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

www.aks-kbh.dk
www.donaid.dk

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

www.imcc.dk

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

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

www.studklub.dk
sofas.dk
sofiekbh.wordpress.com
www.soenhks.dk
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KONTAKT TIL STUDIENÆVN, STUDIESEKRETÆRER 
OG EKSAMENSKONTOR
 
Se din uddannelsesportal på KUnet under -> Kontakt
Eller læs selv om det emne, du søger info om, på indholdssiderne i uddannelsesportalen

Tordenskjolds soldat "jeg skal altså i klinik" Forskertorsken Imgur.mayn Globetrotteren

Sovetrynen (Ansv.red.) Filantropen Champen Family guy Krydsspecialisten
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Tlf: 35 32 64 04 / 27 38 37 82 
E-mail: mok@mok.dk
WWW: http://www.mok.dk

Tryk: 
Tryk 16,
Fiolstræde 10,
1171 København K

Oplag: 1500

Regler for indlæg findes på mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42, samt ugen før påske.

Ansvarshavende redaktør: Mille Kyhn Andréa
(mille@mok.dk - indlæg til bladet bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)

Danne uges forside:  Jonas / MOK-red

O
ns

da
g

To
rs

da
g

Fr
ed

ag
Lø

rd
ag

Sø
nd

ag
M

an
da

g
Ti

rs
da

g

MOK UDKOMMER
TILMELDINGSFRIST TIL KURSUS - SE S. 9
KLUBBEN ER LUKKET

STILLE OG ROLIG AFTEN FORAN FJERNEREN

KEDSOMHED - TID TIL AT SORTERE STRØMPER?

KL 12 ER DER TIMBAR I ATRIUMGÅRDEN
ELLERS KUN KEDELIGE TING

BAMSERNES DAG I BILKA - SE S. 6
OPRYDNING OG TØMMERMÆND - PIZZA?
KLUBBEN ER LUKKET

MOK DEADLINE KL. 12:00
ARRANGEMENT PÅ GLADSAXE BIB - SE S. 6
ANSØGNINGSFRIST TIL FORSKNING - SE S. 8
KLUBBEN ER LUKKET

EORTA KURSUS - SE S. 6
SPLAS HOLDER CASES - SE S. 7
KLUBBEN ER LUKKET

CV-rytteriet

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

Ugens sjove indslag

69?! var det ikke 
i den her week-

end?!
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FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26
2200 København N

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

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

Åbningstider
Mandag-fredag: kl. 8.00 - 17.00

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

Læs mere på de efterfølgende sider.

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

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

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

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

Kredsforening Vagtbureau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det sker i sep/okt

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

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

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

Taylor Refl ekshammer
Buck Refl ekshammer
Dejerine, Original

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

Salget starter mandag den 3. september i ekspeditionens åbningstid.

Stetoskoper og reflekshamre

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

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

FADL i ryggen, vi ses!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NYT FRA KURSUSUDVALGET

Lægevikarkurserne skifter navn til FADLs Kurser

FADL Københavns populære Lægevikarkurser skifter navn til FADLs Kurser. Københavns 
Kredsforening udbyder hvert semester i alt 37 kurser med 13 forskellige temaer. Kurserne 
har til formål at efteruddanne SPV’ere og VT’ere og flere studerende bruger disse kurser til 
at forberede sig til at tage et lægevikariat. Kurserne fordeler sig på temaerne: 

 
•	 Akutmedicin
•	 Blodprøver
•	 EKG
•	 Farmakologi 
•	 Infektionsmedicin
•	 Nefrologi
•	 Neurologi
•	 Psykiatri
•	 Radiologi 
•	 Skadestue og ortopædkirurgi 
•	 Stetoskopi
•	 Sår og sutur
•	 Væske- og elektrolytbehandling
 

Selvom kurserne skifter navn har de stadig det samme gode indhold. Dette semesters 
kurser er allerede godt i gang og alle er helt fyldte, men kunne du tænke dig at deltage i 
FADLs Kurser i foråret 2015, så hold øje med MOK og FADL.dk, hvor der i starten af hvert 
semester kommer informationer om kursusplan og tilmelding. 

På vegne af kursusudvalget, 
Signe Stensen 

OBS! For at deltage i kurserne skal du være medlem af FADL, samt opfylde det semester-
krav som det enkelte kursus måtte have. Prisen er 75 kr. pr. dag, dette er inklusiv dagens 
varme ret fra Zims Kitchen i Elmegade. 

GENERALFORSAMLING 2014

Det var en succesfuld aften med mange debatter, historie og fortællinger om FADL. 
Endvidere også et stort engagement hos medlemmerne, som klart gjorde Generalforsam-
lingen livlig. Valget til repræsentantskabet blev gjort op, og det nye repræsentantskab for 
2014/2015 er fundet.

Aftenens underholdning med komikeren, Geo, i spidsen blev også en succes, og generelt 
er FADL København ganske tilfredse med afviklingen af generalforsamlingen i år. 

FADL KØBENHAVNS NYE REPRÆSENTANTSKAB

I forbindelse med Generalforsamlingen fredag den 10. oktober, fik FADL København sig et 
nyt repræsentantskab. I alt har 358 medlemmer afgivet deres stemme.
Her får du antallet af stemmer fordelt på kandidater:
Repræsentanter:
Andrea Maier: 70
Anne Terp: 58
Bobby Lo: 56
Emil List: 84
Erika Nodin: 68 
Jesper Brink Svendsen: 126
Joachim Paulsen: 96
Jonas Olsen: 124
Josefine Tangen Jensen: 85
Karen Brorup Heje Pedersen: 55
Kasper Gasbjerg: 171
Katrine Feldballe Bernholm: 56
Mads Helsted: 111
Marie Skougaard Nielsen: 62
Ossian Gundel: 70
Peder Emil Warming: 116
Signe Stensen: 80
Thomas Ehlers: 146
Tobias Berg: 89
Urd Schrøder Holm: 86
Pelle Petersen: 71
 
Suppleanter:
Benedikte Kollerup Madsen: 55 (1)
Claas-Frederik Johannsen: 53 (4)
Gitte Hedermann Pedersen: 53 (3)
Katrine Søgaard Thomsen: 43 (5)
Kristian Mosfeldt Jeppesen: 41 (6)
Mathias Melgaard: 53 (2)
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OJNE, ORER, HUD, BORN

Føljeton

Obstetrik og gynækologi. 
Praktikanttjenesten i obstetrik og gynækologi fandt sted på den vældige Fødselsstiftelse 
midt på Juliane Mariesvej, hvor der også var jordemoderskole. En meget vigtig del af lægens 
uddannelse, idet paratviden og håndelag er en absolut forudsætning for at lægen kan være 
den fødende til nytte, når situationen kræver øjeblikkelig handling, når som helst, og hvor som 
helst. Studentervikariaterne på landets mindre sygehuse var i høj grad medvirkende til at kravet 
til kompetent akut indsats blev en nærværende virkelighed for tressernes medicinstuderende. 
Vikariaterne blev en del af studiet og gjorde os til bedre læger, da vi endeligt blev færdige. Under 
et dramatisk sommervikariat i Fåborg oplevede jeg foruden at modtage svært syge patienter 
med sjældne sygdomme som porfyri og Listeria meningitis at deltage i forløsningen af en kvinde, 
der fødte et anencephalt barn. Turnuskandidaten på afdelingen, Jørgen Gissel vendte tilbage til 
afdelingen fra et sommerferievikariat på Læsø, hvor han havde været nødt til at redde anden 
tvilling ved den manøvre, der kaldtes ”vending på fod”. Det var lykkedes, og han fik megen ros fra 
vores overlæge Bjerre. Oplevelserne på vikariaterne belærte den tids studerende om, at det var 
dem, der skulle agere, og om at lægen under en fødsel med komplikationer højst har minutter 
til at gøre det nødvendige. 
Derfor blev måneden med tilstedeværelse dag 
og nat på fødegangen så stærkt engagerende. 
Fødeafdeling A omfattede fødegang, 
barselsgang og den korresponderende 
gynækologiske afdeling I. Også her havde 
der netop fundet et professorskifte sted. Erik 
Rydberg (Fig. 5.1), det vanskeligt integrerbare 
svenske bidrag til Rigshospitalets opbud 
af bizarre personligheder, var fyldt 70 år og 
stillingen som professor og overaccoucheur 
skulle besættes pr. 1. marts 1962.  
Rydberg havde ved sin afgang givet afdelingen 
en kopi af et billede, som Karl Isakson havde 
malet fra vores Dippetop ved Kalundborg fjord 
i 1909. Det bidrog naturligvis, ligesom billedet 
på neurologisk afdeling (se herom nedenfor), 
til at mindske min følelse af fremmedgjorthed. 
Der var to seriøse ansøgere til professoratet, 
Fritz Fuchs (Fig. 5.2) og Dyre Trolle. De havde 
begge en tilstrækkelig klinisk uddannelse 
og igangværende forskning, men Trolles 
obstetriske uddannelse var fyldigere og hans 
forskning ”mere grundig, alsidig og original”. 
Udnævnelsen af Dyre Trolle (Fig. 5.3) medførte 
en ret så giftig debat i Ugeskrift for Læger, hvor den forbigåede Fritz Fuchs raillerede over, at man 
i Danmark med udnævnelsen af Trolle tilsyneladende foretrak ars pariendi, kunsten at føde, frem 
for det, han havde at byde på, nemlig scientia obstetrica, fødselshjælpens videnskab. På dette 
tidspunkt havde Fuchs allerede forlagt sine aktiviteter til et professorat på Cornell Universitetets 
obstetrisk afdeling i New York, hvor man tilsyneladende værdsatte hans antistofundersøgelser 
mere, end man gjorde i København. ’Ars pariendi’ var nemlig titlen på Trolles vejledning i obstetrik 
i format til kittellommen.     

 I denne nyttige bog var der i indledningen en kort oversigt over Fødselsstiftelsens historie siden 
omkring 1750, med en opgørelse over institutionens mortalitet, som i nogle måneder i 1800-tallet 
havde nærmet sig de 100 %, en tankevækkende indledning til den praktikanttjeneste, der gjorde 
det mest uafrystelige indtryk på mange af os. I disse lokaler trivedes side om side, som i livet 
selv, den mest blomstrende seksuelle frigjorthed med dens følger i fødslens drama, rækkende 
fra lettelse og lykke til smerte, ve og vånde, eller et hurtig farvel til bortadoption, og stadig med 
risiko for komplikationer og død for mor som for barn. Denne forbindelse gør kvindens livsskæbne 
til et langt større drama end mandens. Men dette drama er så ufatteligt dybt forankret i selve 
livets grundtekstur, at det har været vanskeligt at forholde sig til for filosoffer og litterater, der i 
reglen har foretrukket at beskæftige sig med dødens mysterium. Den mærkværdige ro og tillid 
hvormed kvinden nærmer sig fødselens drama er i den grad indlejret i hendes natur, og dermed 
i menneskehedens natur, at man blot kan konkludere, at uden denne styrke ville vi, menneskene, 
nok slet ikke være til.
Nok lidt ironisk kalder Holberg i ”Barselsstuen” fødslen for et mirakel, dog med en jordnær 
kommentar af Troels, at ”(jeg) ville obligere mig til at gjøre 50 slige Børn om Aaret, større Miracler 
er det ikke.” På samme måde oplevedes praktikanttjenesten på én gang som slet og ret livets gang, 
men når man trådte et skridt tilbage som et mirakel, der kaldte på en dyb undren. På samme måde 
som selvmordets mulighed er en vigtig forudsætning for at forstå menneskets eksistentielle liv, er 
døden i barselsseng forudsætningen for forståelsen af kvindens vilkår på jorden, men om denne 
sidstnævnte mulighed eksisterer der i filosofi og litteratur næsten kun den døende kvindes sidste 
mildt bebrejdende ytringer til manden og omverdenen, såsom folkevisen om Dronning Dagmar 

beretter, da hun til Valdemar Sejr sukker: ”O 
ve, o ve, min ædelig herre, hvi gjorde I mig 
den møde?” eller sekshundrede år senere 
den unge Lisa, fyrstinde Bolkónskij i Leo 
Tolstojs ’Krig og Fred’, der fuld af angst og 
sorg ytrer til fyrst Andrej: ”Jeg elsker jer alle 
sammen, og jeg har ikke gjort nogen noget 
ondt, men hvad er dog det, I har gjort ved 
mig?” Det store almene spørgsmål, ”hvorfor 
dog mig?”
Netop Tolstoj kredser i de tidlige romaner 
om karakteren af en sådan dybere 
livsforståelse, som Esaiah Berlin udlægger 
i sit essay, ’The hedgehog and the fox’: den 
dybere forståelse er baseret på erkendelsen 
af nødvendigheden af at underkaste sig 
menneskelivets rigt sammensatte natur 
og dets uforanderlige universelle forhold, 
hvori sandhed og retfærdighed er at finde.  
Tolstoj higede (som den søgende ræv) 
hele livet efter en sådan dyb forståelse 
(som pindsvinets), men fandt ikke selv 
den attråede ro. Ræven søger forklaring, 
pindsvinet er.  På Fødselsst i f telsen 
oplevede vi et eksempel på livets skønhed 
i underkastelsen under dets grundlæggende uforanderlige vilkår. 
Den nyudnævnte professor Dyre Trolle så vi nu ikke meget til. Af og til på en vagt dukkede 
en af de noget barske, men effektive første reservelæger, Finn Lundwall eller Vagn Sele op og 
gjorde, hvad der skulle til. Mens vi studerende oplevede denne måned som en sjælerystende 
demaskering af livets vilkår, virkede det, som om de ansatte læger, havde glemt dette og snarere 
forholdt sig til deres opgave som til underets trivialitet. I dagligdagen var det mest jordemødre 
og jordemoderelever, vi stod last og brast med under de mange og lange fødsler. Når det gjaldt 
patienter, jordemødrene og deres elever forholdt det sig, som det så rammende blev skrevet i en 
sang til vores ganske overgivne afslutningsfest, ”når vi ser det hele sådan lidt fra neden”. 

