeboksen – en super 
fin afstemning, som FADL København håber, bliver endnu bedre til næste 
år.

Interessen for repræsentantskabet må siges at have været stor, og med 
stor fornøjelse kan vi nu meddele stemmefordelingen på de nyvalgte 
repræsentanter og suppleanter.
Resultatet blev som følgende:

Resultatet er således:

1. Jonas Olsen – 86 stemmer
2. Thomas Svare Ehlers – 81 stemmer
3. Jesper Brink Svendsen – 80 stemmer
3. Kasper Kjær Gasbjerg – 80 stemmer 
5. Mads Marstrand Helsted – 74 stemmer
6. Peder Emil Warming – 72 stemmer
7. Urd Schrøder Holm Hansen – 56 stemmer
8. Amina Nielsen Nardo-Marino – 55 stemmer
9. Josefine Tangen Jensen – 51 stemmer
10. Pelle Petersen – 50 stemmer
11. Signe Stensen – 49 stemmer
12. Mathias Melgaard – 47 stemmer
13. Emil Knudsen List – 45 stemmer
14. Ida Roost Rasmussen – 44 stemmer
15. Marie Skougaard Nielsen – 41 stemmer
16. Bobby Zhao Sheng Lo – 38 stemmer
17. Karen Brorup Heje Pedersen – 37 stemmer
18. Erika Nodin – 33 stemmer
18. Gitte Hedermann Pedersen – 33 stemme 
18. Ossian Nilaus Gundel – 33 stemmer
18. Joachim Paulsen – 33 stemmer

Suppleanterne:

19. Nicolai Lloyd Park Hughes – 33 stemmer
19. Morten Hvidtfeldt – 33 stemmer
20. Lui Koch – 28 stemmer
21. Gitte Aabye Olsen – 27 stemmer
22. Andrea Maier – 25 stemmer
23. Anne Terp – 24 stemmer
24. Joachim Aidt Becker – 23 stemmer

Vi takker for en yderst spændende og engageret Generalforsamling.
Derudover byder vi stort VELKOMMEN til FADL Københavns nye 
repræsentantskab!

kredsforeningen
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FORDRAG OM HJERNEDØDSUNDERSØGELSEN OG KRITERIET

Ved Overlæge Niels Agerlinfra Rigshospitalets Neurologiske klinik

TORSDAG D. 31/10 KL. 18:30-20:00 i HANNOVER AUD

Kom og bliv klogere på hjernedødsundersøgelsen, samt hvad der sker forinden 
og bagefter

 – og få afprøvet dine fordomme om organdonation
Alle er velkomne og vi byder på kaffe og kage :)

Skal du rejse i efteråret og efterlader du en 
tom bolig i KBH, som du gerne vil tjene lidt 
penge på?  SÅ SE HER! 
Eller har du blot et ekstra værelse for tiden, som du kunne tænke dig at leje ud? 
Så se endnu mere her!

Hvis din lejlighed alligevel skal stå tom i en periode eller du har et ledigt værelse, 
så hvorfor ikke være så generøs at leje den ud til en medicinstuderende fra udlan-
det?
Ved at gøre dette gør du en god gerning, samtidig med at du tjener lidt cash- helt 
præcis 1600 danske kroner per studerende, i en måned. 

Fordelene er:
1. En udenlandsk roommate i en periode
2. Du lærer en ny kultur at kende
3. Du får endnu en facebook-ven
4. Du får mulighed for at forbedre dine sprogkundskaber
5. Du tjener penge på det!

Ulemperne er:
Ingen!

Vi har brug for bolig til en udenlandsk medicinstuderende i perioden:
- 3. november til 30. november

De eneste krav der er, er at den udenlandske studerende skal have:
- Adgang til bad 
- Adgang til køkken
Værelset/lejligheden tjekkes før den studerendes afgang, så vi er sikre på, at 
lejligheden forlades i god stand.

Hvis dit hood opfylder alle disse krav, og du er superinteresseret, eller blot ønsker 
mere info, så skynd dig og skriv til bolig.exchange@gmail.com 

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange - København 

HUSK! Der er månedsmøde i IMCC Exchange og Research Exchange d. 
29. oktober 2013, kl. 17 i Studenterhuset (IMCC’s kontor)! Kom glad! :D

Exchange Landeliste 2014-15
Vil du også have mulighed for at omsætte teori til praksis og 
samtidig stifte bekendtskab med andre kulturer og sundhedssys-
temer? Så tag af sted på et klinisk hospitalsophold af en måneds 
varighed med IMCC Exchange.
Her kommer listen over lande som IMCC Exchange har kontrak-
ter med for sæsonen 1. marts 2014 – 28. februar 2015. 
Alle betingelser er vejledende – tjek imcc.dk/Exchange  Landel-
iste for detaljer
Ansøgningsfrist: 1. december 2013 - elektronisk ansøgning på 
imcc.dk åbner den 1. oktober.

• Prækliniske pladser = alle semestertrin
• Kliniske pladser = 5. – 12. semester
Spørgsmål: 
Skriv til National Exchange formand Marianne Kristensen:neo.
denmark@gmail.com

  
 

 

      

Exchange Landeliste 2014-15 
Vil du også have mulighed for at omsætte teori til praksis og samtidig stifte 
bekendtskab med andre kulturer og sundhedssystemer? Så tag af sted på et klinisk 
hospitalsophold af en måneds varighed med IMCC Exchange. 
Her kommer listen over lande som IMCC Exchange har kontrakter med for sæsonen 1. 
marts 2014 – 28. februar 2015.  

Alle betingelser er vejledende – tjek imcc.dk/Exchange  Landeliste for detaljer 

Ansøgningsfrist: 1. december 2013 - elektronisk ansøgning på imcc.dk åbner den 1. 
oktober. 
 

• Prækliniske pladser = alle semestertrin 

• Kliniske pladser = 5. – 12. semester 

Spørgsmål:  
Skriv til National Exchange formand Marianne Kristensen:neo.denmark@gmail.com 

 

LAND Antal 
pladser  

Særlige betingelser 

Bahrain 2 Kliniske pladser 

Brasilien 
3 IFMSA,4DENEM 

7 DENEM: Prækliniske pladser 
IFMSA: kliniske pladser 

Belgien 1 Klinisk plads 

Canada 1 Klinisk plads, bestået 10. semester 

Chile 3 Kliniske pladser 
Garanteret engelske pladser – mulighed for spansk plads 

Ecuador 2 Kliniske pladser 
Garanteret engelske pladser – mulighed for spansk plads 

Frankrig 2 Kliniske pladser 

  
 

 

      

Ghana 3 Kliniske pladser 

Grækenland 2 Kliniske pladser 

Holland 2 Kliniske pladser 
2 pladser i juli 

Indonesien 2 Kliniske pladser 

Island 1 Klinisk plads, mulighed for præklinisk plads efter aftale 
1 unilateral plads i juli eller august 

Israel 4 Kliniske pladser 
4 unilaterale pladser 

Italien 2 Kliniske pladser 
1 plads i juli og 1 plads i august 

Japan 4 Kliniske pladser 

Kenya 2 Kliniske pladser 
Juli eller august 

Kina 2 Kliniske pladser 

Korea 2 Kliniske pladser 

Libanon 4 Kliniske pladser 

Litauen 1 Klinisk plads 

Malta 2 Prækliniske pladser 

Mexico 4 Kliniske pladser 

Marokko  2 Kliniske pladser 

Oman 1 Klinisk plads 
Juni, august og september 
Al personale kommunikation + journaler på engelsk.  