Psykiatri.
Undervisningen i psykiatri lå i hænderne på professor Villars Lunn (Fig. 5.4), endnu en som havde 
set lyset i øst, men som efter eget udsagn var blevet klogere, så klog, at mange ikke forstod ham, 
når han talte. Sådan var det gået ved den årlige fakultetsmiddag i 1960, hvor han i festtalen, 
ironisk nok med titlen ’De comprehensione’, Om forståelse, brugte så mange fremmedord, at 
professor Thornvall faldt i søvn og Erik Warburg dannede en lille diskussionsklub, der drøftede 
den overdrevne brug af fremmedord. Taleren forsøgte at nå frem til sin pointe, men nåede den 
ikke før der gik total opløsning i den lærde forsamling. Pointen var ellers relevant nok, idet han 
mente, at kravet til den egentlige indfølende, empatiske forståelse af et andet menneske er: ”At 
forstå en anden er at realisere sig selv. Så stort er kravet”. I fakultetet nåede han hverken at forstå 
andre eller realisere sig selv.  

Faget er givetvis blandt de mest betydningsfulde som grundlag for både god lægegerning 
og introspektion. Men faget var underbemandet med undervisningsstillinger og led under 
at studieplanen alene stillede krav om tilstedeværelse ved en forelæsningsrække, en måneds 
ophold ved en psykiatrisk afdeling og derefter tentamen uden karaktergivning, som talte med 
i det samlede regnestykke. Dertil var faget kørt over af de stadig større studenterhold, som end 
ikke kunne placeres til klinikmåneden med inddragelse af alle landets sindssygehospitaler. De, 
som var så privilegerede at få måneden inde på Rigshospitalets afd. O, var gennemgående de 
mest utilfredse med undervisningen. Det førte de studerende statistik over. I nogen grad bar 
professorens forelæsninger præg af, at han ønskede at realisere sig selv. Som mange andre fik 
jeg et vikariat, som talte med i attesthæftet. Det skete på et mentalsjukhus hinsides Sundet så 
tæt på, at jeg daglig kunne pendle og nå hjem og lege med en datter, som til fulde kom til at 
kompensere for min forsømmelighed udi psykiatrien. 
Lektor Thorkil Vanggaard var andenmanden i undervisningen i psykiatri og en markant 
kønsrolledebatør med bogen med den sigende titel ”Phallos” (Fig. 5.5).

Otologi, oftalmologi, dermatologi, neurologi. 
I de ”mindre” fag øre- og øjen- sygdomme klaredes det med et kursus med tentamen; i hud og 
kønssygdomme – i daglig tale ’hud og hor’ - var der tillige et praktikantophold på afdelingen 
og tentamen. 
Professoren i otologi Harald K. Kristensen (Fig. 5.6) gjorde ikke noget stort indtryk. Det svirrede med 
rygter om, at Niels Riskær skulle have haft professoratet men afstod, da han som fireogfyrreårig 
havde erhvervet sig et skræmmende AMI. 
Den vældige Holger Ehlers (Fig. 5.7) i øjensygdomme lagde ud med en bemærkning, der belyser 
øjenlægens selvforståelse: ”Nogle tror, at øjensygdomme er et snævert speciale, men det er noget 
de tror. Vi øjenlæger kan alt det samme, som de kan i de andre specialer, men desuden kan vi 
noget de ikke kan.” Vær så god. Dertil var specialet kendt for at være et broderskab, hvor man i 
videst muligt omfang optog nære slægtninge, allerhelst sønner.    
Jeg ankom den første maj til praktikanttjeneste på dermatologisk afdeling på Frederik den Femtes 
Vej og blev modtaget af den meget venlige anden reservelæge Ann-Marie Niordson. Praktikanterne 
stod i kittel på rad og række, hun lod blikket glide hen over rækken og sagde så langsomt og 

Hermed den femte del af erindringer fra lægestudiet i 
København omkring 1960 af Leif Sestoft. Tegningerne er 
fra ’Bugpressen’ (BP) udgivet af eksamensholdet lige inden 
sluteksamen. Billedredaktion ved Troels Kardel.

Fig. 5.1. Obstetrikeren Erik Rydberg (1891-1978). BP våren 1958. 

 

  

Fig. 5.1. Obstetrikeren Erik Rydberg (1891-
1978). BP våren 1958.

Fig. 5.2. Gynækologen Fritz Fuchs (1918-1995). OB i BP høsten 1961. 

  

Fig. 5.2. Gynækologen Fritz Fuchs (1918-1995). OB i BP høsten 1961.

Fig. 5.3. Obstetrikeren Dyre Trolle (1914-2002). Hans Fledelius i BP våren 1965. 

 

  

Fig. 5.3. Obstetrikeren Dyre Trolle (1914-2002). 
Hans Fledelius i BP våren 1965.

Fig. 5.4. Psykiateren Villars Lunn (1911-2005) med H.C.A. Lassen, Mogens Fog og Erik Husfeldt. HB tegnede 
omslaget af BP høsten 1963. 
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Fig. 5.11. Preben Plum. Fr-M i BP efterår 1959. 

  

Fig. 5.11. Preben Plum. Fr-M i BP efterår 1959.

Føljeton

eftertænksomt, ”vi har et ledigt tre ugers vikariat; var det ikke noget for dig, at få det?” Og ”dig” viste 
sig at være mig, som hun pegede på, og efter at have sikret, at det faktisk ikke var en af de andre, 
takkede jeg ”ja, så gerne”. I stedet for at skrive én journal på to uger, skrev jeg fem om dagen, havde 
vagter og lavede stuearbejde. En aften hørte jeg i Pressens Radioavis derhjemme, at der var landet 
et fly med flygtninge fra Tibet, og at de havde et 
udslet, som man mistænkte for at være kopper 
(variola). De var blevet indlagt på hudafdelingen. 
Det blev næste formiddag det store problem 
ved stuegang. Patienterne var anbragt i så 
meget isolation, som der kunne etableres på 
en sekssengsstue, og de journalskrivende 
havde været iført isolationsdragt. Men denne 
formiddag ankom selveste overlæge Svend 
Tulinius (1909-1968) fra Statens Seruminstituts 
epidemiologiske afdeling for at hente prøver 
fra de arme tibetaneres vesikulære udslet. Den 
stuegangsgående læge foreslog, at virologen 
selv udtog de prøver, der hjemme på instituttet 
skulle inokuleres på hønseæg, men det kunne der 
overhovedet ikke være tale om. Det var i hvert 
tilfælde ikke hans opgave.  Efterhånden samledes 
hele afdelingens lægepersonale foran døren, 
men ingen ville. En kvindelig første reservelæge 
”havde tre børn og havde lige mistet sin mand”. 
De øvrige kvinder mente, at de sandsynligvis var 
gravide, professor Gustav Asboe Hansen (1917-
1989) virrede med hovedet og kom så lykkeligvis 
i tanke om, at han straks måtte gå til et vigtigt 
møde. Studentervikaren nævnte uforsigtigt, at vi 
da vel alle var koppevaccineret, og med ét var der 
konsensus om hvem, der skulle vove pelsen så dr. Tulinius kunne få inokuleret sine hønseæg…. 
Og jeg havde jo kun ét barn, og, som du selv siger, hvad skulle der ske ved det? Jeg gjorde det så, 
og det viste sig, at tibetanerne havde variceller! Det var den mest håndgribelige test på praktisk 
lægeetik, jeg kom til at opleve under mit studium. Men min forbundne overlæge Hans Bjerre i 
Fåborg, hos hvem jeg samme sommer var studentervikar, var dybt rystet over, at Rigshospitalet 
havde ladet studenten løbe denne risiko.      
Da de tre uger var vel overstået havde jeg kun mulighed for at deltage i én ud af de to ugers 
praktikanttjeneste på Rigshospitalets Neurologisk Afdeling. Jeg listede mig ind i rækken af 
praktikanter på Mogens Fogs (Fig. 5.8) morgenstuegang og prøvede på at gå i ét med væggen. 
Den meget observante Fog opdagede dog straks min tilsynekomst, hoppede ned fra sengekanten 
og gik direkte over til mig og præsenterede sig som ”Mogens Fog, jeg er professor her på 
afdelingen”. Jeg beklagede, at jeg kom en uge for sent, men det skyldtes det med vikariatet på 
Rigshospitalets hudafdeling. ”Så kunne De da i 
det mindste have ringet, det havde været høfligt”, 
sagde professoren venligt men bestemt. Jeg 
kendte ham imidlertid personligt ganske godt fra 
nogle fester på Femte Maj Kollegiet og blev fuldt 
accepteret i den resterende tid. Ved den daglige 
konference, der fandt sted på professorens 
kontor, sad han ved skrivebordet og spiste sin 
frokost, alt imens lægestaben, oversygeplejerske 
og sekretær stod op. På professorens venstre side 
stod den lidt dystre overlæge Knud Hermann 
og derefter i rangorden rundt langs med 
vinduerne på venstre side og langs væggen 
bagest afsluttende med praktikanterne til højre 
for Fog. Som den sidste stod jeg på professorens 
højre side ved indgangsdøren. Over mit hoved 
hang der en akvarel af mine forældres ejendom 
med Dippetoppen ved Kalundborg Fjord, en gave 
fra en kollega og patient fra Kalundborg. Mogens 
Fog var i sit es: god madpakke med hjemmefra, et 
par pilsnere og to til tre snapse måtte vi sultne se 
ham sætte til livs og dog være tilstedeværende, 
opmærksomme og gerne lidt kloge. ”Nå, Sestoft, 
skal De så være dermatolog?” spurgte han, da 
vi var ved at være færdige. ”Nej jeg vil hellere 

være mediciner, men jeg vil allerhelst først ind 
på et af Rockefeller institutterne,” svarede jeg. 
”Det var netop sådan, jeg selv havde det, da det 
nye Rockefeller Institut stod færdigt. Jeg kiggede 
længselsfuldt ind ad vinduerne og ønskede 
mig at kunne blive én af de forskere i kitler, der 
vandrede rundt derinde mellem store apparater! 
God idé. Nogen spørgsmål? Men bemærk, dumme 
spørgsmål frabedes: jeg besvarer kun spørgsmål, 
som man ikke kan få fuldt besvaret ved at læse 
min ny lærebog i neurologi.” Denne behagelige 
mand, hvis højeste ønske var proletariatets 
diktatur, dyrkede på sin afdeling den mest udsøgte 
hierarkiske struktur og havde en hoven holdning 
til studerende der dummede sig. En gådefuld 
personlighed.     

Da jeg skulle op til eksamen i teoretisk medicin og 
svingede ind gennem porten til Rigshospitalet, 
så jeg på parkeringspladsen Mogens Fogs 
beigefarvede Peugeot 404, som jeg kendte på 
nummerpladen, og gik straks i gang med at bladre 
afsnittet om neurologi igennem i ’Medicinsk 
Kompendium’, hvor jeg nåede til øjensymptomet 
oculogyr instabilitet ved dissemineret sclerose. 
Denne sygdom trak jeg som mit spørgsmål. Sidste spørgsmål fra den elskværdige Fog var, hvem 
der havde beskrevet dette symptom. Mit svar var, at det vist i Århus også blev kaldt ”Viggo Jensens 
symptom”. Professoren knækkede sammen i sit drengede 
grin, og sagde, ”nu er det vist nok!” Alle kneb gælder; endnu 
et femten-tal.  

Endnu en af fakultetets excentriske personligheder var 
neurokirurgien Eduard Busch (Fig. 5.9), som dog kun få 
af de studerende stødte på, mens han var velkendt i det 
københavnske society og fra illustrerede ugeblade. Året efter 
Aldous Huxleys ”Brave new World” var udkommet i 1932, drog 
Busch til Stockholm for at lære neurokirurgi hos Skandinaviens 
neurokirurgiske pioner Herbert Olivecrona.  Neurokirurgiens 
udvikling blev fulgt med nærmest åndeløs spænding, men 
undgik ikke herostratisk berømmelse for blandt andet 
udførelsen af ”det hvide snit” hos slet udvalgte psykiatriske 
patienter og forsøg på sultdæmpende operationer på fede.

II.7 Pædiatri   
Børnesygdomme var et andet stedmoderligt behandlet fag i 
Danmark. Men fagets professor Preben Plum (Fig. 5.10) havde 
ved en henvendelse til det Lægevidenskabelige Fakultet i 
1959 plæderet for ansættelse af endnu en professor uden 
opslag i et såkaldt ordinært, honorarlønnet professorat. Der 
var gode grunde til at ønske en dublering. Første danske 
professorat i pædiatri blev besat næsten 100 år efter, at 
Sverige havde fået sit, og der var nu alt for mange studenter 
til, at én kunne overkomme de mange kliniske eksaminationer 
ved den afsluttende eksamen. Lovgivningen havde pålagt 
de praktiserende læger at foretage børneundersøgelser, og 
der var indført skolelægeordninger, men lægerne var ikke 
uddannet til at varetage disse funktioner. Derudover var 
Danmark bagefter den internationale interesse for børns 
vækst og udvikling og Rigshospitalets børneafdeling 
disponerede ikke alene over for få indlagte børn til 
undervisning, men udvalget var ej heller repræsentativt. 
Altså blev man enige om at udnævne overlæge Oluf 
Andersen (1901-1969) på Dronning Louises Børnehospital 
til professor i pædiatri pr.1. april 1961.
På Rigshospitalet fortsatte undervisningen uændret i den 
Plumske lidt fraværende og trætte form med katedral 
ræsonneren med sig selv uden åbenbar konneks til de 
tilstedeværende. Dette stod i nogen kontrast med hans 
ydre fremfærd i en attråværdig åben MG sportsvogn 
jævnligt afbildet i Bugpressen (Fig. 5.11). Modsætningen var 
overlægeklinikker med professor Oluf Andersen assisteret 
af lektor Erik Ryssing på Dronning Louises Børnehospital 
med et næsten højskoleagtigt friskt og relevant præg. 
Preben Plums initiativ med at inddrage en konkurrerende 
afdeling i undervisningen var derfor meget velkomment. 
Ved eksamen blev jeg benådet med at skulle gøre rede for 
et tilfælde af adrenogenitalt syndrom, et ønskespørgsmål for 
mig og en eksamination, der krævede nogen hensyntagen 
til barnets selvopfattelse, idet det genotypisk var en pige, 
men fænotypisk fremstod som en dreng. 

Fig. 5.5. Lektor Thorkil Vanggaard (1910-1998), pioner inden for psykoanalysen i Danmark, BP våren 1960. 

   

Fig. 5.5. Lektor Thorkil Vanggaard (1910-
1998), pioner inden for psykoanalysen i 
Danmark, BP våren 1960.

Fig. 5.6. Ørelægen Harald K. Kristensen (1914-2009) fremstod som den gode håndværker med redskaberne 
parat og på plads. 