Peru 
3 IFMSA, 1 APEMH 

3 IFMSA: prækliniske pladser 
APEMH: kliniske pladser, præklinisk efter aftale. 
Garanteret engelske pladser. 

Polen 1 Klinisk plads 
Juli, august, september 

  
 

 

      

Rumænien 1 Klinisk plads 
 

Rusland 2 Kliniske pladser 
Garanteret plads i Skt. Petersborg og Moskva i juli og 
august. Muligt at ønske andre byer (hele året). 

Slovenien 1 Klinisk plads 

Spanien, 
Catalonien 

2 Kliniske pladser 
2 pladser i Juli 

Spanien, øvrige 4 Kliniske pladser 

Schweiz  2 Afsluttet 8. semester 
Tysk eller fransk, igen engelske pladser 

Taiwan 4 Kliniske pladser 

Tatarstan 1 Præklinisk plads 
(÷ januar, maj, juni, december) 

Tunesien 6 Prækliniske pladser 
(÷ Januar,  maj, december) 

Tyrkiet 5 Afsluttet 2. semester 

Tyskland 3 Kliniske pladser 
(÷ december) 

Ungarn 1 Klinisk plads 
(÷ januar, maj, juni, december) 

 

 

 
 

 

  

Foredrag med Læger 
uden Grænser 
Torsdag den 7. november 2013 kl. 16.15 til 
17.45 i Haderup Auditoriet 

Kom og hør læge Kristin Nystrup fortælle 
om hendes arbejde for Læger uden Grænser i 
Helmand-provinsen i Afghanistan med kvin-
ders adgang til sundhed. Kristin vil fortælle 
om hendes personlige oplevelse med arbejdet. 
Efterfølgende vil rekrutteringsansvarlig 
Merete Engell fra Læger uden Grænser give 
en generel introduktion til, hvad der skal til 
for, at man kan blive udsendt med Læger uden 
Grænser. 
 
Der vil som altid være kaffe og kage
 
Program: 
16.15-17.00: Oplæg ved læge Kirsten Nystrup 
17.00-17.15: Pause med kaffe og kage 
17.15-17.45: Oplæg ved rekrutteringsansvarlig 
Merete Engell 
 
Vi håber at se så mange som muligt til denne 
spændende eftermiddag med Læger uden 
Grænser. 
 
De bedste hilsner fra 
 
GAMLUG (Gruppen Af Medicinstuderende 
under Læger Uden Grænser)

Foredrag med Læger uden Grænser 
 

Torsdag den 7. november 2013 kl. 16.15 til 17.45 i Haderup Auditoriet 
 
Kom og hør læge Kristin Nystrup fortælle om hendes arbejde for Læger uden Grænser i 
Helmand-provinsen i Afghanistan med kvinders adgang til sundhed. Kristin vil fortælle om 
hendes personlige oplevelse med arbejdet. Efterfølgende vil rekrutteringsansvarlig Merete 
Engell fra Læger uden Grænser give en generel introduktion til, hvad der skal til for, at man 
kan blive udsendt med Læger uden Grænser. 
 
Der vil som altid være kaffe og kage  
 
Program: 
16.15-17.00: Oplæg ved læge Kirsten Nystrup 
17.00-17.15: Pause med kaffe og kage  
17.15-17.45: Oplæg ved rekrutteringsansvarlig Merete Engell 
 
Vi håber at se så mange som muligt til denne spændende eftermiddag med Læger uden 
Grænser. 
 
De bedste hilsner fra 
 
GAMLUG (Gruppen Af Medicinstuderende 
under Læger Uden Grænser)  
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Fra mund til bund
Eorta præsenterer denne måneds intern medicinske speciale: Gastroenterologi

Denne gang er det dr.Med. Gitte Pedersen, ansat som overlæge på Gastroen-
heden, Hvidovre hospital, der kommer og underholder i ca. 1 time. Arrange-
mentet er åbent for alle og helt gratis, og der vil selvfølgelig være kaffe og lækker 
kage.

Gitte vil komme ind på:

- Introduktion til specialet

-Typisk arbejdsuge

-Gennemgang af CV relevant erfaring

-Mest lovende forskningsområde

Vi opfordrer alle som kunne have interesse for de medicinske specialer til at 
komme og lytte!

Det foregår d. 29/10 kl. 17 i lille mødesal.

mvh Eorta

Indkaldelse til Generalforsamling.
Kære Alle

I overensstemmelse med § 5 i vedtægterne indkaldes der hermed til generalfor-
samling d. 22/10 kl. 17 i Eortas lokale(studenterhuset). 

Forslag til valg:
Udvidelse af bestyrelsen således at bestyrelsen kommer til at bestå af et ekstra 
medlem og dermed går fra 5 til 6(ekskl. suppleanten).

Dagsordenen vil være:

1) Valg af dirigent, 2) Valg af referent, 3) Formandens beretning, 4) Forelæggelse 
af årsregnskab og budget, 5) Fastlæggelse af næste års kontingent, 6) Behandling 
og afstemning af indkomne forslag, 7)Valg af specialeansvarlige og nyt besty-
relsesmedlem 8) Eventuelt.

OBS: Eventuelle forslag skal være sendt til formand@eorta.dk inden d.15/10-
2013
Vi glæder os til at se jer!

Mvh Bestyrelsen

Basalt kursus i Klinisk Ultralydskanning
- med fokus på Abdomen

Eorta præsenterer sit første ultralydskursus, som bliver et intimt et af slagsen!

Få en kort teoretisk introduktion til ultralydsskanningen. Derefter lægger vi 
fokus på så meget hands -on tid som muligt.

Det praktiske element vil bestå i en grundlæggende håndtering af transduceren 
og ultralydskannerens indstillinger. Du vil blive instrueret i at finde aorta ab-
dominalis, derudover vil du blive instrueret i at finde nyre, milt, lever, galdeblære 
og urinblære mm. 
Essensen vil være, at du får en fornemmelse af at have apparatet mellem 
hænderne. 
Som ved alle andre Eorta arrangementer vil der være kaffe og kage af høj 
kvalitet!

Dato 23/10 kl. 17-20
På Panum

OBS! KUN 8 pladser
Tilmeldning åbner 14. okt kl.12 via www.eorta.dk
Kun for medlemmer!
Kursusgebyr: 85 kr  

Kurset vil være adgangsgivende for et kommende avanceret UL-kursus.

Doesn't matter...

... HAD SEx
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Uddannelsesaften hos Bam-
sehospitalet
Det nye semester er godt i gang, og det samme 
er vi hos Bamsehospitalet. Lige om døren lurer 
de fire, skønne Bamsehopsitaler, som vi afholder 
på selveste Panum, og hvis du har lyst til at være 
med – så er det NU du skal slå til! Bamsehospi-
talerne foregår over 4 skønne dage 

d. 29/10-1/11 kl 9:30-13

og vi har brug for din hjælp. For at kunne være 
med, skal du blot have deltaget i en uddan-
nelsesaften, og har du ikke det endnu, så frygt ej. 
Vi afholder nemlig endnu en i Studenterhusets 
Lounge (som altid med kage og godt humør)

d. 23/10-13 kl. 17:15

Husk desuden at sætte kryds I kaldeneren d. 
2/11, hvor vi afholder en evalueringsfest af 
dimensioner. Her spiser vi pizza, drikker øl, mens 
vi evaluerer årets Bamsehospital. Derefter vil der 
være sjove lege og fede præmier at vinde! 

Desuden kan du finde Bamsehospitalet på face-
book.com/bamsehospitaletkbh, på Instagram: @
Bamsehospitaletkbh. 

Derudover opfordrer vi dig til at komme til den 
bamseligste bar lørdag d. 26 kl 14-15 i Store-
bar, hvor Bamsefar bliver fejret med manér!

“Hip Hurra for Bamsefar, der er så sød og rar”

Få styr på grundlæggende projektstyring og projektledelse
Et kursus i projektstyring med fokus på værktøjer der understøtter det faglige i 
projektarbejdet. Konkrete værktøjer vi gennemgår på kurset er: projektbeskrivelsen, 
målhierarkiet, interessentanalysen, risikoanalysen og projektpilen. Nogle af værktøjerne vil 
blive afprøvet igennem små øvelser. 
Kurset har dig som studerende på KU i centrum og tager praksisvinklen "Hvad gør jeg når 
jeg skal styre og lede mit projekt?". Kurset er således velegnet for dig der står overfor, eller 
allerede er involveret i, kandidat eller forskningsprojekter. 
Projektledelse og projektlederens seks ledelsesopgaver vil blive introduceret og vi vil 
gennemgå, hvordan man kan sammensætte grupper og teams, motivere projektdeltagere 
som vi ofte ikke kan bestemme over og håndtere konflikter.
Kurset er opbygget som en vekselvirkning af oplæg, diskussioner og øvelser, hvor vi 
afprøver konkrete værktøjer. Som forberedelse kan du have et projekt med, som du kan 
afprøve øvelserne på.

Hvornår: Onsdag den 23. oktober kl. 17.30-21.00.
Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres senere).
Antal Deltagere: Maks. 30.
Pris, PUFF-medlemmer: 100 kr.
Pris, ikke-PUFF-medlemmer: 100 kr plus indmeldelse 50 kr, i alt 150 kr.
Tilmelding: Skriv en mail til Carstenbirch@gmail.com med Navn, telefonnummer, semestertrin. Pladser 
uddeles efter først-til-mølle-princippet. Det er vigtigt du angiver om du er PUFF medlem.
Forberedelse:  Som forberedelse kan du have et projekt med, som du kan 
afprøve øvelserne på

basisgrupper

Mozarts 
Requiem

opf¿rer

Solister: 
Pernille Madsen sopran

Mariann Amdisen alt
Jens Christian Tvilum tenor

Thomas Sigh bas

Køb billet på
 billetto.dk: 

95 kr + gebyr (stud./pens.)

145 kr + gebyr (voksen)

(salg i døren: 100/15
0 kr)

Scan koden og køb billet! 

Se mere på: www.panumkoret.dk

under ledelse af

Musikere fra bl.a. DRÕs 
og Sj¾llands Symfoniorkestre

Panumkoret

 Jon Hollesen

tt

Tak til...

Månedsmøde i PMS onsdag d. 6/11

Næste månedsmøde i PMS er onsdag d. 6/11, hvor 
vi mødes fra kl. 16.00 og holder mødet inden der 
er PsykiaTro fra kl. 17.00-20.00. Kom glad! (også 
selvom du ikke skal til PsykiaTro-arrangementet 
senere:))
 Mødet bliver i pavillionen, info om præcist lokale 
kommer i næste MOK.

Vi glæder os til at se Jer

Intro til plastikkirurgi!
Synes du også at Sutur 1 og 2 var topfedt og vil 
du gerne blive endnu skarpere til suturering,  
eller vil du bygge videre på dine sutureringsfær-
digheder fra klinikken så er ”Intro til plastik” lige 
noget for dig! 
Læge Britta Kaltoft vil undervise i teori om inci-
sion, ardannelse og de mest anvendte plastikki-
rurgiske suturer, og derefter øvelse i dette.

Efterfølgende vil vi igen have lidt teori, denne 
gang om lapper, og derefter øvelse med det.
 
Vi øver os på grisefødder (slagterens bedste!) igen.
 
Kursusafgift: 50 kr. 
 Krav til deltagere: Medlem af SAKS og Sutur 2 
el. relevant erfaring
 Varighed: ca. 3-4 timer, men man vælger selv, 
hvornår man vil gå.
 Kursuspladser: 21 deltagere
  Sted: Panum Instituttet
Tilmeldingen starter 15/10 kl 16.00 på www.
saks-kbh.dk

Hej Hej! Så er vi på den igen. 
Denne gang med SUTUR 1.

SAKS holder kursus I sutur 1 d. 29/10 kl 17.
Tilmeldingen åbner tirsdag d. 22/10 kl 16! 
Så skynd dig ind og meld dig til på www.saks-kbh.
dk – der er nemlig kun 21 pladser!

Dette er et kursus for dig, som ikke har prøvet 
at suturere før, eller for dig som gerne vil have 
genopfrisket, hvordan det nu lige er, man gør.
Kurset kommer til at indeholde en teoretisk del 
omhandlende det helt basale indenfor kirurgisk 
suturering fx sterilteknik, sårlukning, instru-
menthåndtering, lokalbedøvelse, suturteknik 
herunder enkeltsting, enkeltsting med tilbagest-
ing og fortløbende, samt en praktisk del med 
suturering på grisebug. Kurset er dog mest 
relevant for dem som ikke har været i klinik på 
en kirurgisk afdeling på 7. semester endnu, dvs. 
1.-6. semester, men alle kan melde sig til, uanset 
semestertrin.

HUSK at du skal være medlem af SAKS for at 
deltage. 

Vi glæder os til at se jer ! 
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Vil du med PIT til Fillippinerne
til foråret 2014?

PIT har lige nu 2 ledige restpladser på Danao Hospital i Fillip-
pinerne i perioden februar til april, som kan søges enkeltvis eller 
to og to.

Hospitalet er et af vores nye hospitaler, der er derfor ingen 
beskrivelse af det pågældende hospital, men hvis I er klar på at 
komme til Fillippinerne og gerne vil høre mere om dette hospital, 
så send venligst en mail til os, og vi vil stille jer videre til de stu-
derende, som er så heldige at være der nede netop nu. 