 

  

Fig. 5.6. Ørelægen Harald K. Kristensen 
(1914-2009) fremstod som den gode 
håndværker med redskaberne parat og 
på plads.

Fig. 5.5. Lektor Thorkil Vanggaard (1910-1998), pioner inden for psykoanalysen i Danmark, BP våren 1960. 

   

Fig. 5.7. Øjenlæge Holger Ehlers (1899-1985). IC i BP høsten 1958. 

 

  

Fig. 5.7. Øjenlæge Holger Ehlers (1899-
1985). IC i BP høsten 1958.

Fig. 5.8. Neurologen Mogens Fog (1904-1990) blev en tid nægtet visum til indrejse i USA grundet et 
mangeårigt medlemskab af DKP. Fr.-M i BP efterår 1959. 

 

  

Fig. 5.8. Neurologen Mogens Fog (1904-
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Fig. 5.9. Eduard Busch (1899-1982) indførte neurokirurgien i Danmark. Poul Ranløv i BP våren 1960. 

 

  

Fig. 5.9. Eduard Busch (1899-
1982) indførte neurokirurgien 
i Danmark. Poul Ranløv i BP 
våren 1960.

Fig. 5.10. Børnelægen Preben Plum (1906-2002). BP våren 1963. 

  

Fig. 5.10. Børnelægen Preben 
Plum (1906-2002). BP våren 1963.
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Har du lyst til at gøre en forskel?

-Så kom og hør nærmere om 3om1’s arbejde i Indien:

Vi holder månedsmøde 
Torsdag den 30. oktober kl. 16.30 
i IMCC lokalet i Studenterhuset ved Panum
Vi arbejder med sponsorarbejde for at sikre,
 at indiske børn kan få skolegang og sundhedshjælp. 

Så kom forbi, få et stykke kage og bliv lidt klogere.. 
 
Vi glæder os til at se dig
3om1

Basalt kursus i Klinisk Ultra-
lydskanning med fokus på 
abdomen
Eorta præsenterer igen her til efteråret sit basale 
ultralydskursus, som bliver et intimt et af slagsen!

 Vi starter med en kort teoretisk introduktion til 
ultralydsskanning. Herefter lægger vi fokus på så 
meget hands-on tid som muligt. Det praktiske 
element vil bestå af en grundlæggende håndtering 
af transduceren og ultralydskannerens indstill-
inger. Du vil blive instrueret i at finde aorta abdominalis, samt finde nyre, milt, lever, 
galdeblære og urinblære mm. Essensen vil være, at du får en fornemmelse af at have 
apparatet mellem hænderne.

Vi sørger for forplejning i form af frugt og kaffe.
Dato 28/10 kl. 17-20
På Panum i lokale 15.2.15

Tilmelding starter onsdag d. 15.10 kl. 12:00
OBS! KUN 6 pladser

Kurset er kun for medlemmer og koster 50. kr. Tilmelding sker via eorta.dk. Husk at du 
ved indmeldelse får et gratis kursus med.

“Risikoen for at dit barn har en alvorlig kromosomfejl 
er 1:200”
Hvordan forholder du dig til denne sandsynlighed?
Vil du beholde barnet?
Ville du hellere have været foruden denne information?

Vi har inviteret et panel til at diskutere de etiske overvejelser, der er forbundet med præ-
natal screening. Vi vil prøve at fremstille et nuanceret billede af, hvordan man forholder 
sig til screeningen i praksis i dag, og hvilke muligheder fremtiden bringer.

Paneldeltagere:
- John Brodersen, speciallæge i almen medicin, Ph.D.
- Karin Sundberg, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Dr. Med.
- Olav Bjørn Petersen, speciallæge i gynækologi og obstetrik, Ph.D.

ONSDAG D. 29. OKTOBER KL. 16.30
Auditorium 1 på Rigshospitalet

Vi glæder os til at se dig, og der vil som altid være 
kaffe og kage. 

! Efter debatten vil der være fællesspisning, for 
alle der har lyst. Det kommer dog til at koste et 
lille beløb ! 

3om1 

Bamsehospitalet og Sund Krop!
Tusind tak til alle der mødte op til vores første 
månedsmøde! Vi synes selv det var en suc-
ces, og dejligt at se en masse glade frivillige 
der engagerer sig i projektet! Trods tekniske 
problemer der satte en stopper for vores ellers 
planlagte foredrag. Fortvivl dog ej, de vender 
stærkt tilbage!
Ligeledes en stor tak til alle der var med til kulturnatten, uden jer - intet 
Bamsehospital!
Der er flere arrangementer i støbebeskeen, og vi håber at se en masse 
glade ansigter!
I oktober er der tale om fejring af Bamsernes Dag i Bilka, søndag d.26, og et 
arrangement på Gladsaxe bibliotek mandag d. 27.
I november holder vi dette semester Bamsehospital på Panum, og tilmeld-
ingen er også til dette arrangement åben!
For mere information om de forskellige arrangemenet, tjek facebook: 
"Bamsehospitalet i Bilka!", Bamsehospitalet på Gladsaxe bibliotek" og, for 
tilmelding til Bamsehospitalet på panum, tjek "Bamsehospitalet & SundK-
rop, København"

FRAKTURER I SKADESTUEN
Skal du ud i et lægevikariet, i KBU eller til eksamen 
på 6./9. semester? Vil du med til MIRAs minikursus i 
genkendelse af de hyppigste frakturer?
Picture this:

Billederne er lige kommet ind i systemet og med trætte natøjne åbner du programmet 
og kigger. Grundigt. Det ligner en knogle. Men er der en fraktur?? Ikke sikker i din sag 
leder du efter beskrivelsen fra radiologen. Ingen endnu - kommer der overhovedet én?

Hjælp patienten og dig selv - kom til MIRAs minikursus i frakturgenkendelse.

Dato: tirsdag d. 11/11-2014
Tid: kl 16.00
Varighed: Ca. 2 timer
Sted: Radiologisk afd. BBH (mere 
info, når du er tilmeldt)
Hvem: Stine Hangaard, yngre læge i 
radiologien med flere års erfaring fra 
ortopædkirurgi.

Tilmelding foregår pr mail - skriv til fraktur@mira-kbh.dk. Gratis for MIRA-medlemmer. 
Ikke MIRA-medlemmer skal meldes ind i forneningen (50 kr) og kan derefter deltage 
gratis i alle andre arrangementer.

Venligste hilsner
MIRA

CT-ABDOMEN OG EKSAMENSFORBEREDELSE I RADIOLOGI
Skal du til eksamen på 6., 8. eller 9. Semester? Så skal du holde øje med følgende 
oplæg. 25. november. Tid, sted og tilmelding kommer snarest.

Oplæg om Læger uden Grænsers arbejde med ebola

Mød Læge Sanne Jespersen, der beretter om sit arbejde med 
ebolapatienter i Sierra Leone. Merete Engell fortæller efterfølgende 
om, hvordan du kan blive udsendt med 

Læger uden Grænser.
Torsdag den 6. november
kl. 16.15-18.00
Adolf Hannover auditoriet

Kom og nyd lidt kaffe og kage og bliv inspireret til livet i felten

Arrangeret af stud.med. MSF
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IMCC Research Exchange 
Er du interesseret i forskning? Kunne du tænke dig at kombinere 
et forskningsophold med en rejse? Så se lige her! 
 
Med IMCC Research Exchange får du muligheden for at kombinere rejse med forskning! Vi sørger for 
kontakten med værtslandet, og du får stillet en bolig til rådighed under hele opholdet. Mød mennesker fra 
hele verden samtidig med, at du får en enestående mulighed for at forske i et projekt efter eget ønske.  
Forskningsopholdet varer 1-3 måneder og koster 2800 kr. med afrejse de fleste tidspunkter af året. Se 
nedenfor hvilke lande, der er mulighed for at ansøge til i 2015/2016! 
 

Land/organisation Antal pladser Afrejseperiode 
Canada-Quebec (IFMSA-

Quebec) 2 Alle måneder (helst juli/august) 

Belgien (BeMSA) 1 Juli/august 

Brasilien (DENEM-Brazil) 1 Alle måneder 

Chile (IFMSA-Chile) 1 Alle måneder 

Frankrig (ANEMF) 1 August 

Holland (IFMSA-NL) 1 Alle måneder (undtaget 
december) 

Indonesien (CIMSA-ISMKI) 1 Juli/august 

Italien (SISM) 1 Juli 

Japan (IFMSA-Japan) 2 Alle måneder 

Korea (KMSA) 1 Juli/august 

Portugal (PorMSIC) 1 Juli 

Spanien (IFMSA-Spain) 1 Juli 

Taiwan (FMS-Taiwan) 2 Alle måneder (undtaget januar, 
februar og juni) 

Tyrkiet (TurkMSIC) 1 Juli/august 

Tyskland (BVMD) 1 Alle måneder (undtaget juni og 
juli) 

USA (AMSA) 1 Juli 

 
Vores ansøgningsfrist for sæson april 2015 til marts 2016 er d. 1. december 2014 kl. 23.59!  
Den elektroniske ansøgning åbner 15/10 på imcc.dk. 
 
Læs mere om de enkelte landes forskningsprojekter på www.ifmsa.net/public 
 
Læs mere om ansøgningsprocessen på flg link:  
http://imcc.dk/aktiviteter/udveksling-og-klinikophold/research-exchange/ 
 
For yderligere spørgsmål kontakt venligst lokalformand i København, Thisayini Baskaran, på følgende mails: 
research-kbh@imcc.dk eller lore.cph@gmail.com 

EXCHANGE 
Vil du også have mulighed 
for at omsætte teori til 
praksis – og samtidig stifte 
bekendtskab med andre 
kulturer og sundhedssys-
temer?

Tag på 4 ugers klinisk udvek-
sling med IMCC Exchange

Den nye landeliste er nu 
offentliggjort!

Se listen og læs mere om ansøgningsproceduren på: 
www.imcc.dk/aktiviteter/exchange  

Spørgsmål rettes til national exchange officer for outgoings Mari-
anne Kristensen på mail: exchange@imcc.dk

Tænker du lige nu ”NEJ hvor jeg bare mangler 1800 kr” så læs videre 
her!

IMCC Exchange og Research Exchange København har brug for EN bolig i følgende 
periode:
2. – 29. november (1 medicinstuderende fra Tunesien)

En lækker fordel er, at du tjener penge på det. Helt præcist 1800 dejlige kroner! Og 
vigtigst af alt ryger du foran i køen til dette års ansøgningsrunde, hvis du selv drømmer 
om at rejse ud med Exchange eller Research. 

De eneste krav, der stilles til boligen, er:
- Adgang til bad, køkken og selvfølgelig en seng

Værelset/lejligheden tjekkes før den studerendes afgang, så vi er sikre på, at lejligheden 
efterlades i god stand.

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

Mange kærlige hilsner fra IMCC Exchange og Research Exchange København 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAM-
LING I PMS
Fredag d. 14/11 klokken 18 afholdes generalforsamling i PMS. Der er rig mulighed 
for at blive en del af det aktive liv i basisgruppen, hvis ønsket skulle være der, så kom 
endelig og vær med.  Vi er altid meget glade for nye ansigter.

Traditionen tro vil generalforsamlingen efterfølges af en hyggelig aften med ost og 
rødvin. Tag derfor gerne 2 flasker vin og en ost med. 
Mere information kan findes på vores Facebookgruppe: PMS – Psykiatrigruppen for 
MedicinStuderende

Vel mødt!
Mvh
Bestyrelsen i PMS

Vil du gerne prøve kræfter med plastikkirurgien på Panum?

SPLAS vil i samarbejde med sine undervisere fra Rigshospitalet nu gerne 
tilbyde et hold medicinstuderende en case-baseret udgave af lapplastik.  

Vi får præsenteret akutte cases fra klinikken, som kursisterne herefter har 
mulighed for at diskutere og godt med hands-on tid på grise.
 Som altid sørger SPLAS for gode rammer med masser af supervision og 
oplæring undervejs.

Prisen: 50,- kr som medlem og 100,- kr som ikke-medlem.
Tidspunkt: tirsdag d. 28. oktober 2014 kl. 16.30- 20.00

Tilmelding: Sker ved at sende os en mail på info@splas-kbh.dk. 
Pladser: 4 pladserne bliver fordelt ved lodtrækning på fredag formiddag, de 
resterende 4 bliver fordelt efter først-til-mølle princippet.

Kurset er åbent for alle stud.med. uanset semester   Følg os også på face-
book ”SPLAS – studerendes plastikkirurgiske selskab”.

FOREDRAG om

Dykkermedicin og akut trykkammer behandling
et samarbejde mellem Studerendes Anæstesiologiske & Traumatologiske Selskab 
(SATS) og Panum Underwater Club (PUC).

 

Er du vild med anderledes akutmedicin, bidt af dykningens mørke mysterier, eller har 
du bare altid undret dig over hvad et trykkammer egentlig bruges til?

Så kom til berigende foredrag på 

Panum i lokale 29.01.32 d. 11/11 kl 16.00, 

hvor Overlæge, ph.d. Charlotte Barfod, Leder af Rigshospitalets Trykkammer, vil dele 
ud af mange års erfaringer og gøre os meget klogere!

Tilmelding ikke nødvendig og alle er velkomne, både PUC og SATS-medlemmer samt 
ikke medlemmer.

Vi glæder os!!

De besdste hilsner
PUC og SATS
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MÅNEDSMØDE: reviews og metaanalyser
Er du i gang med et litteraturstudie? Kom og hør Karsen Jørgensen fra Cochrane fortælle om teknik og 
gode fifs til reviews og metaanalyser. Karsten har meget erfaring inden for feltet. Han har netop været 
med til at lave det medieomtalte review om sundhedstjek af raske og har også deltaget i forskning 
omkring udbyttet af mammografiscreening.

Program: 

1. Betydningen af pålideligheden af de indgående studier, med udgangspunkt i et Cochrane-review om 
screening for brystkræft.

2. Betydningen af hårde outcomes versus surrogatoutcomes, men udgangspunkt i et Cochrane-review 
om helbredstjek.

Torsdag d. 6. november kl. 16.15
Sted: Mini aud. 29.01.30, Panum

Bedste hilsner
PUFF

PUFF arrangementer: 

Foredrag:
- Månedsmøde oktober: Den gode forskningsidé ved forskerkurser.dk, 7/10-14
- Author-seminar ved Elsevier, arrangeret af KUB-nord, 9/10-14
- Månedsmøde: Reviews og meta-analyser

Kurser: 
- Fondsansøgning 
- SAS-programmering
- SPSS-kursus

Mere information om tid og sted for arrangementerne kommer løbende på mailen, hjemmesiden og i 
MOK. 