Hospitalet er et af PIT’s nye samarbejdshospitaler, og du/I er 
derfor den/de første PIT-studerende afsted. Hospitalet lever op til 
de samme krav som alle andre PIT-hospitaler, men du/I skal være 
forberedt på den ekstra udfordring det kan være at være med til 
at starte et samarbejde op. 

For at komme ud med PIT, skal man på udsendelsestidspunktet 
have bestået 8. semester. Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. 
Heraf får man 300 kr. igen, når man efter hjemrejse udfylder en 
rapport om sit ophold.
Du/I kan læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse 
hospitalsbeskrivelser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.
com. For at få et login skal du sende en mail til podio.pit@gmail.
com.

Sidste frist for ansøgning af restpladserne er d. 6. november 
2013. Pladserne bliver prioriteret efter evt. aktivbevis fra PIT, 
højt semestertrin samt evt. deltagelse i PIT’s weekendkursus i 
tropemedicin eller et lignende kursus. Motiveret ansøgning er ej 
nødvendig.

Mvh Rekrutteringsgruppen i PIT
rekruttering.pitkbh@gmail.com

Vil du med PIT til INDIEN
til foråret2014?

PIT har lige nu 2 ledige restpladser på Mungeli Hospital i Indieni periodenjanu-
ar-april, OG 2 pladser i perioden maj-juli, som kan søges enkeltvis eller to og to.

Mungeli ligger i hjertet af Indien i Chhattisgarh provinsen, der rummer masser 
af nationalparker, vildtreservater, buddhistiske templer og store vandfald. Hos-
pitalet styres af ildsjælen Dr. Anil Henry, som hver dag går stuegang på alle de 
ca. 100 patienter hospitalet kan rumme, fordelt på afdelingerne gyn/obs, fødsels, 
brandsårs og almen medicin/kirurgi. Med 3 operationsstuer tager hospitalet sig 
af alle typer operationer, bortset fra thorax- og neurokirurgi og udvekslingsstu-
derende får rig mulighed for at assistere til alle de operationer de lyster.
Hospitalet rummer også en out-patient afdeling (ambulatorium), hvor medicin-
studerende kan
tage imod patienter med alle typer af lidelser, ifølge med en læge eller ”junior 
doctor”, som vil være i stand til at oversætte patienternes hindi. Lige op af hos-
pitalets bygninger ligger ”guesthouse”, som deles med læger og besøgende fra 
andre dele af verden, men hvor der i de fleste tilfælde vil være mulighed for eget 
værelse. Mungeli er et fattigt område, men er rigt på kultur. Der er tradition på 
hospitalet for at invitere besøgende med til alle slags festlige begivenheder, som 
fødselsdage, bryllupper og lignende og efter endt arbejdsdag på OP bliver der 
ofte lagt op til et spil badminton med andre af hospitalets ansatte.
På PITs hjemmeside kan der læses i detaljer om nærmere praktiske forhold ved 
hospitalet og 
tidligere PIT’eres oplevelser.  
Hospitalet er et af PIT’s nye samarbejdshospitaler, og du/I er derfor den/de 
første PIT-studerende afsted. Hospitalet lever op til de samme krav som alle 
andre PIT-hospitaler, men du/I skal være forberedt på den ekstra udfordring det 
kan være at være med til at starte et samarbejde op. 

For at komme ud med PIT, skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. 
semester. Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. Heraf får man 300 kr. igen, 
når man efter hjemrejse udfylder en rapport om sit ophold.
Du/I kan læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse hospitalsbeskriv-
elser og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal du 
sende en mail til podio.pit@gmail.com.

Sidste frist for ansøgning af restpladserne er d. 6. november 2013. Pladserne 
bliver prioriteret efter evt. aktivbevis fra PIT, højt semestertrin samt evt. delt-
agelse i PIT’s weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus. Motiveret 
ansøgning er ej nødvendig.

Mvh Rekrutteringsgruppen i PIT
rekruttering.pitkbh@gmail.com

Vil du med PIT til ZAMBIA
til foråret2014?

PIT har lige nu 2 ledige restpladser på SalvationArmy Hospital i Zambiai 
periodenjanuar-marts, OG 2 pladser i perioden april-juni, som kan søges enkeltvis 
eller to og to.

Hospitalet i den lille landsby Chikankata, ca. to timers kørsel fra Zambiasho-
vedstad Lusaka, har været PITs samarbejdspartner siden 2008 og rummerca. 
200 sengepladser fordelt på 6 afdelinger samt en out-patient afdeling.Zambias 
beliggenhed på den sydlige spids af Afrika, grænsende op til bl.a.Zimbabwe, Congo, 
Mozambique og Tanzania giver unikke muligheder for atopleve Afrika før eller 
efter opholdet.Under opholdet vil der også være rig mulighed for at tage på ture til 
f.eks.Victoria Falls, som ligger blot 5-7 timers bustur fra Chikankata. Hospitalets 
specialer omfatter HIV/TB, gyn/obs, pædiatri, neonatologi, intensiv medicin samt 
almen medicin/kirurgi. Derudover gives der mulighed for at tagemed lægerne til 
”rural clinics” i mindre udviklede områder af Zambia, hvor derikke findes andre 
muligheder for at blive tilset af læge. Der er beboelse på hospitalets område for 
et smalt ugentligt gebyr i det gamle ”leprae hus”, som deles med andre interna-
tionale studerende med rigmulighed for socialt samvær efter endt arbejdsdag på 
en af hospitaletsafdelinger og mulighed for egen madlavning, eller et besøg på det 
ene lokalespisested ”DeliciousDish”. Ledelsen på hospitalet har tidligere udtrykt 
begejstring over det niveau danskestuderende har opnået efter 8. semester og er 
entusiastiske omkring at modtage flere ivrige PIT’ere. Der er via PITs hjemme-
side adgang til rapporter tilbage fra 2008 og frem til nu,der beskriver tidligere 
PIT’eres oplevelser på hospitalet samt meget mereomkring de praktiske forhold 
ved opholdet. 
Hospitalet er et af PIT’s nye samarbejdshospitaler, og du/I er derfor den/de første 
PIT-studerende afsted. Hospitalet lever op til de samme krav som alle andre PIT-
hospitaler, men du/I skal være forberedt på den ekstra udfordring det kan være at 
være med til at starte et samarbejde op. 

For at komme ud med PIT, skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. 
semester. Man betaler et gebyr til PIT på 1100 kr. Heraf får man 300 kr. igen, når 
man efter hjemrejse udfylder en rapport om sit ophold.
Du/I kan læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse hospitalsbeskrivels-
er og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal du sende 
en mail til podio.pit@gmail.com.

Sidste frist for ansøgning af restpladserne er d. 6. november 2013. Pladserne bliver 
prioriteret efter evt. aktivbevis fra PIT, højt semestertrin samt evt. deltagelse i 
PIT’s weekendkursus i tropemedicin eller et lignende kursus. Motiveret ansøgning 
er ej nødvendig.