FORSKNINGSÅR I EVIDENSBASERET MEDICIN VED PSYKIATRISK FORSKNINGSENHED I REGION SJÆLLAND

Vi søger en forskningsårsstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidenbaseret medicin/prak-
sis. Vi er ved at opbygge en forskningsgruppe indenfor dette i forskningsenheden og har i samarbejde 
med Cochrane Collaboration og Copenhagen Trial Unit ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews 
indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser. Der vil være mulighed for at du kan lave et kandidat-
speciale fokuseret på f. eks. et metodeemne på tværs af de forskellige reviews vi er involveret i, eller du 
kan skrive en opgave med et klinisk fokus. Medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer 
indenfor områder som du involveres i er også en mulighed.  Du kan også være med til udvikling af 
kursus i evidensbaseret medicin. 

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland, Roskilde. Du vil få en grundig 
introduktion og oplæring i arbejdet. 

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og 
trives i et tæt samarbejde med andre forskere. 

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 15.000 til deltagelse i Cochrane 
Colloquium i efteråret 2015. 

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker, adj. lektor, Phd Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.
dk, tlf.25119901 eller professor og forskningschef Erik Simonsen, es@regionsjaelland.dk, tlf 20108293

Ansøgningfrist mandag den 26 oktober kl.12.00

Opstart 1 november 2014 eller snarest derefter. Evt deltid fra 1 november og fuldtid (et år) fra 1 februar 
2015. 

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk).

eller 
Psykiatrisk Forskningsenhed 
Att: Forskningschef, professor, Ph.d. Erik Simonsen
Toftebakken 9 
4000 Roskilde. 

Forskningsår i pædiatrisk hæmatologi og immunologi

Vi søger en studerende til et prægraduat forskningsår om immunsystemet efter knoglemarvstransplan-
tation med start 1 februar 2015.
Knoglemarvstransplantation kan være en livreddende behandling for børn med leukæmi, men er 
forbundet med alvorlige komplikationer, bl.a. alvorlig svækkelse af immunsystemet. BørneUngeKlikken 
på Rigshospitalet varetager undersøgelse og behandling af alle børn, der gennemgår knoglemarvstrans-
plantation i Danmark.
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til 1 års ansættelse mhp. gennemførelse af et selvstæn-
digt projekt om betydningen af væksthormon for gendannelsen af immunsystemet efter knoglemarvs-
transplantation. Arbejdet består dels i indsamling af blodprøver og kliniske data på vores transplanta-
tionsklinik og dels i laboratoriemæssig analyse af det indsamlede materiale. 
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt.
Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatspeciale og få 
et førsteforfatterskab på en videnskabelig publikation samt deltagelse i videnskabelige kongresser. 
Forskningsåret kan være  en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.
Løn (10.000 kr./måned) og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med din vejleder, overlæge 
dr.med. Klaus Müller.
Pga. ansøgning om fondsmidler er ansøgningsfristen mandag d. 20 oktober kl. 12.00. Samtaler vil blive 
afholdt d. 22. oktober (eftermiddag).
Hvis du synes, det kunne være spændende med et forskningsår indenfor pædiatri, som både byder på 
patientkontakt og laboratoriearbejde, så send en motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til:

Katrine Kielsen
Læge, Klinisk Assistent
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Tlf.: 21470930, email: katrine.kilesen@regionh.dk

"Fondsansøgningskursus foregår torsdag den 13/11 fra klokken 16.15 til 

19.00 - yderligere info følger snarest"

bedste hilsner 

PUFFSAMS København 
præsenterer
Fra vugge til grav

Torsdag d. 27. november kl. 17.00-20.00 i 42.0.01

Kom til case-baseret kursus i almen medicin og bliv klogere på de forskellige patient- 
og aldersgrupper, man ser i almen praksis.
Vi har fået 4 læger til at komme og præsenterer cases/problemstillinger, man som 
praktiserende læge støder på, når man arbejder med patienter fra vugge til grav. 
Formålet er at blive bedre til at håndtere de forskellige patient- og aldersgrupper man 
ser i almen praksis.

Kurset er kun for SAMS-medlemmer.
For indmelding i SAMS se: http://sams.dsam.dk/flx/medlemskab/
Der er max. plads til 40 deltagere. 
Tilmelding sker på SAMSfravuggetilgrav@gmail.com med angivelse af navn, mail og 
semestertrin.

Undervejs i kurset holder vi en pause med aftensmad og vi slutter af med kaffe og 
kage. 
Der vil i løbet af aftenen også være en lille konkurrence, og der er fede præmier på 
højkant!

Vel mødt!
KH. SAMS

Er du interesseret i et spændende STUDIEJOB, så se her :

1) Lægepraksis - Lægepraksis - Måløv 
 (gåafstand fra stationen)

Se mere på SAMS.DSAM.dk under fanen ”Jobportal”.

 Access to Medicines week (A2M week) er et nyt international initiativ, hvor studerende 
fra hele Europa sætter fokus på lige adgang til medicin. 

Det hele kommer til at løbe af stablen i uge 45, den 1.-7. november. 

Ugen vil byde på diverse events, fotokonkurrencer, paneldiskussioner, debatindlæg og 
meget mere. Få overblik over alle events på www.a2m-week.org 

Formålet med ugen er skabe opmærksomhed omkring manglen på adgang til 
medicin og hvilken rolle universiteter spiller i denne. 

Hvis du er interesseret i at deltage i A2M ugen, så kontakt UAEM KBH på uaem-dk@
googlegroups.com 

Access to Medicines week (A2M week) er et nyt international initiativ, hvor studerende fra
hele Europa sætter fokus på lige adgang til medicin.
Det hele kommer til at løbe af stablen i uge 45, den 1.-7. november.
Ugen vil byde på diverse events, fotokonkurrencer, paneldiskussioner, debatindlæg og meget mere. Få
overblik over alle events på www.a2m-week.org
Formålet med ugen er skabe opmærksomhed omkring manglen på adgang til medicin og hvilken rolle 
universiteter spiller i denne. Hvis du er interesseret i at deltage i A2M ugen, så kontakt UAEM KBH på 
uaem-dk@googlegroups.com
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November foredrag med PIPPI!

SÅ er der foredrag på programmet. Haifaa 
Awad er en dansk-syrisk læge, som er 
uddannet fra Københavns Universitet. I 
august 2013 rejste hun som nyuddannet 
læge til det nordlige Syrien for at arbejde 
på et felthospital. Under hendes ophold 
skrev hun dagbøger i Information om sine 
oplevelser, som blev læst af knap 150.000 
mennesker. (http://www.information.dk/
dagbog)

Til foredraget vil Haifaa fortælle om konf-
likten i Syrien, om sit ophold som læge på 
et felthospital og om sundhedssystemet i 
Syrien. Og da foredraget holdes for PIPPI-folk vil der især være fokus på hendes oplev-
elser med børn.

Foredraget afholdes d. 12. November kl. 17.00. Sted vil blive oplyst senere.

Vi ser frem til at se Jer! 

Mere generel og løbende opdateret info findes på vores hjemmeside: http://pip-
pikbh.wordpress.com og på facebook: “PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum 
Instituttet”.

Vil du lære at sy? 
       Skal du på TKO? 

Skal du have genopfrisket din sutur?

Så har basisgruppen SAKS kurser netop til dig! 

Tilmelding til Sutur 1

På onsdag d.22. oktober, kl. 16:00 åbner tilmeldingen til SAKS’ Sutur 1 kursus

 
 BE ON TIME - der er kun 21 pladser pr. kursus!

Selve kurset løber af stablen d.29/10-14 kl. 17:00

Det koster 50kr,- og du skal være medlem af SAKS

Basisgrupper

Suturkurs med Nmf
Den 30/10 holder Norsk medisinstudentforening (Nmf) informasjonsmøte og suturkurs for 
norske medisinstudenter på Panum 
Program: 
Kl. 17.00: Infomøte om Nmf 
Kl. 17.30: Suturkurs 
Kl. 18.30: Hygge 
Sted: Rom 21.2.26 på Panum
Pris: Suturkurset er gratis for medlemmer og koster kr. 30 for ikke-medlemmer. (Innmeld-
ingsskjema finner du på medisinstudent.no)
Påmelding: 
Send mail til ckx778@alumni.ku.dk
Oppgi navn, semstertrinn, om du er medlem av Nmf og om du vil delta på infomøte og 
suturkurs eller en av delene. 
Det blir selvsagt servert ”noko å bita i”, utdelt kursbevis og steike god stemning. Spre det 
glade budskap til alle nordmenn på Panum!
Vi gleder oss til å se deg! 

Hilsen kontaktpersonene for Nmf København: Hilde og Hanne 
(PS: Lik oss på facebook: ”Nmf København” for siste nytt) 

MR holder månedsmøde
Kære alle studerende, der interesserer jer for, hvad der foregår på uddannelsen.
MR holder månedsmøde d. 29 oktober kl. 17-20 i MRs lokaler i Studenterhuset. Det er 
det første lokale på 1. sal i forhold til Nørre alle (bort set fra toilettet :-P)
Dagsorden:
1.               Formalia
2.               Tilbagemelding fra semestrene
3.               Tilbagemelding fra udvalg
4.               Orientering fra bestyrelsen, herunder status på økonomi
5.               Studienævnet
6.               Sundrådet
7.               Studenterrådet
8.               Meddelelser
9.               Eventuelt
Det er en rigtig god mulighed for at lugte til, hvad der foregår i blandt andet studi-
enævnet. Møderne er åbne og alle er velkomne!
Mvh MedicinerRådet :-)
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Torsdag Storebar Lillebar Scenen Mobilbar Kæl for køen Atriumgården Grill
11 Åbningsreception
12 Starfucks Brætspils-bar
13 Starfucks Brætspils-bar Vi elsker ost & vin
14 Cava-bar Jägertrain Vi elsker ost & vin
15 Cava-bar Jazz & Bourbon Byg en faculty-club
16 Den Sorte Organbørs Jazz & Bourbon Medicinerrevyen Byg en faculty-club
17 Den Sorte Organbørs Fadls Vagtbureau Medicinerrevyen Safaribar Ninja bar Biker-Bar Grillbar
18 Russer-bar Fadls Vagtbureau Tyrolerbar Safaribar Ninja bar Biker-Bar Grillbar
19 Russer-bar Jane Fonda-bar Tyrolerbar Panum Airlines Irish Coffee-bar Grillbar
20 Katastrofebar vol. 3 Døde Mexicaneres Klub Tyrolerbar Panum Airlines Irish Coffee-bar Bargårdsdrengene Grillbar
21 Katastrofebar vol. 3 Døde Mexicaneres Klub GhostBarsters Irish Coffee-bar Bargårdsdrengene
22 Skumsprøjt i søstjernen Brude-bar Vild Smith GhostBarsters
23 Skumsprøjt i søstjernen Brude-bar

0 Rainbow Bar Oliebar TooManyLeftHands 69-sekunders bar
1 Rainbow Bar Party i Provinsen TooManyLeftHands
2 Genre-wheel-shot Resident DJs Sådan er det bar'
3 Bar' Afro Resident DJs
4 Bar' Afro
5 Bartjanser
6 Bartjanser

torsdag d. 23. oktober

Fredag Storebar Lillebar Scenen Mobilbar Kæl for køen Atriumgården Grill
7 Godmorgen Panum
8 Godmorgen Panum
9 MormorBar

10 MormorBar
11 Gyldenkåls bodega Rabarberbar
12 Gyldenkåls bodega Rabarberbar BodegaBankoBar
13 DetBarSex GingerBar BodegaBankoBar Bukke BruseBar Doping Bar
14 DetBarSex GingerBar TourDeFrance Bærbarfarbarbarfarbar SpejderBar
15 BamseBar Barbie & Ken TourDeFrance SpejderBar
16 BamseBar Barbie & Ken TourDeFrance FacebookBar LoneBar
17 BarMitzah LagerBar Royal Gi'r! FacebookBar SpringBreakers LoneBar Grillbar
18 BarMitzah LagerBar Fyraftensboogie ElevatorBar SpringBreakers GrønFeBar Grillbar
19 Big Black Booty ETT KILO Øl Fyraftensboogie ElevatorBar FrugtBar GrønFeBar Grillbar
20 Big Black Booty ETT KILO Øl Fyraftensboogie FissBar FrugtBar ChemiseBar Grillbar
21 AlienBar Twerkqueen Twerk Queen LouiseFissBar Irish Cofee-bar ChemiseBar
22 AlienBar CaféNoir Street Freet Irish Cofee-bar FullMoonParty
23 Yacht Week CaféNoir Street Freet SkovRockBar FullMoonParty

0 Yacht Week HåndterBar OHOI! Barrikade HapsHapsHaps-SnapsBar
1 BalkanBar HåndterBar OHOI! HapsHapsHaps-SnapsBar
2 BalkanBar OHOI! HåndeniBaret
3 AbsoluteBar OHOI! BolleBar
4 AbsoluteBar BolleBar
5
6

fredag d. 24. oktober

Lørdag Storebar Lillebar Scenen Mobilbar Kæl for køen Atriumgården Grill
7
8
9 Brunchklub Wellness bar

10 Brunchklub Wellness bar Mi scusi Bari
11 Barrista Landsholdet-bar Biografbar Mi scusi Bari
12 Barrista Landsholdet-bar Biografbar Tekken III TimBAR
13 Scorebogsbar Vinbar Klub 100 Tekken III Borescogsbar TimBAR
14 Scorebogsbar Vinbar Klub 100 HOMMIII Borescogsbar Irish Coffee-bar Surfbar
15 KØ-bar Fredriks Bodega Radio Juicebrik HOMMIII Irish Coffee-bar Surfbar
16 KØ-bar Fredriks Bodega Radio Juicebrik Drift Tissekonebar Tørre tæsk bar Oslobådsbar
17 Hannibar og Jerry Det Frankofile Hjørne Det Frankofile Hjørne Drift Tissekonebar Tørre tæsk bar Oslobådsbar Grillbar
18 Hannibar og Jerry Det Frankofile Hjørne Det Frankofile Hjørne Klub 100 Afterskibar Grillbar
19 Bollywood NAM-bar NAM-bar Klub 100 Afterskibar Grillbar
20 Bollywood NAM-bar NAM-bar Honningsyp Disneydamebar Grillbar
21 80er-bar Latinobar JOHNSON Honningsyp Disneydamebar
22 80er-bar Latinobar Rub'A'Dub
23 Vestegnenbar Truckerbar DJ Er Du Dum Eller Hvad? Mobilbar Rub'A'Dub

0 Vestegnenbar Truckerbar DJ Er Du Dum Eller Hvad? Mobilbar
1 Millenium Jagtbar Resident Djs
2 Millenium Jagtbar Resident Djs
2 PE-bar Resident Djs
3 PE-bar
4 Sjat-bar
5 Åh abe Sjat-bar
6 Luk Reception

lørdag d. 25. oktober
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DJ ER DU DUM ELLER HVAD – lørdag kl. 23
DJ ER DU DUM ELLER HVAD er uden tvivl en af Danmarks mest prominente DJs. Han 
spiller alt fra house til hip hop, og skaber en solid fest. Kendt fra distortion og nogle af 
landets største scener

Fyraftensboogie – fredag kl. 18
Fyraftensboogie er de danske disco-konger 2000F og JG Fashion. De fyrer op for den 
fedeste diskofest!
Good vibes og funky rytmer sætter en hver god aften igang.
Stil: Boogie, Disco, 80’s, Oldschool.

Johnson – lørdag kl. 21:30
Johnson indtager studenterklubben lørdag aften, og skaber en rapfest af dimensioner. 
Århusrapperen har produceret utallige hits med kunstnere som L.O.C. og U$O. Det pas-
ser, der er ingen diskussion; du må hellere kig forbi!

OHOI! – fredag kl. 00
OHOI! er pionerer i moderne dansk bass musik og kultur. Bl.a. kendte for deres BASS 
UNDER BUEN projekt, der startede under Bispebuen og nu har været på turne rundt i 
Danmark.
De er et af de mest etablerede og respekterede DJ crews i Danmark og er med til at skabe 
events som STRØM og CLICK.
De var med til at åbne Roskilde Festival i 2005, har vundet utallige DJ awards og spillet 
med navne som PROGIDY, THE STREETS og BASEMENT JAXX.
Stil: UK Garage, 2-step, Drum & Bass, Dubstep, Funky, UK House.

TooManyLeftHands – torsdag kl. 00
Mest kendt for deres single “Paralyzed” som var temamelodien til Sims 3 spillet har TMLH 
oparbejdet et godt renome siden deres dannelse i 2010. De har remixet store kunstnere 
som Rune RK, Morten Breum, Svenstrup og Vendelboe med flere. De har dog på det sen-
este for alvor markeret sig på DJ-scenen med egne udgivelser og spillede for et udsolgt 
Vega i start oktober! 
Forvent en vanvittig house fest med basarm og fuld fart på. 
Stil: Progressive house, EDM, techhouse, dance, basarm

Twerk Queen Louise – fredag kl. 21
Twerkshop siger næsten sig selv, der skal twerkes til bassmusik med Twerk Queen Louise. 
Der er både show og undervisning. Folk elskede det på Egmont!
Stil: Ryst-røv-musik.

Vild $mith – torsdag kl. 22
Den danske elektroniske rapgruppe har haft fart på det seneste år. Siden Karrierekanon-
sejren i 2013 med “Vild idag syg imorgen” har drengene Vild Ting, Vild Son og HvidMayn 
spillet Danmark tyndt med debutalbummet “Lever det liv” som udkom sommer 2014. 
Med singlerne “På det shit igen” og “Gør det godt” har Vild $mith for alvor markeret sig på 
den danske scene - deres elektroniske take på hiphoppen gør dem perfekte til at sætte 
alvorligt gang i en fest. 
Stil: Elektronisk rap, Hiphop

VELKOMMEN TIL 69TIMERSBAR

UNDERHOLDNING

Dette er din overlevelsesguide til 69-timersbar. Der er samlet både en program-
oversigt og lidt info om hver af årets 116 barer og 8 optrædener. På denne 
måde går du ikke glip af en ny fed bar eller din ynglings bar fra tidligere år. 
Nu når vi som bekendt fester til den lyse morgen, er døgnet ikke slut før kl. 07 
”næste” morgen.  Der tages forbehold for fejlbeskrivelser eller misforståelser, 
samt ændringer i programmet. 
Ved fejl i programmet gå da til nærmeste bar, bestil en shots og fest til du glem-
mer fejlen. Hav en fantastisk 69-timersbar.

Skål fra redaktionen:
- Pelle, Markus, Alicia, Jonas, Schack & Vibe

Tilføj studklub på snapchat for at på live updates!

69-Sekunders Bar – Torsdag 00-01 – Mobilbar
Vi gentager successen fra 2012 med 69 sekunders bar!
Drik alle de shots du kan i 69 sekunder for kun kr. 69!

80’er Bar – Lørdag kl 21-23 – Storebar
Vi er igen i år klar til at fyre op under 80’ernes glade discorytmer og starte festen i vores 
farverige tights og bodystockings (ægte eye-candy til både damerne og mændende). Der 
vil være de lækre søde 80’er drinks med festfyrværkerier af drinks-pynt og glimmer til ALLE 
gæsterne! Så hvis i også synes sidste år var en kæmpe fest, så har vi playlisten, den røde 
grenadine og lår til at flashdance på baren HELE natten. Så kom og fest med os: “We’re so 
excited!” 

Absolute Bar – fredag 3-5 – storebar
Kom med et smut tilbage til 90’erne, og genoplev datidens største success af albums 
sprængfyldte med danske og udenlandske hits! Sving til Inner Circle - Sweat (A La La La La 
Long)!
Skrål med på Sophie Ellies-Baxtor - Murder on the dance floor! Du kan ønske alt det du vil, bare 
det er et af numrene fra de fantastiske 29 Albums! Vi har dem alle, og glæder os til at dele alle 
de minder som cd’erne rummer! 

Afterskibar – Lørdag kl 18-20 – Atriumgården
Kom forbi Panumskiturens preskiturs bar, hvor du kan drikke en øl og en jägerbomb med 
dine guider og feste og danse som stod du på en fransk alpetop med skistøvler på og sol på 
næsetippen.  Vi glæder os meget til at se jer til en episk aften i Panumskitursbaren.  

Alien bar v. Zero Gravity Cosmic cocktail project – fredag kl 21-23 – storebar
Ærede jordboere! Velkommen til Alien Bar. Vi har reserveret det ydre rum så tank din tallerken 
op og join os til dette lysårs kådeste big-bang! I vores solsystem vil der blive serveret 
intergalaktiske drinks akkompagnieret af det vildste space soundtrack matchende din 
kosmiske livsstil. Kom og mærk tyngdekraften blive ophævet, tab jordforbindelsen og lad 
natten forsvinde i et sort hul!

Balkanbar – Fredag kl 01-03 – Storebar
Der er balkan bar og det er hornmusik og sigøjnertøj og kvinder med skæg og tissemænd der 
danser på baren

Bamsebar – Fredag 15-17 – Storebar
Den søde rare gamle bamsefar, som alle børn jo kender / Han skulle holde fødselsdag for alle 
sine venner, / Sikken mægtig fest de får, bamse bli’r 50 i år - Hip-hurra for bamsefar, som er så 
sød og rar. Kom og fejr Bamsefars fødselsdag med fødselsdagskage og drik et bamseshot med 
Bamsehospitalet!

Bar Mitzvah – Fredag kl 17-19 – Storebar
Bar mitvah er baren hvor præputium er yt og slangekrøller i den grad holder hundrede.
Som kunde vil man uanset forhudsstatus blive taget med på en 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.

Bar’ Afro – Torsdag kl 03-05 – Storebar
Allo Mzungu!
Er du også træt af det danske efterår og de blege mennesker omkring dig? Så kom til Bar’ Afro 
og forkæl dig selv med hvide smil i glade mørke ansigter, tropiske dyrelyde, samt afrobeats ala 
high life og hip life! Frygt ej malariamyggene - vi har masser af G&Ts, og trænger du til bananer 
og fem store, byder vi på både eksotiske drinks og mulighed for at nedlægge fem store, stærke 
dyreøl. Vi glæder os til at se jer! ...Det Bar’ Afro.

Barbie & Ken – Fredag kl 15-17 – Lillebar
“I’m a BAR-bie girl!” Kom og leg med Barbie og Ken bartenderne mens vi laver lyserøde drinks 
og leger far og mor og Shelly. Farvelæg dine yndlingsbilleder fra “Barbie og den Hemmelige 
dør” mens der spises lækker Barbie kage. Det bliver Barbilicious!

Bargårdsdrengene – Torsdag kl 20-22 – Atriumgården
Er jeg Original? Ja! Er jeg den eneste? Ja! Er jeg sexet? JA! Er jeg alt hvad du har brug for, 
bør du stene din krop nu! Baggårdsdrengene er tilbage! Kom og fyr den af med 90’ernes og 
evighedens Vildeste, Lækkreste og mest fanstastiske Boy Band.
Backstreet’s back, alright!

Barrikade – Fredag kl 00-01 – Kæl for køen
You shall not pass!

Barrista – Lørdag kl 11-13 – Storebar 
Er du også lidt træt efter nattens udskejelser? Har du også lidt svært ved at geare dig op til den 
sidste dag i 69? Så find barristaerne i storebar og crunk dig selv op fra slap med irish coffee, 
white russian, hot shots eller kaffe måske med baileys og blød jaaaaazz.  

BARtjanser – Torsdag kl 05-07 – Storebar 
Vi tager de bar/dørtjanser der ligger mellem 01-07 natten mellem torsdag og fredag. Det bliver 
hårdt. Niels skal sove, Pelle og Markus skal være vågne. Palle skal være udenfor baren som 
gæst!

Big Black Booty Bar  - fredag 19-21 – storebar
Med udgangspunkt i cremen af fløden af toppen af blomsten af nutidig lækker independent 
neger-dame-musik med Rihanna og Beyoncé i spidsen indtager 4 flotte negerdamer 
atriumgården + Chris Brown til at holde lidt styr på dem. Til tonerne af smooth RnB skal der 
drikkes Russian Cocaine og Cristal, shakes booty og laves damer.  Så kom med dine bedste 
moves og skin som en diamond og bliv drunk in love!  

Biker-bar – Torsdag kl 17- 19 – Atriumgården
Rul ind fra Highway’en efter et langt ride og få et afbræk fra pansernes søgelys på Biker Baren. 
Rens ganen med store fadøl i beskidte krus serveret af benhårde bøller og frække biker-chicks. 
Få et skud motorolie til kværnen og dig selv, eller øv dig på at lave hjulspin og køre ræs på 
vores low-riders til episke tunes og følelsen af frihed! Så kom hvis du er “born to be wild” og vil 
D.A.U.D.A!

Biografbar – Lørdag kl 11-13 – Scenen
Hvad er bedre end at vågne op med en god film sammen med din læsemakker og blive klar 
til endnu en dag med 69-timers bar? Der vil være masser af hygge, grin og popcorn mens 
du slapper af og nyder en god film i godt selskab. Så skynd dig at få en plads til dig og din 
læsemakker !

BARBESKRIVELSER
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BodegaBankoBar – Fredag 12-14 – Scenen
Så skal vi til den igen. Panums hyggeligste Bodega åbner igen i år dørene op til årets største 
event: Banko! Sidste års vinder løb afsted med en Amagerhylde i verdensklasse og i år er vi klar 
til at gøre tingene endnu vildere. Hvis du vil finde ud af hvordan - så mød op på Bodegaen og 
køb dine plader, for kun en flad femmer! (Øl og Fernet kan købes i baren til fordelagtige priser) 
Vi ses på bodegaen.

BolleBar – Fredag 03-05 – Mobilbar
Vi gentager successen fra de tidligere år med at besøgende boller. Nu faciliterer vi bare 
processen med en Bar med det formål at Bolle. Vi skal ikke dele en bolle, vi skal bolle en del! 

Bollywood – Lørdag kl 19-21 – Storebar
BOLLYWOOD!!! Hvor ellers? STEDET AT VÆRE! Kom og mærk stemningen fra Indiens lækreste 
sted, hvor Benny Lava og Tunak Tunak er i højsædet. Vær en del af festen og bliv lynhurtigt 
skarp til de smækre dansemoves fra Bollywood af!

Borescogsbar – Lørdag kl 13-15 – mobilbar
Har du også altid beundret de lækre drenge fra Scorebogen? og i al hemmelighed taget 
billeder af dem, når de ikke vidste det? Det har vi meget tit i Borescogen (det komplet 
modsatte af Scorebogen). Derfor har vi nu et stort udvalg af flotte billeder af de hotteste mænd 
på Panum, som vi gerne vil dele med DIG! Du får dessuden en enestående mulighed for at 
købe en kaffekop med billedet af din yndlings Scorebogsdreng.

BrudeBar – torsdag 22-00 – lillebar
It’s crazy to get married in Vegas - which is why it’s so awesome! Little White Chapel åbner nu til 
69-timers bar, så tag din eneste ene under armen og kom ned og få foreviget jeres kærlighed 
til lyden af bryllupsklokker og de bedste love songs.  I Little White Chapel tilbyder vi en præst, 
brudepiger i tacky dresses, brudebuket, slør, ringe, champagne, bryllupskage og meget mere! 
Remember something blue, new, old and borrowed. 

Brunchklub – Lørdag kl 9-11 – Storebar
Kom og få den perfekte tømmermandskur i selskab med Panums mest erfarne brunchologer 
der har mere end 100 behandlinger bag sig.

Brætspils-bar – Torsdag kl 12-14 – Mobilbar
I brætspilbar sørger vi for underholdningen! Det eneste du skal gøre er at møde op og vælge 
hvilket spil du vil spille. Vi kan bl.a. tilbyde Munchkin, Risk, Dixit, Eclipse, Last will, Game of 
Thrones osv. Alle spil er specielt designede til at være de perfekte party-startere til 69-timers 
bar.  

Bukkebrusebar – Fredag 13-14 – mobilbar
Bukke Bruse Bar er tilbuddet til dig som elsker eventyr! Er du vild med HC Andersen og den 
flyvende kuffert i Tivoli? Så skal du til Bukke Bruse Bar!  Få muligheden for at deltage i et ægte 
skuespils-eventyr med professionelle skuespillere! Aldrig har total-teater været så virkeligt!