Mvh Rekrutteringsgruppen i PIT
rekruttering.pitkbh@gmail.com

ANSØG OM KLINIKOPHOLD MED PIT
PIT, praktikant i troperne, arrangerer klinikophold af 3-6 måneders varighed i Afrika, Indien 
og Filippinerne. 
Ansøgningen er åben og foregår ved podio.com. Du får adgang ved at skrive til podio.pit@
gmail.com. På podio kan du også læse rapporter fra tidligere udsendte. Ansøgningsfrist er d. 
15. oktober!

TROPEMEDICINSK WEEKEND
PIT København afholder tropemedicinsk weekendkursus d. 9.-10. november 2013.  
Tilmeldingsfrist er d. 28.oktober. Tilmeldning og videre information foregå via Podio.
Prisen bliver omkring 200 kr per person. Frokost og forfriskninger er inklusiv. 

Hold øje med PIT på våres Facebook-side PIT København - Praktikant i Troperne.
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Tak for den store opbakning til Tour de 
Chirurgie! Vi håber, I fandt foredragene 
spændende og udbytterige, og at I har lyst til 
at kigge forbi til et månedsmøde eller to. 
Til efteråret 2013 begynder vol. 2. For dig der 
ikke har hørt om Tour de Chirurgie, så er det 
en foredragsrække, som vi i de kirurgiske 
basisgrupper har arrangeret for at give dig 
som studerende indblik i de kirurgiske 
specialer. Hvilke muligheder der er inden for 
specialet, og hvordan hverdagen ser ud som 
yngre læge hhv. speciallæge. Derudover håber 
vi, at foredragene kan være med til at give dig 
en fornemmelse for, hvad det kræver på cv’et 
at nå drømmespecialet, og hvad du evt. kan 
gøre allerede nu som studerende.  
Vi glæder os til at se dig! 

HVEM:!
Anders Peter Skovsen 
og Thomas Korgaard!

HVORNÅR:!
mandag 4. November!

kl. 17.00-18.30 !

HVOR:!
Store Mødesal!

5.1.14!

Kom Glad  !
Der vil være kaffe, te 
og snacks som altid, 
når vi endnu en gang 

byder velkommen i 
kirurgiens verden.!

Cancer!

Specia-
lisering!

Hernier!

laparo-
skopi!

/robot!

CV!

vagt-
belast-

ning?!

basisgrupper
Så afholder Studerendes Anæstesiologiske 
og Traumatologiske Selskab (SATS) igen 
det populære kursus i "Akut Patient"

Er du næsten færdig som læge eller på vej i vikariat? 
-Så er dette kurset for dig!

Det foregår d. 23. + 24. November på 
DIMS på Herlev Hospital kl. 9.00 – 17.00 ca.

På kurset får du rig mulighed for at få gennemgået hjertestopalgoritmen, 
trænet hjertestop gennem simulationstræning, lært de vigtigste kirurgiske og 
medicinske akutte tilstande og efterprøvet din viden gennem praktisk erfaring 

i simulationstræningen.

Kurset forestås af topmotiverede undervisere der selv er stud. med’er eller yngre 
læger og som alle har stor erfaring med simulation og undervisning.

På kurset laver vi en lille præ-test og post-test der er opbygget som en MCQ, 
således får du selv syn for hvor dygtig du er blevet undervejs og måske et hint 
om hvad du skal hjem og blive endnu bedre til - ligesom vi evaluerer både kursus 

og undervisere.

Kurset er kun for medlemmer så er du ikke medlem endnu så skynd dig at blive 
det på www.sats-kbh.dk

Der er en deltagerbetaling på 75 kr., som dækker underviserudgifter samt udg-
ifter til at holde dit blodsukker oppe!

Bemærk du skal selv medbringe frokost begge dage, men vi sørger for 
frugt og lidt sødt samt drikkevarer!

Vi glæder os til at se dig!

OBS!
Der er 24 pladser på kurset som går efter først-til-mølle. Tilmelding åbner d. 2 

oktober kl. 19 og skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

”På de første dele af kandidaten lærer vi en masse basale færdigheder og teori, men vi står sjældent med 

den akut dårlige patient, hvor overblik og rutine netop giver kontant afregning på forskellen i mellem liv og 

død. Når vi så er så uheldige at stå med en akut kritisk syg patient, begynder de små grå at råbe til hinanden 

for at overdøve hinanden om hvordan man hurtigt kan redde patientens liv. Teori og tidligere erfaringer 

bliver et virvar af kaos, og man prøver svagt at genkalde ABCDE-Teorien som man læste den. Imens man til 

dels forbander at man tog denne patient/stuegang/vikariat hvor patientens liv afhænger af din og din lige så 

paniske mellemvagt, er det vigtigt at kunne få et struktureret og prioriteret overblik og systematik. Som vi 

ved fra mange andre ting i livet, er der stor forskel på at læse og høre hvordan man gør, og så ligepludselig 

selv stå i situationen. Al fornuft forsvinder og kun adrenalinen er tilbage. Den bedste måde man kan for-

berede sig på sådanne situationer, er at øve og træne i praksis under så naturtro omgivelser som muligt. Og 

derfor deltager jeg nu i SATS akut-medicin kursus for 3. gang i træk, fordi at jeg hver gang bliver lidt bedre, 

og hver gang bliver bedre til at redde mine patienters liv, når de virkelig har brug for det.”

Alexander Henriksen, 10 semester

Så sker det endelig:
Efter en lang sommer skyder SFSP København det nye semester igang med et ar-
rangement om patientsikkerhed og tværfaglighed i sundhedssektoren. 
Vi er et tværfagligt netværk af studerende der arbejder for bedre kvalitet i sund-
hedssektoren og større patientsikkerhed. Gennem vores arrangementer og debatter 
skaber vi et stærkt forum hvor studerende fra alle studieretninger mødes og debat-
erer fremtidens sundhedsektor. 
Gå ikke glip af muligheden for at blive klogere, udfordret på dine fordomme og sætte 
dit præg på vores voksende netværk.
Alle er er velkomne og vi håber at aftenens arrangement kan give dig lyst til være en 
del af SFSP. 

Sted:
Loungen, Studenterhuset
Tirsdag d. 22. oktober kl. 17-19

Program: 
-"Patientssikkerhed – til hvilken nytte?” 
Aske Skoubo, Udviklingskonsultent, Rigshospitalet.
-"Institute for Healthcare Improvement: Kvalitetsarbejde i internationalt perspek-
tiv" 
Af Maj Fjorside, formand SFSP
- Debat: Djøferen vs. lægens forventning til fremtidens sundhedsvæsen 

- For at holde hjernen igang og diskussionslysten kørende, vil vi sørge for pizza til 
alle fremmødte.