Byg en FacultyClub-BAR – Torsdag kl 15-17 – Atriumgården
Panumtårnet skyder mod himlen og forskerne ligger allerede i kø til første fredagsbar i 
FacultyClub, som var det hegnet til indgang vest! 2016 er langt ude i horisonten, men 
planmødet for barens udformning er allerede fastsat.
Panum har ansat Anders&Anders Schackbajs til at designe og bygge Faculty-baren. Det skal 
ske i samarbejde med Studenterklubbens brugere, som et forsøg på semi-integration mellem 
fattige studerende og super forskere. Schackbajserne arbejder på akkord og baren skal 
sættes på benene indenfor to timer.  På baren skal der monteres en tragt i forsvarlig højde og 
tapetseres med livstislbillede fra Anders&Anders værksted. Fagligheden er også i top! Test dine 
ortopædguns og neurokirpræcision ved at banke søm i en træstub. Udfordr din gagrefleks ved 
at bunde en øl så hurtigt du kan.  Resultaterne ajourføres på barens scoreboard og når baren er 
bygget er der præmie til vinderen. 

Bærbarfarbarbarfarbar – Fredag kl 14-15 – Mobilbar
Orkester besat af harmonika, bas, guitar og rumstérstang bakket op af sprøde mandevokaler vil 
fylde klubben med vellyd og skønsang på barens kendingsmelodi.  Her kan alle synge med og 
drikke en elefantøl dertil.

Café Noir – Fredag kl 22-00 – lillebar
Café Noir – er du glad for sort humor, underage haitianske ungmøer, lakrids eller bare næbdyr, 
så kom til sort bar på Café Noir, når det bliver Black Friday. I det mørkeste dyb, hvor intet 
lys slipper ind og intet giver mening, finder du kaffe, lakridsshots, negerboller, cola, FISK og 
lakridspiber. Slæb gerne dine mørklødede venner med – sorte får gratis shots. Fri bar samt et 
års forbrug af sortfodsskinke til alle, der medbringer en wombat.

Cavabar – Torsdag 14-16 – Storebar
Det selvudnævnte cava-regentspar inviterer hermed til årets cava fest, der kan få selv den 
mest cortado-drikkende, tovehal-shoppende, sædkvalitetsskadende skinnyjeans bærende 
vesterbroprins til at skide i bukserne. I cava-baren flyder de gyldne druers iskolde safter i lange 
baner til lyden af beach lounge. Atriumgården er til lejligheden udsmykket i det pureste guld.

Chemise Bar – Fredag kl 20-22 – Atriumgården
Drop Tinder for en aften og find i stedet kærligheden til Chemise Bar! Kom og drik et glas iskold 
Asti til tonerne af dit yndlings Celine Dion nummer, dans en sjæler med din nye kæreste eller 
skriv en sms til din en gammel flamme fordi det er jeres sang som hele Atriumgården skråler 
med på... 

Den sorte Organbørs – Torsdag kl 16-18 – Storebar
Mangler du en nyre, en lunge eller måske et lille hjerte? Kom og slå med terningerne og se om 
du har et match, eller om du er nødt til at forhandle med Den Sorte Organbørs!

Det bar’ sex – Fredag kl 13-15 – storebar
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 – lørdag kl 17-19 – Lillebar/Scenen
Igen i år tager vi til landenes land, Geografiens svar på en femme fatale - La France!
Vi hylder friheden, broderskabet og ligheden blandt dødelige... men mest dem der er franske.
Igen i år har vi den ære at præsentereHÉRÖ der spiller op, så rødvinsflaskerne danser.
Det Frankofile Hjørne byder jer velkomne

DisneyDameBar – Lørdag kl 20-22 – Atriumgården
Udlev dine barndomsdrømme og mød ingen mindre end damerne fra Disney! Kom til et 
eventyr af en fest, en tårevædet seance, dit livs sing along! Asti med Askepot, Vass Oder Spass 

med Ariel, vandpibe med Poca, armlægning og kortspil med Esmarelda, eller bare shot om 
kap med Jasmin. Eventyret foreviges af engangskameraer. Aftenen er din – GÅ IKKE GLIP AF AT 
GØRE DEN FORTRYLLENDE!!

Dopingbar – Fredag kl 13-14 – Mobilbar
Cykelsporten har en stor plads i alles hjerter. Mange timer er brugt foran fjerneren hvor Ulrich, 
Armstrong og Pantani imponerede hele verden med deres suplime kørsel og karrakteristiske 
personligheder. Alt denne begejstring og glæde ville ikke eksistere uden guds gave til 
idrætsudøverne: Doping - masser af Doping! Barmandskabet vil være iklædt fuldt cykeludstyr 
og klar til give dig alle mulige fordele overfor dine venner. For at få dig i rette form vil vi servere 
røde Jellyshots og Bloody Maries for at hæve din hæmatokritværdi. Under baren vil der lyde 
fantastiske toner fra bl.a. Joe Dassin, Anne Dorte Michelsen og Team Easy-on kigger også forbi.
Vi vil fremvise Bjarnes bekendelse eferfulgt af en grædende Brian Primdal for at vise hvordan 
man skal og ikke skal håndtere sin optræden i pressen. Cykelsporten er kedlig uden doping, vi 
bringer folket hvad de hungrer efter

DRIFTbar – Lørdag 16-18 – mobilbar
Do you even DRIFT?? Kom ned og og drift med DRIFT. Slå søm i, lær at fejlmelde på KU-net og 
identificer defekte ting og/eller personer i klubben. Hør om Lars, Kaj Munk, Anna & Lotte, den 
hedengangende A.P. Møller. 

Døde Mexicaneres klub – Torsdag kl 20-22 – Lillebar
Er du klar til at (gen)opstå fra de Døde i Fiesta-fejring af Diá de los Muertos, når 
Poncho&DødsMaske-klædte præster i en ramme af okkultisme, dæmpet lys og knoglekasse-
indhold udøver vejledning og skænker cerveza-gravøl lige ned i dit åbne Dødens gab? 
Alle der har det ‘dø lækkert igå’ er inviteret til ofring, dødedans og ‘Dead Body Tequila’ fra din 
ven, der allerede er gået D.Ø.U.D.A. ¡Salud!

Elevatorcoladabar – Fredag kl 18-20 – mobilbar
Dagdrømmer du ofte om at stikke af fra det hele og bare tage en enkeltbillet ned til sydlandske 
himmelstrøg. Der skal flirtes lidt med de lokale, synges med på deres toner og få en farverig 
drink i liggestolen. Tag et pusterum fra hverdagen og kom forbi elevatoren og få serveret en 
drink og en oplevelse I sent vil glemme.  

ETT KILO (MJ)ÖL  - Fredag kl 19-21 – Lillebar
Säg goddag i min lilla butik, är det inte en förtjusande dag vi har fått idag, idag, idag, idag? 
ETT KILO MJÖL!?!?

FacebookBar – Fredag kl 16- 18 – Mobilbar
Man må ikke tage billeder i klubben og lægge dem på facebook, men med facebookbar kan 
man frivilligt få taget et billede, som ryger direkte på facebook.
Baren består af to mand, en indkøbsvogn med assorterede shots og et kamera. Når baren er 
slut, ryger billederne direkte på facebook, så man kan få et lækkert profilbillede. Alle billeder er 
naturligvis frivillige.

FADLs vagtbureaus jubilæum – Torsdag kl 17-19 – lillebar
I anledning af FADLs vagtbureau København fylder 50 år, kan du, som akkrediteret vagttager, få 
en gratis fadøl serveret af dine vagtuddelere fra vagtbureauet! Kig forbi til en øl og en snak og 
fejr vagtbureauets jubilæum

FISS-bar – Fredag kl 20-22 – Mobilbar
Fernet Interesserede Studerendes Selskab åbner for andet år i træk dørene til Fernet Brancaens 
rige. Kan du lide Fernet, og kan du lide folk der kan lide Fernet, så er det her du hører til.

Fredriks Bodega – Lørdag kl 15-17 – Lillebar
Fredriks Bodega er navnet på lokale 6.01.27 i Panums kælder.
Baren søger at genskabe den hyggelige bodegastemning vi formoder Panums høje herrer, 
nyder i dette lokale.

FrugtBar – Fredag kl 19-21 – Kæl for køen
Fortvivl ej - frugtbarhedsgudinde(er)n(e) Freja sørger for at din tid i køen kommer til at flyve 
afsted. Med lækre frugtbare drinks, vil køen blive en fest og du får samtidig mulighed for at 
teste om du er helt klar til en frugtbar aften - eller få hjælp til at blive det !

Full Moon Party Bar – fredag 22-00 – atriumgården
Gør klar til at smide hænderne i vejret, finde knæklysene frem og dans til bassen til sveden den 
drypper. Full Moon Party Bar, en af 69’s vildeste fester indtager for 8 år i træk Studenterklubben 
for fuld blæs. Atriumgården forvandles for et par timer fredag nat til Koh Pang’han hvor 
svedige UV-malede kroppe vil slange sig i UV-lysets skær og der vil traditionen tro blive langet 
de famøse buckets over disken til billige Thai Baht! Så smid trøjen, tag bikinien/badeshorts på 
og grib efter stjernerne. De sidste 7 år har baren etableret sig som en sikker fest man ikke må 
gå glip af! 

Genre Wheel Shot – torsdag 02-03 – storebar
Køb et shot og drik det på tid, så kan du vinde muligheden for at svinge Genre Hjulet.
Den genre hjulet lander på vil være det der bliver fyret op for over højtalerne! 
Lad os sammen snurre igennem alle de fantastiske genre hjulet rummer, nyt som gammelt.
Du kan forvente ting som Disco, Rock, Pop, Rap, RnB, Techno, Punjabi, Arabic, Dansk Top og 
mange mange flere! 

GhostBarsters – Torsdag kl 21-23 – Mobilbar
Klubben vrimler med spøgelser og skeletter i skabene. I know what you did last 69! Så hvis 
du vil have uddrevet fortidens spøgelser og se, hvordan det gøres med TOP-MODERN-SUPER-
EXTREME-ELIMINATION-POWER-CLEANING-TECHNIQUE, så kom til Ghostbarsters og bliv suget 
ind i kultstemningen.  

Gingerbar – Fredag kl 13-15 – Lillebar
Alt for længe har de rødhårede stået i skyggen. Nu skal de frem i lyset (med solfaktor 50)! Der 
er frit løb for fordommene på “Ginger wall of fame”, som prydes at folkekære jordbærhjelme. 
Træk en sjæl i sjæl-krukken og nyd en ginger-ale-cocktail eller brandbil serveret af de naturlige 
rødhårede skønheder, som aldrig er blege for at svare på om “the curtains match the carpet”

Go’morgen Panum – Fredag kl 7-9 – Storebar 
Kom og vågn med Go’morgen Panum. Ryst tømmermændende og den dårlige morgenånde af 
dig i vores univers af nattøj, sovemasker, tæpper, puder, bamser, tandbørster, morgenaviser og 
en god gang Go’morgen Danmark på storskærm.  Du vil kunne få din sædvanlige morgenkaffe 
med baileys eller kahlua til højre hånd og den smurte håndværker til din venstre. Det kan ikke 
andet end at blive en god dag

Grillbar – hver dag 17-21 – atriumgården
Else elsker pelse. Else elsker pølse. Pølse åd hun dagen lang. Elses pels blev alt for trang. Pelsen 
holdt, men Else sprak – Elsepelsepølsesnak
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Grøn Fe Bar – Fredag kl 18-20 – Atriumgård
De grønne feer flyver endnu engang rundt i atriumgården og fortryller gæsterne med det 
grønne guld. Kom og flyv med til en slurk absinth og mød La Fée Verte på tæt hold.

Gyldenkåls Bodega – fredag kl 11-13 – Storebar
I kender os som landejere, Bankdirektører og politikkere, og nu også som bar-ejere. Gyldenkåls 
Bodega åbner nær DIG! Kom ned til det bedste af det bedste. Den fineste Chablis (tør, men 
ikke for gammel), en god klassisk håndbajer og Rejesjussen! Hvis du ikke kender os så se 
dokumentarene om vores færd “Familien Gyldenkål”, “FG sprænger banken” og “FG vinder 
valget”. Forhåndskendskab er en god ide!

Hannibar & Jerry – Lørdag kl 17-19 – Storebar
Solen er gul, himlen er blå. Året er 1997, og du, ja du skal til at bruge dit hjerte som telefon. Har 
du lyst til en regnbuedrøn eller en Issemand? Så kan du få det her. Hæng ud til Hængesangen, 
eller har du det dårligt, så kan du jo bare Gå I Hundene Med Mig. Alt dette og meget mere kan 
du opleve i Hannibar og Jerry.

Haps haps haps – Snaps Bar – Fredag kl 00-02 – Atriumgården
Der bydes på en kulinarisk odysse ud i de gyldne dråbers land, når der åbnes for flaskerne af 
den hjemmebryggede slags. Vi har kælet for råvarerne og har nu et sortiment af 10 forskellige 
snapseoplevelser. Kom og smag på sagerne og tag del i alle hærlighederne!

HOMMIII Hotseat bar – Lørdag kl 14-16 – 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 – Lørdag kl 20-22 – Kæl for køen
Bornholms hofdrik er klar til at kærtegne og varme dit indre. Honningsyp - nektar for krop og 
sjæl. 

HåndtérBar – Fredag kl 00-02 – lillebar
HåndtérBar - Vi har en finger med i alting!
Lillebar i de sene aftentimer - du har brug for et afbræk fra problemerne, og blive serviceret, 
rost og anerkendt for den du virkelig er. Og DER er vi der for dig: Baren vil være besat af 3 styks 
gentlemen i hvide skjorter, sorte butterflys og ærmeholdere. Vi vil på bedste gentlemanmanér 
servere lækre drinks med højt service niveau. Stemningen er flyvende, og vi er ikke bange for 
at rose hinanden og kunderne

Irish Coffee – torsdag: 19-22, fredag 21-23 & lørdag kl 14-16 – Kæl for køen
Køen til 69timersbar er legendarisk. Men i år når de et nyt niveau! Nu er det nemlig det eneste 
sted under 69, hvor man kan få en lækker Irish Coffee imens at man står og small-talker med de 
andre i køen. Aldrig har det været så rart at stå udenfor! 

Jagtbar – Lørdag kl 01-02 – Lillebar
Velkommen til det mørke, dystre og farlige Afrika, hvor farerne lurer klar til at angribe. Skyd 
mod dyrene med pistoler og geværer og vind eller forsvind. Denne bar vil hylde jagtens 
glansfulde historie, og hvem ved - måske du også kan gå på jagt i baren efter andet end dyr.  

Jane Fonda Bar – Torsdag kl 19-20 – Lillebar
Sidder du alene derhjemme og føler dig lidt for fed? Er gamacherne falmede og Whitney 
Houston-krøllerne slatne, så kom til Jane Fonda bar! Som en hyldest til 80’ernes berømte 
aerobic-dronning, bliver dette års mest energiske 69-bar dedikeret til Jane Fonda. Det betyder 
fede 80’er rytmer, alt for stramme, pinke gamacher og Pisang Ambon og slibrige aerobic 
moves. 
Really work that muscle!

Jazz & Bourbon bar – Torsdag kl 15-17 – Lillebar
Velkommen til Jazz grotten. Vil vil sælge god Bourbon til sprøde toner i et lounge-feel setup 
med dansende smagsløg. Dertil som altid være klar til damerne med en Manhatten, et smil på 
læben og et blink i øjet, mens Jazz’ens mestre udfolder sig gennem højtalerne.

Katastrofebar vol. III – torsdag kl 20-22 – 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

Klub 100 i køen – Lørdag kl 18-20 – Kæl for køen
KLUB 100 letter ventetiden!

KLUB100 – Lørdag kl 13-15 – Scenen 
Igen i år vil holdet bag klub 100 holde et brag af fest med brudstykker af tidens hits, alle dine 
venner og selvfølgelig ethunderede shots!  Kom glad, medbring 6-10 øl afhængig af klub 100 
skills.

KØ-bar – Lørdag kl 15-17 – 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 – Fredag kl 17-19 – Lillebar
LagerBar! Tradition og fornyelse, hånd i hånd. Som din faste klippe i et virvar af temaer støtter 
LagerBar med tryghed og varme, men lokker samtidig også som et vandhul, hvor mere 
eksotisk, ny bryg kan nydes. Kom og prøv det virkelig gode! Og skulle du mærke trang til at 
ryste et raflebæger? – så ved du også, hvor du skal være! Kom til LagerBar, vi ses!

Landsholdet-Bar – lørdag kl 11-13 – lillebar
En hyldest til vores allesammens fodboldlandshold! Kom forbi til en hyggelig omgang bold og 
nyd store øjeblikke som Huttelihut-målet og Ricardos gyldne citater. 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!

Latinobar – lørdag kl 21-23 – lillebar 
Vi vil tage dig med en tur til de varmere himmelstrøg nærmere betegnet latino-land. Her vil 
bl.a, blive serveret cuba libre. Kom og Shake din culo med os til ægte rytme a la latino. Der vil 
være intro- undervisning i enten salsa eller bachata så hent hende eller ham den søde under 
armen og kom til fiesta pura latina med os! Hasta luego amigos!

Lonebar – fredag kl 16-18 – atriumgård
Lone elsker City Night og fester. Der er Open Air, men mest af alt elsker hun sin dejlige mand 
Lars og sin søn Kenned! Sammen maler de gerne byen rød med en stor fadøl i den ene hånd 
og en toast i den anden. De danser allerhelst til Thomas Helmig, Bryan Adams og Robbie 
Williams Jam, men faktisk er Lone ikke så kritisk, bare det er jam! Der er meget mere at sige om 
Lone, men kom selv og oplev det. Eventuelt til en dans med Lone og en lækker toast-menu i 
løgnhalsen. Dresscode: Storblomstret tunica.

Luk-reception – Lørdag kl 06-07 – Storebar
Her er lidt lækkert til dem der vil være med til at lukke 69 ned. Der vil være lækker flæskesteg, 
rødkål, brunede kartofler og sovs til dem der er sent oppe. Kom og spis løs, så kan du blære dig 
med at du var der helt til slut!

MedicinerRevyen – torsdag 16-18 – scenen
Fik du ikke billet til sidste års revy? Så fortvivl ej, for igen i år har du mulighed for at få et grin 
med gamle sketches der bliver spillet på ny. 

Mi scusi bari – lørdag kl 10-12 – mobilbar
Bibbidibabbidi! Calzone! Mi scusi! ;-)

MILLENIUM – Lørdag kl 01-02 – Storebar
Iklæd dig dine fedeste trumpetbukser, din korteste mavebluse og din mest glitrende nytårshat 
og genoplev springet ind i år 2000!

Mobilbar – lørdag 23-01 – mobilbar
Har du glemt din telefon i klubben? Frygt ikke! Vi har en android, en Iphone og en yderst 
omfattende kontaktbog. Kom og tilføj DIT nummer!
Call us maybe.

Mormorbar – fredag 9-11 – storebar
Der vil staa stearinlys og blomster på en rød dug og dækkeservietter. 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 kaffe til sine børnebørn.

NAM-bar – Lørdag kl 19-21 – Lillebar & Scenen
Året er 1969 og præsident Nixon har netop overtaget magten! Krigen i Vietnam eskalerer og 
protesterne har aldrig været højere. Gemt under camouflage-nettet inviterer vi dig til Nam-bar 
hvor de hårdt prøvede drenge fra hæren serverer dig en øl og deler deres erfaringer fra krigen 
alt imens hippie-bandet spiller op med live 60’er-70’er musik på scenen! “I love the smell of 
napalm in the morning”

NinjaBar – Torsdag kl 17-19 – Kæl for køen
Du står i kø til 69, danser amok på dansegulvet eller hænger ud på toilettet og pludselig har 
du et sort shot i hånden. Hvor kom den fra? Måske spottede du en skygge langs væggen eller 
mærkede luften ae din kind. Kastestjerner (stjernekastere?!) og nunchakus flyver igennem 
luften.  Du må ikke blive bange, vi gør dig ikke ondt.  Det bliver godt, det bliver vildt – det 
bliver lydløst. Schhh!

Oliebar – Torsdag kl 00-01 – Lillebar
Oliebar er en tradition, der KUN iført olie og gamacher for fjerde år i træk anfører point of no 
return for 69timersbar: Det giver ingen mening, men det holder; du har ikke lyst til at være der, 
men heller ikke lyst til at gå derfra; du bliver draget af stemningen, men frastødt af olien. Og 
når du først har været der, er der ingen vej tilbage - du er fanget i “the niogtres wibe”!

Oslobådsbar – Lørdag kl 16-18 –Atriumgården
Ta’ med en tur på den legendariske Oslobåd, hvor kun en tåbe ikke frygter stive nordmænds 
lapdances og de gyngende dansegulve. Hvis du får søsyge af dansegulvet, kan du hænge i 
baren og få en udsøgt drinks klassikker som filur eller isbjørn. Du kan også spille dine hårdt 
tjente SU-penge på hestevæddeløbet, hvor hestene Black Beauty, Yellow Mellow, Blue Moon, 
Green Mamba og Red Devil kæmper om at vinde sejren. Der vil være flotte præmier til 
vinderne og lækre damer i baren, så gå ikke glip af 2 timers luksus-cruise gennem kattegat og 
oslofjorden!

Panum Airlines – Torsdag kl 19-21 – Mobilbar
Nu kan du komme helt op at flyve uden at forlade jordens overflade. Smækre topprofessionelle 
stewardesser leverer 1. klasses service og omsorg når de skænker din kolde pilsner eller lunkne 
paprødvin. Fra højtalerne lyder højtflyvende hits, heriblandt “Himmelhunden” og “I believe I 
can fly”. Læn dig tilbage og spænd sikkerhedsselen: “Panum airlines - there is always a doctor 
on the plane”

Panum Electric bar – Lørdag kl 02-04 – Storebar
Panum Electric var ellers næsten lige gået i hi for i år, men vi vågner op til dåd til dette 
års 69-timers bar! For et par timer vil vi fyre op for den sædvanlige tunge men dansable, 
elektroniske musik, Club Mate, frisklavet Strawberry Daquiri og et liderligt Red Light District 
Tema. 
Kom du ikke lige til Amsterdam på coke-og-techno-ferie eller til Berlin og fyrede den af på 
Panorama Bar i somerferien, så får du nu muligheden når Panum Electric fyrer den op en sidste 
gang inden årets afslutning!

Party i provinsen – torsdag kl 01-02 – lillebar
Velkommen til Hernings Stjerne! Stedet hvor KBU læger med høje numre fester hele natten 
lang. Baren flyder over af breezers, ævle-bævle og brandbiler, og bliver betjent af skanky 
bitches med slutty outfits. Hvis man er heldig kigger stjernerne fra Paradise eller Jon fra 
Popstars forbi.. Pas på du ikke får en på hovedet! Pointsystem: Alle etaper opgøres i sekunder. 
Kaptajnen og hjælperytteren drikker øl der indgår som point i det samlede klassement – desto 
flere øl, desto bedre tid ved slutningen af løbet. Ved opkast anklages rytteren for doping og 
skal	testes.	Dumper	man	testen	straffes	hele	holdet.	Følgende	er	altid	gældende:	•	Der	må	kun	
drikkes	øl	i	sadlen	•	Overdommeren	har	altid	ret	•	Gentleman	rules	applies	•	Vi	glæder	os

Rabarberbar – Fredag kl 11-13 – Lillebar
Det kunne være så godt... Og det bliver det også, når Rabarberbar gentager successen fra 
sidste år! Læn dig tilbage, og nyd en kavalkade af det bedste, Danmark har at byde på; unge, 
smukke piger i sommerkjoler med røde kinder, søde smil og nybagte fristelser.  I Rabarberbar 
er dugen strøget, kagen klar og lækre drinks med rabarber på vej til dig! Iblandet den labre lyd 
af danske klassikere kan du glæde dig til en forfriskende bar i godt selskab.  “Tryghed og tillid – 
det kan lade sig gøre” – med os! 

Radio Juicebrik – Lørdag kl 15-17 – Scenen
Velkommen til en eftermiddag/aften i selskab med jeres yndlingsværter i studiet. Denne 
specielle 69-edition vil indeholde quiz med fede præmier, interviews med spændende gæster, 
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dilemmaer til monopolet, citatindekser, zyge raps og meget mere. Vores yndlingslyttere vil få 
mulighed for at deltage i det hele, alt imens vi afspiller årets største hits og drikker en tår eller 
100. JU-JU-JU-JUICEBRIK!

Rainbow Bar – Torsdag kl 00-02 – Storebar
Regnbuebar har tidligere indtaget 69-timersbar med body-paintede tøser i alle regnbuens 
farver. Denne gang søger de kropsmalede piger endnu en come-back i store bar. Der loves 
farverige drinks, balloner, glimmer og knæklys, og den farverige fornøjelse at få blive malet i sin 
egen yndlingsfarve. Ikke mindst lover de bodypaintede tøsser et brag af en fest, hvor vi danser 
og ger den gas, så gå ikke glip af 69-timers bars mest farvstærke oplevelse! PEACE, LOVE AND 
COLOR TO THE PEOPLE!

Royal gi’r! – Fredag kl 17-18 - Scenen
Royal disker op med øl og cider af forskellig slags..! Så Kom og skål med dine venner, bekendte 
eller hvem du lige kan hive fat i, når Royal gi’r en omgang!

Rub a dub bar – lørdag 22-00 – atriumgården
Kan du li’ REGGAE? Der fyres op for en led atriumgårdsfest når DJ STREET FREET og resten 
af SixtyNine Soundsystem vil skrue op for den gode reggae, trap, dancehall, jungle og dub. 
Sambuca og bas i Atrium-gården - vinder af årets bar 2011 er tilbage! 

Russer-bar – Torsdag kl 18-20 – Storebar
Vodka, vodka og vodka med salte agurker eller herlige white russians.  Na zdorovje! Kom med 
og fest som Boris Yeltsin ville have gjort det.

SafariBar – Torsdag kl 17-19 – Mobilbar
Den mobile SafariBar forvandler klubben og tager dig direkte til Serengeti Sletten, hvor man 
som en storvildtsjäger skyder prægtige Giraffer. Iført safarioutfit vandrer storvildtsjägerne 
rundt og inviterer gæsterne på Safaritur over Serengeti, med malende beskrivelser fra 
savannen, og fejrer oplevelserne med en Congobajer! 

Scorebogsbar – lørdag kl 13-15 – storebar
Den store releasefest er sat på benene, og Scorebogen er klar til at feste med jer!
Kom og se den nye bog, find den søde pige fra 5.semester eller spil kys og bolle. 
Scorebogsredaktionen 2014

Sjat bar – lørdag 04-06 – mobilbar
SjatBar. Den fattige studerendes ven og redning, når potmonæen er ved at være tom, men 
tørsten ikke er slukket endnu. Køb 2.hand bajer og få en sang med på vejen i den hyggelige og 
mobile SjatBar. 

Skovrockbar – Fredag kl 23-00 – Mobilbar 
Du elsker Creed, Nickelback og Linkin Park, men det bliver aldrig spillet på The Voice mere!?
Prøv: SKOVROCKBAR 2014
- det bliver sent, men episk!

Skumsprøjt i søstjernen – Torsdag kl 22-00 – Storebar
Det tilrådes enhver at tage rigeligt krudt med, for der er fenderke tilbage til andre duelige 
søfarere. Det tilrådes enhver at tage rigeligt krudt med, for der er fendersejlere i farvandet, og 
de uslinger får smæk for en skilling. Ohøj du gamle...

SpejderBar – Fredag kl 14-16 – Atriumgården
Panums raske (spejder)drenge og piger inviterer til Panums første SPEJDERBAR. Her kan du 
prøve kræfter på byggelegepladsen med knob og knuder, hammer og søm, eller samle mærker 
og dyste mod de andre panumbørn. Der vil blive tændt op i lejrbålet, så du kan bage dit eget 
snobrød over sagte ild, eller fylde din feltflaske med læskende søvand - Ja den er go’ nok, der er 
søvand herovre!

Springbreakers bar – fredag 17-19 – kæl for køen
SPRING BREAK BITCHES! Are you guys ready to rob some stores and use some money on drugs? 
Vi sørger for at dette års spring break bliver en af dem i aldrig glemmer! Selveste James Franco 
vil sørge for de sprøde toner af Britney Spears på pianoet, mens I kan nyde godt af både jelly 
shots og tequila Zoraki 925’gun shot, som serveres af hemmelige, forførende piger i pink! 
Ya don’t wanna miss this, cuz y’all my motherf**kin’ soul mates, swear to god. I just fell in love 
with y’all.” 