SFSP: En fælles platform for fremtiden sundhedsvæsen 

STUDERENDE 
FOR  SIKRE 
PATIENTER

www.sfsp.dk

69 69
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Kursus i Hoved-Hals- og Plastikkirurgi 
Vil du prøve kræfter med hoved-hals kirurgi? SØNHKS tilbyder nu et hands-on 
kursus i både Øre-næse-hals- og plastikkirurgiske færdigheder på grise! Kurset 
vil løbe af stablen på Afdelingen for Eksperimentel Medicin, hvor vi får stillet en 
operationsstue til rådighed. Udstyret vil blive leveret af Karl Storz. 

Undervisningen varetages af reservelæge Camilla Pedersen fra Plastikkirurgisk 
Klinik på Rigshospitalet, samt en erfaren Øre-næse-hals læge. Begge læger vil 
assistere og guide ved den kirurgiske del.

Kurset består af to dele:
- 1 times med gennemgang af anatomi og de operationelle indgreb i praksis
- Hands-on kirurgi med fjernelse af gl. Parotis og gl. thyroidea samt træning i 
lapkirurgi på grisene

Der er plads til 8 deltagere.

Pris: 100 ,- kr inkl. sandwich og kage i 
pausen!

Tidspunkt: 23. Oktober 2013 kl 16:30.

Sted: Information om hvor vi mødes bliver 
tilsendt pr. mail

Tilmeldingen åbner onsdag den 16. Oktober kl. 18:00 på www.soenhks.dk  og 
foregår efter først til mølle-princippet. 

Alle kan deltage i kurset, men SØNHKS-medlemmer har fortrinsret.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 
12/11 2013
Generalforsamlingen afholdes i umiddelbar forlængelse af månedsmødet kl. 16.30 
i foreningslokalet i Studenterhuset.
Der skal vælges ny bestyrelse, så hvis du har lyst til at engagere dig i SØNHKS er 
det nu du har muligheden!
Jf. Vedtægter skal forslag til punkter på dagsordenen og vedtægtsændringer være 
formanden i hænde senest en uge inden. Dette kan gøres på formand@soenhks.dk

Vel mødt!

Scorebogen er på gaden!!! 

Du kan afhente den disse dage:

Tirsdag 29. okt. kl. 12-14 i studenterklubben: 
Torsdag 31. okt. kl. 12-14 i studenterklubben:
Fredag 1. nov. (fredagsbar) kl. 16-18 i studenterklubben:
Tirsdag 5. nov. kl. 12-14 i studenterklubben: 
Torsdag 7. nov. kl. 16-18 foran biblioteket: 
Fredag 8. nov. kl. 12-14 i studenterklubben: 

2
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MOK
-bar

!
Kom og skriv på 

MOKbars analoge væg 
til 69-timers bar!

En oplagt mulighed for at dit 
nutids-jeg kan kontakte dit 
fremtids-jeg, som kan takke 
dit fortids-jeg, som dit nutids-
jeg så kan takke for skrive en 
lille besked!
Det kunne være:
- en reminder, om hvor du lagde din fede, nye jakke under 
festen
- et statement, der beskriver, hvor fedt du har det lige nu!
- eller noget andet

I hvert fald vil det (u-)(u--)(u-)censureret blive bragt i næste 
MOK  - så alle kan læse hvad for noget pis, du har fundet 
på i din brandert.  Så kom forbi MOKbar lørdag klokken 15-
17 i Lillebar og bliv udødeliggjort i MOK. 

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

Ordblindhed kan være et stort problem i 
forbindelse med de skriftlige eksaminer. 
Ordblindhed kan påvirke din evne til at for-
mulere dig på en sådan måde, at man ved 
en skriftlig eksamen ikke opnår en karak-
ter, der svarer til ens faglige niveau. På den 
baggrund har universitetet en række tilbud 
til dig. Kontakt studievejledningen eller kig 
ind på http://funktionsnedsat.ku.dk/. 

Du har desuden mulighed for at søge en 
dispensation til at få 25 % ekstra tid til dine 
eksaminer. Blanketten til dispensation-
sansøgningen finder du på www.KUnet.dk 
->Bachelor/Kandidat i Medicin -> Blanket-
ter. Blanketten hedder ”Dispensation om 
andet på medicin uddannelsen”. 
På computerne til eksamen er der desuden 
installeret ordblindeprogrammet "Vise ord" 
med ordbøgerne Dansk Stor, Dansk Mel-
lem, Anatomi og Medicinske Fagudtryk. 

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

- Studievejledningen for Medicin

Udlandsophold på medicinstudiet
Overvejer du at søge et udlandsophold 
på et af vores mange partneruniver-
siteter eller planlægger du selv at 
arrangere et ophold, så kan du læse 
mere på KUnet under: 

Mine Enheder – Bachelor/Kandidat i 
medicin – udlandsophold. 

Hvis du har brug for en samtale 
med en international studievejleder 
er du også meget velkommen til at 
komme forbi lokale 33.4.10 (4. sal, ved 
tandlægerne) i vores åbningstid onsd-
age kl. 15.30-18 og torsdage kl. 14-17.

Du er også velkommen til at kontakte 
os på medicinudrejse@sund.ku.dk

Her er nogle få eksempler på de selva-
rrangerede ophold flere har held med 
at planlægge. Listen over de ophold vi 
tilbyder på vores samarbejdsuniver-
siteter finder du på www.kunet.dk :

Sydney University, Australien
University of Melbourne, Australien
Stellenbosch University, Sydafrika 

Queens University, England
Imperial Collage London, England 

University of Toronto, Canada
University of Queensland, New Zealand
University of Hong Kong, Hong Kong.

Læsemakkerportal på KUnet!

Kære medicinstuderende,

Studievejledningen for Medicin kan 
nu med glæde orientere Jer om, at vi 
nu har fået oprettet en læsemakker-
portal. Man kan bruge denne portal til 
at annoncere på, når man leder efter 
en læsemakker. Man kan specificere, 
hvilke(n) eksamen(er) det drejer sig 
om, hvilke tidsrum man kan mødes og 
andre relevante forhold, når man skal 
finde sig den ideelle læsemakker. 

Du kan finde den nye portal på: www.
KUnet.dk -> Bachelor/Kandidat i 
Medicin -> Undervisning (i boksen 
yderst til venstre) -> Læsegrupper -> 
”Find en læsemakker”.

Læsegrupper eller en læsemakker kan 
være en stor hjælp i løbet af din ud-
dannelse. Ved at arbejde i grupper lær-
er du at arbejde med andre mennesker, 
og det er ofte mere motiverende at få 
studeret, når andre regner med dit 
bidrag. I læsegrupper vil I også kunne 
udnytte hinandens styrker og på den 
måde blive stærkere sammen.

Gode råd om læsegrupper:

Lav aftaler for læsegruppen fra 
starten!
• Hvor ofte skal I mødes? 
• Mødes I på universitetet eller privat? 
• Hvor lang tid skal I arbejde ad 
gangen? 
• Hvordan kommunikerer I undervejs 
- pr. e-mail/sms/grupperum? 
• Hvordan fordeles mødelederrollen - 
fast eller på skift? 
• Hvordan planlægger I gruppens 
arbejde og mål - løbende eller i starten 
af semesteret? 
• Hvordan (og hvem) opsummerer og 
dokumenterer I dagens arbejde? 
• Skal I have forskellige roller - og 
hvilke? 
• Skal I lave referat af møderne? 
Overvej også
• At I ved beslutninger har en ta-
lerunde så alle høres. 
• At I skiftes til roller så alle bidrager 
til at skrive referat og være ordstyrer. 
• At afstemme jeres ambitionsniveau 
for gruppearbejdet. 
• At diskutere arbejdsdelingen 
• At faglig uenighed er en styrke og 
styrker jeres faglige argumentation-
sevner. 
Fravær
• Hvordan og hvornår melder I afbud 
til et møde? 
• Ved fravær, hvordan sikrer I at vedk-
ommende holdes opdateret? 
Konfliktløsning
• Hvilke problemer kunne opstå i 
samarbejdet? 
• Hvordan vil I håndtere dem? 
• Hvad skal der ske, hvis en af jer 
bryder en aftale? 
• Hvordan sikrer I bedst, at I over-
holder jeres aftaler? 

Vi håber, at I vil gøre brug af og får 
gavn af den nye portal!

Med venlig hilsen,
Studievejledningen for Medicin

Bliver du bachelor i medicin 
til vinter? – Vigtigt!

Husk, at du BÅDE skal tilmelde dig til selve 
kandidatdelen og til undervisningen på 1. 
semester kandidat.

Du skal søge om optagelse på kandidatud-
dannelsen i medicin inden 1. november.
Der er kommet et nyt ansøgningssystem til 
optagelse på kandidaten. 
I finder en Quick-guide og link til skemaet 
på KUnet.dk -> Bachelor i Medicin -> Ud-
dannelsens forløb -> Optagelse på Kandi-
daten. Har du/I spørgsmål eller problemer 
med at søge om optagelse, så kontakter I 
bare studievejledningen. 

Udover dette skal du også i perioden 15. no-
vember – 1. december huske at tilmelde dig 
til undervisningen på 1. semesters kandidat 
på selvbetjeningen på KUnet.dk. Her får 
du også mulighed for at prioritere mellem 
hospitalerne og de forskellige rul.

På KUnet (Bachelor i medicin -> Under-
visning) kan du se hvilke hospitaler, du kan 
prioritere imellem og ”rulleskemaet” for 
semestrets opbygning. Husk, at orientér 
dig omkring hvornår det obligatoriske 
undervisning ligger - både klinikken, CEKU 
undervisningen og blodtypeserologiøvelsen 
er obligatoriske. 

Har du spørgsmål omkring tilmelding til 
kandidatdelen eller undervisningen, kan du 
henvende dig til Studieservicecenteret, lok. 
15.1, tlf.: 35 32 71 04. 

- Studievejledningen for Medicin

Gravid og eksamen?
Hvis du er gravid eller ammer et barn, 
kan du få bevilget ekstra tid til dine 
eksaminer.

Er du i sidste trimester af din gravid-
itet, får du ekstra tid til din skriftlige 
eksamen, hvis den varer mere end 2½ 
time. Du skal henvende dig i Stud-
ieServiceCenteret senest 14 dage før 
eksamen, medbringende vandrejour-
nalen.

Er du gravid i første eller andet tri-
mester og har særlige graviditetsgener, 
kan du søge om forlænget tid til skrift-
lig eksamen. Graviditetsgenerne skal 
dokumenteres med lægeerklæring, 
i dette tilfælde er vandrejournalen 
ikke nok. I studievejledningen kan 
vi hjælpe dig med at udfærdige en 
dispensation. 

Hvis du skal amme et barn der er un-
der 6 måneder gammelt, kan du også 
få bevilget 25 % tidsforlængelse til din 
eksamen, hvis den er over 2½ times 
varighed. 

Læs mere på KUnet.dk ->Kandidat 
eller Bachelor i medicin -> Uddannels-
ens forløb -> Barsel og orlov.

Du finder blanketten til at søge en 
dispensation via KUnet.dk,Bachelor/
kandidat i Medicin ->blanketter. 

-  Studievejledningen for Medicin



2020

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 43, 2013

Føljeton – DystopierV
Dystopi eller apokalypse?

I dag vil jeg foretage en lille genreafklaring. Der findes nemlig 
flere typer af fortællinger, som har dystre perspektiverpå 
fremtiden: dystopiske og apokalyptiske. Både dystopi og 
apokalyptisk tankegods findes i alle kunstformer. De to kan 
kombineres, men det kan være interessant at være opmærk-
som på forskellene.

Dystopier er, som både Nicolai og jeg har været inde på, for-
estillinger, der viser fremtidssamfund, som er kørt af sporet. 
Afsporingen er typisk sket ad politisk vej  - mere eller mindre 
styret. Et samfunds ledere har haft reelleidealer fremtiden, 
men enten har de ikke kunnet gennemføre deres politiske 
mål – eller også har de netop gennemført dem, og resultatet 
er blevet forfærdeligt. Mange beskrivelser af dystopiske 
verdener viser samfund, som på overfladen er perfekte, men 
som på den ene eller anden måde er blevet umenneskelige og 
undertrykkende.

”Fahrenheit 451” er netop beskrivelsen af sådan en verden: 
ude i en ikke så fjern fremtid, har man skabt et roligt og 
ordentligt samfund ved at hindre individers ret til at tænke 
selv og tænke kritisk. Spørgsmålet er så, om ro og orden 
ovetrumfer alt andet.

Den anden negative fremtidsforestilling, som vi ofte møder 
i litteratur og på film er apokalypsen. Eller ligefrem post-
apokalypsen. Ordet ”apokalypse” er græsk og betyder ”afs-
løring” eller det mere religiøst ladede ”åbenbaring”. Apoka-
lypser er værker, der afslører fremtiden: ofte simpelthen de 
sidste tider, verdens ende, Ragnarok. De postapokalyptiske 
værker beskriver tiden efter katastrofen.

Bibelens sidste og vildeste skrift, Johannes’ Åbenbaring, er 
prototypen på en apokalypse. Teksten udvikler sig efter en 
nogenlunde fredsommelig begyndelse til noget, der minder 
om et langt syretrip med vanvittige beskrivelser af himmelske 
febersyner, dæmoniske væsener og altødelæggende natur-
katastrofer. Det hele kulminerer i Dommedag, dagen da alle, 
både levende og døde, skal dømmes – og dømmes hårdt – efter 
deres gerninger, og de stakler, der ikke står indskrevet i livets 

bog, bliver kastet i en brændende sø af ild og svovl. 

Efter den voldsomme dom skifter åbenbaringsskriftet dog 
gear, og skriftet slutter af med smukke og fredelige billeder 
af en ny himmel og en ny jord, hvor alt er godt. Johannes’ 
Åbenbaring er i tidens løb blevet læst af mere eller mindre 
vanvittige profeter, som mener at kunne læse tegn i teksten, 
der peger en helt konkret afslutning, og dehar ofte nogle 
helt klare forestillinger om, hvad den enkelte kan gøre for at 
undgå at blive en af dem, der skal i ildsøen.

Apokalyptiske film med forskelligt udkomme er fx Armaged-
don (egentlig det bibelske navn for stedet, hvor det sidste og 
afgørende slag mellem det gode og det onde skal stå og derfor 
et andet ord for Dommedag), hvor Bruce Willis afværger 
katastrofen og Melancholia, hvor der ikke er nogen Bruce 
Willis.Postapokalyptiske film er fx The Road med Viggo 
Mortensen og 12 Monkeys, hvor Bruce Willis er på banen 
igen.

En tur i biffen til en god film om en ond fremtid kan måske 
hjælpe med at bearbejde den naturlige usikkerhed, som 
mange af os har, når vi kigger ud i fremtiden. Filmen ”This is 
the end” går i biografen lige nu og giver efter sigende verdens 
ende et godt grin med på vejen. 

Søren Kierkegaard sagde: "På et teater gik der engang ild i 
kulissen. En klovn gik op på scenen og advarede publikum. 
De troede, det var en vittighed, og de grinede og klappede. 
Han gentog beskeden, de jublede endnu mere. Sådan tænker 
jeg, at verden vil gå under i jubel af vittige hoveder, der tror, 
det er en vits."

Grine? Græde? Valget er frit. Men enden er nær…

Venlig hilsen

Lise Lotz
Akademisk medarbejder
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studenterpolitik/studenterpræsten
Hvorfor er der kommet en regel om begrænset 
optag på kandidaten pr. 1. September 2014?

Reglen om begrænset optag har længe været et 
ønske i MedicinerRådet. Vi har derfor igennem vores 
studienævnsrepræsentanter arbejdet på at få den 
indført, hvilket nu er en realitet pr. 1. September 
2014. Først og fremmest vil vi gerne forklare, hvor-
for denne regel er vigtig samt hvordan den rammer 
dig. Vi har i denne sammenhæng taget kontakt 
til studievejledningen, så vi er sikre på at forklare 
reglerne rigtige. 
Her følger en grundig forklaring af reglen, hvorfor 
den er til, og hvad den kommer til at betyde for dig. 

Pr. 1. September 2014 vil der være et begrænset 
optag på kandidatdelen af Medicinstudiet, hvilket 
betyder, at man som overflytter fra landets tre øvrige 
medicinske universiteter skal op til en adgangsprøve. 

Den altovervejende grund til det begrænsede optag 
er manglen på klinikpladser. Københavns Uni-
versitet får i stigende grad overflyttere fra Århus, 
Odense og Ålborg, hvilket selvsagt kræver ekstra 
klinikpladser. 
Dette har blandt andet betydet: 
- Der er oprettet 6 rul på Halmstad mod 1 rul 
tidligere
- Studerende er blevet presset ind på afdelinger, der i 
forvejen har mangel på kapacitet.
 o f.eks. 18 studerende mod 9 tidligere på 
neurokirurgisk.
- Dårligere klinik, færre patienter pr. studerende og 
dårligere undervisning. 
- En væsentlig forringelse af CEKU’s kommunika-
tionsundervisning, der måtte gå fra 6 studerende op 
til 8 studerende.
- En forringelse af OSCE eksamen, der blandt andet 
ikke længere har A-gas med grundet manglende res-
sourcer til de ekstra studerende. 
- Undervisningsmiljøet på SUND har ligeledes været 
hårdt ramt af de her ændringer med mangel på loka-
ler grundet for små auditorier til de store semestre 
og trængsel til undervisningen.

- De ekstra ressourcer pr. gennemført studerende er 
ikke nok til at sikre kvaliteten på SUND.
En begrænsning er til for at sikre, at de studer-
ende, vi optager på kandidaten, får den kvalitet af 
undervisning og klinik som man bør få som læges-
tuderende på Københavns Universitet, og det er 
simpelthen ikke muligt med den stigning i ansøgere, 
vi ser.

Sådan bliver du sikret kandidatoptagelse før 
og efter 1. september 2014.

Før 1. September:
- hvis du ønsker at starte kandidaten 1. Februar 
2014: du tilmelder dig kandidaten før 1. November 
via den digitale ansøgningsportal (http://studier.
ku.dk/kandidat/medicin/ansoegning-og-optagelse/). 

1. September:
For dig der går direkte, er der ingen problemer. Du 
har et retskrav på at komme ind på kandidaten 
samme sted som din bachelor. Dvs. som bachelorstu-
derende på KU, der søger direkte videre på kandidat, 
skal du IKKE til en optagelsesprøve, men husk at 
tilmelde dig kandidaten rettidigt for det pågældende 
semester.

For dig, der holder pause imellem en færdiggjort 
bachelor og kandidat:
Du bliver ramt af reglen og skal op til en 
optagelsesprøve for at få plads på kandidaten i 
København. Der findes følgende muligheder:

1. Du forlænger din bacheloruddannelse og sørger 
for at have en eksamen tilbage til semesteret før 
du skal påbegynde din kandidat. Du kan forlænge 
din bacheloruddannelse til maks 5 år, hvis du er på 
bachelorstudieordning 2012 og 6 år hvis du er på 
bachelorstudieordning 2006.
2. Du søger om optag på kandidaten og vælger at 
holde semesterfri på 1. semester, du må dog ikke 
holde orlov før du har taget de 30 første ECTS point.
 a. hvordan holder jeg semesterfri:
Du vælger at tilmelde dig kandidaten, men tilmelder 

dig ikke undervisning. Du vil herefter betegnes se-
mesterfri, du har 5 år til at bestå din kandidat ifølge 
kandidat studieordning 2009. OBS: Vær opmærk-
som på, at der er nye SU regler, omkring fremdrift, 
kontakt derfor studievejledningen og forhør dig om 
dine muligheder.

Har du planer om at tage din værnepligt mellem 
bachelor og kandidat? Henvend dig til studievejled-
ningen.
For alle andre spørgsmål vedrørende SU, kontakt 
SU-kontoret.

Praktisk info om prøven og det begrænsede optag:

509 bliver optaget på kandidaten pr. år, hvor første 
og fremmest studerende med retskrav fra KU 
optager pladser, evt. restpladser tilfalder de, der har 
været til optagelsesprøve. De, der klarer sig bedst, 
optager de ledige pladser.

Den endelige optagelsesprøve er endnu ikke 
udarbejdet, men vil blive baseret på centrale dele af 
bacheloren på KU. Detaljer omkring prøven vil blive 
udsendt senest februar 2014.

Du kan holde dig opdateret på den nye prøve via: 
http://studier.ku.dk/kandidat/medicin/adgangskrav/

Hvis du har brug for yderligere forklaring, kan du 
finde studievejledningen for medicin her:

http://medicin.ku.dk/vejledning/ (OBS – ny adresse 
per 25. oktober) 
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