Starfucks – torsdag kl 12-14 – storebar
Give me a double espresso cause I’m in the mood to fuck! - Kom ned og tank energi til aftenen 
og natten hos din yndlings barista med en muffin og en cockaccino. Eller tag din flirt med på 
en lille date inden hun er taget hjem. 

Surfbar – Lørdag kl 14-16 – Atriumgården
Aaaalohaaa duuuudes! Savner du de smukke strande, den lækre sol, de store bølger, de skønne 
bikinibabes og surferdudes og ikke mindst de euforiserende sundowner drinks? Så skal du ej 
lede længere! Join os i SurfBar, hvor alt handler om at læne sig tilbage og nyde livet med en 
iskold drink i hånden. Vi bringer solen til atriumgården og serverer lækre mochitos, caiprihinas 
og pina coladas mellem palmeblade og bølgernes brus. Er du mere frisk på en ordenligt 
dukkert kan du få fingrene i surferpakken bestående at 20 shots serveret på et vaske ægte 
surfbræt. Ses vi på stranden? Det tror vi nok vi gør!

Sådan er det bar – torsdag 01-02 – mobilbar
I sådan er det bar kan du få en stærk og eksotisk cocktail til bare 10kr. Find os i den 
omvandrende mobilbar.  

Tekken III bar  - lørdag kl 12-14 – mobilbar
ONCE AGAIN.... FATE BRINGS TOGETHER THOSE WHO HEED THE CALL.... AN ANCIENT RUIN 
SOMEWHERE IN MEXICO.... ENTER TEKKEN!!!! 

TimBAR – Lørdag kl 12-14 – Atriumgården
TIIIIMBAAAR - SAV DIG SELV OVER! Er du en mand? Eller er du en kvinde? Kan du svare ja til et 
af disse spørgsmål, så kom i din bedste røde skovmandskjorte og termo og vis dit værd i den 
store skovhugger-dyst! Bank syvtommersøm i på tid, ydmyg dine slappe venner eller hyg jer 
med en fælles træfældning! Atriumgården bliver aldrig den samme! Du råber TIIIMBAAAR!

Tissekonebar – lørdag kl 16-18 – dametoiletterne
Gutentag! Hallo! Bitteschön! Wir sind fire schöner Frauen aus die deutscher nationale 
husholdningschule. Wir haben observiert das die Toiletten im Studenterklub sind sehr sehr 
schmutzig und sehr lummer und beskitzen. Davor wollen wir es rengøren sehr grundigt mit 
Sæfen und Schwamp. Zum Geburtstag viel Glück! Angela Merkel. Wir träffen uns im Toilette!
Bitte Husk Euro-cent und D-Mark.

Tour de France bar - fredag 14-17 – scenen
Løbet: Tour’en foregår over 10 etaper, samt indledende kvalifikation. Som i cykelløbet er det en 

kamp mod uret – hver etape er på tid og holdet med den hurtigste sluttid er vinderen. 

Truckerbar – Lørdag kl 23-01 – Lillebar
Du har lige færddiggjort en majestætisk long-haul tværs over USA og har virkelig bare behov 
for at kokse ud med alle vennerne. Seabass og alle gutterne giver dig en hard-time over en 
omgang lunkne boilermakers. Det er en livsstil at tale grimt.

TWERKQueen – Fredag kl 21-22 – Lillebar
Twerklings og bootylovers!! Fredag aften er der twerkshop med hele Danmarks Twerk Queen 
Louise.  Kan du li’ numser? Sidder du bare på al den potentielle energi hele dagen? Det er ikke 
Crazy Daisy i Kolding det her - twerk it, it’s friday! Eat, sleep, TWERK <3

Tyrolerbar – torsdag kl 18-21 – scenen
Kom en tur med til Oktoberfest i München eller en bierstube i Bayern. Vi drikker weissbier iført 
lederhosen og dirndl mens vi hører Fliegerlied og Anton aus Tyrol.

Tørre tæsk bar – Lørdag kl 16-18 – Kæl for køen
Skal du have nogle flade?! Du skal ikke være provo! Ellers får du lov til at vælge mellem et blåt 
øje eller tørre tæsk med flæsk! Kom og få et klask i køen. Vi tæver dig mens du venter!

Vestegnen Bar – Lørdag kl 23-01 – Storebar
Hvem fuck er I? Kom med et smut til Vestegnen hvor typerne er hårde og hvor du får din gin 
serveret med en kølig lussing. Lyt til de sprøde toner af Suspekt og se det krydret med Kongen 
af Hundige. Kom før vi knepper din dame! 

Vi elsker bare ost & vin Bar – Torsdag kl 13-15 – Atriumgården
Vi elsker bare ost og vin! Så meget at vi bare har lyst til at dele det med jer. Vi er hverken 
frankofile eller kun vilde med spanske fristelser. Vi elsker alt vin og så elsker vi jer! Og vi vil 
rigtig gerne tale med jer, om de ting i elsker og måske også hader (eller hader at elske) mens 
vi drikker vin og spiser ost sammen. Vi vil servere et nøje udvalg af lækre oste (med hvad der 
dertil tilhører) og gode vine. Der vil både være friske hvid- og rosevine og lækre mørke rødvine. 
Der vil desuden være mulighed for vinsmagning af vores lille delikate udvalg.
Mænd betaler selvfølgelig dobbelt i baren, bare fordi vi kan!

VinBar – lørdag 13-15 – lillebar
Temaet er rødvin og følelsessnak. Har de første dage været hårde, så kom forbi og få et glas 
vin, et kram og en snak om livets (og i særdeleshed 69’s) store og små spørgsmål. Med kyndig 
vejledning fra en flok halvgamle rotter – inkl én der allerede kender til at finde den store 
kærlighed i klubben, bliver aftenen startet med frisk og skyldfrit sind.

Wellness Bar – Lørdag kl 9-11 – Lillebar
Du vågner op lørdag morgen - din krop er øm og brugt efter to lange nætter med fest og 
drunk. 
Det eneste du trænger til er kærlig og omsorg i trygge rammer, blandt kammerater der lider 
samme smerte.  Vil vil gerne gøre dette muligt for vores trængende gæster. Derfor byder vi 
velkommen i Wellness Bar, hvor vi byder på Bloody Mary, ingefærshots, et fodbad samt en 
forfriskende ansigtsmaske. Til tonerne af Enya bliver du forkælet mens du lader op til den sidste 
kraftanstrengelse, der slutter 69 af med et brag!

Yacht Week – Fredag kl 23-01 – Storebar
Vi tager til Yacht Week og dermed verdens lykkeligste sted, Østeuropa(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 kaptajn-hatte. Og hvem ved? Måske bliver du bollet af en rumæner der udgiver sig for at 
være dykker-instruktør. 

Åbenings reception – Torsdag kl 11-12 – Storebar
Så starter 69-timersbaren med tale og lidt lækkert til ganen. Det er en hyggelig måde at starte 
69 på. Og så er du næsten sikker på at der ikke er kø..!

Åh abe bar – Lørdag kl 05-06 – Storebar
Abefest i Storebar. Kom og drik en grøn banan med dine abeskønne abevenner.

BARBESKRIVELSER

69timersbar

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i 
Foreningen Studenterklubben

3. november 2014 kl. 17.00 i Studenterklubben.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på 
godkendelse af regnskaber og ændring af vedtægter.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af årsregnskaber
5. Vedtægtsændringsforslag om forventet arbejdsbyrde:

Tilføjelse til §4, nyt stk. 4:
§4 Stk. 4. Det forventes, at et aktivt medlem af Foreningen Studenterklubben 
udfører et stykke frivilligt arbejde. Med frivilligt arbejde menes, at man i 
løbet af året hjælper med at drive Studenterklubben i hverdagene med fx 
kaffeservering og oprydning, til festerne med at stå i bar og dør og i forhold til 
generel vedligeholdelse og drift af Studenterklubben.

6. Eventuelt.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

På vegne af bestyrelsen,
Mvh Peder Emil Warming.
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Åbningstider	  
	  	  Mikroskopisk	  Studiesal	  -‐	  lokale	  15.2.15	  

	  

	   	   	   	   Teknisk	  Assistent:	   Demonstrator:	  
OKTOBER	   	   	   	   	  

23.	   14.00	   -‐	   18.00	   Faiza	   	  

27.	   14.00	   -‐	   19.00	   Anders	   Thomas	  (16-‐19)	  

29.	   16.00	   -‐	   20.00	   Kristine	   Thomas	  
	   	   	   	   	   	  

31.	  	  	   2.	  SEM.	  PRØVESPOT	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	   	   	   	   	   	  

NOVEMBER	   	   	   	   	  

3.	   14.00	   -‐	   18.00	   Kristine	   	  

6.	   15.00	   -‐	   19.00	   Faiza	   	  

10	   12.30	   -‐	   17.00	   Anders	   	  

12	   9.00	   -‐	   14.00	   Kristine	   Thomas	  

14.	   14.00	   -‐	   18.00	   Faiza	   Thomas	  

17.	   12.00	   -‐	   18.00	   Kristine	   Thomas	  (13-‐18)	  

18.	   12.00	   -‐	   18.00	   Faiza	   Thomas	  (13-‐18)	  

19.	   12.00	   -‐	   18.00	   Faiza	   Thomas	  (13-‐18)	  

20.	   12.30	   -‐	   18.00	   Anders	   Thomas	  (13-‐18)	  

22.	   10.00	   -‐	   16.00	   Anders	   Thomas	  
	   	   -‐	   	   	   	  

24.	  
2.	  SEM.	  	  

SKRIFTLIG	  EKSAMEN	  
	   	  

	   	   	   	   	   	  

JANUAR	   	   	   	   	  

5.	   9	   -‐	   13.00	   Anders	  
	   	   	   	   	  

	  

7.	  
3.	  SEM.	  	  

SKRIFTLIG	  EKSAMEN	  
	   	  

	  

	  
Mikroskopisk	  studiesal	  er	  et	  tilbud	  til	  specielt	  2.	  semester	  for	  at	  få	  hjælp	  til	  

histologispot.	  	  
Vi	  har	  mikroskoper,	  men	  medbringer	  du	  din	  computer,	  kan	  du	  ligeledes	  	  

få	  hjælp	  til	  spot	  på	  VirMik.	  	  
	  

Vi	  opsætter	  spotprøver	  dels	  på	  mikroskop	  og	  i	  form	  af	  billeder,	  så	  du	  kan	  teste	  dine	  
færdigheder.	  Vi	  håber,	  du	  vil	  benytte	  disse	  som	  afsæt	  til	  at	  diskutere	  emnerne	  med	  din	  

læsemakker	  eller	  få	  afklaret	  spørgsmål	  hos	  os.	  
	  

Kom	  glad!	  
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Studenterpræsten er et tilbud til alle studerende. Du kan kontakte ham, hvis du har brug 
for en personlig samtale, og du er også velkommen til at deltage i de arrangementer som 
studenterpræsten og studentermenigheden i København holder i løbet af semesteret.  
Det meste er gratis og i øvrigt åbent for alle – troende, tvivlere, ateister, ekstremister og 
de ligeglade. Også dig!

Vel mødt!
Venlig hilsen
Studenterpræst Nicolai Halvorsen

________________________________________
Kirkekaffe på en helt ny måde

Efter den ugentlige studentergudstjeneste (kl. 12.15) i Trinitatis Kirke er der kirkekaffe på 
en helt ny måde: vi serverer små glas af ugens udvalgte gourmetøl – som i dette semester 
alle har det til fælles, at de er brygget med kaffe!
På fredag den 24. oktober er der Beer Geek Breakfast fra Mikkeler glassene: 
"Ask any beer geek... A hearty, complex stout is the tastiest way to begin the day. This 
unique mix of an oat and coffee stout creates an intense, full-bodied beer that is surpris-
ingly balanced and full of new taste adventures with every sip." Shelton Brothers
Stud.theol. Christian Jacques prædiker ved gudstjenesten, og studenterpræst Stefan 
Lamhauge Hansen er liturg (altså den præst, der i øvrigt leder gudstjenesten).
Tid: Fredag den 24. oktober kl. ca. 13
Sted: Trinitatis Kirke, (ved Rundetårn)

________________________________________
Studiekreds: Hvad er det menneskelige? ved studenterpræst Nicolai 

Halvorsen
Naturvidenskabelige, humanistiske og teologiske perspektiver.
Er mennesket en genetisk automat eller et åndsvæsen? Er de grundlæggende drivkræfter 
i mennesket selvopholdelsesdrift og genernes videreførelse? Eller er mennesket karak-
teriset ved selvbevidsthed og frihed, om end også styret af dunkle drifter og begær? Og 
er det blot et andet udtryk for at vi er skabt af Gud, men at synden har forstyrret vores 
væsen? 
Vi vil diskutere synet på mennesket og det menneskelige ud fra naturvidenskabelige, hu-
manistiske og teologiske perspektiver og drøfte, hvordan de forskellige beskrivelser kan 
give mening: Vi vil se på forskellige synsvinklers styrker, konsistens, rækkevidde og hvilke 
konsekvenser menneskesynet har politisk, samfundsmæssigt og kulturelt.
Der vil være et kort oplæg hver gang og nogle kortere tekster til læsning. Der forudsættes 

ikke noget hjemmearbejde; blot engagement. Jeg regner med, at studiekredsen varer ca. 
2 timer. Hvis der er stemning for det, vil vi spise sammen bagefter.
Tid: Vi mødes tre tirsdage: 28. oktober, 11. november, 25. november kl. 16.15-18
Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1B
Yderligere info kan fås hos studenterpræst Nicolai Halvorsen på praest@sund.ku.dk - 28 
75 70 94

________________________________________
Historie "on location" - Det Kgl. Teater, Gl. Scene

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Kom med på opdagelse på Det Kongelige Teaters Gamle Scene. Oplev den helt 
særlige stemning, de historiske loftsmalerier, svungne engle og den traditionelle store 
prismelysekrone i teatersalen. Kom med bag scenen hvor sceneteknikken arbejder og 
besøg den store skræddersal, hvor eventyrlige kostumer til alle teaterets forestillinger 
bliver til og hvor kun fantasien sætter grænser. 
På Gamle Scene får vi også et kig ind i H.M. Dronning Margrethe 2.'s private salon og loge. 
Rundvisningen tager 90 minutter og gennemføres på kunstens præmisser. Prøver der 
trækker ud eller sceneteknik, der kræver akut justering, kan bevirke, at vi ikke kan gå den 
planlagte rute. 
Tid: torsdag den 27. november kl. 16.15-18
Sted: Vi mødes ved Café August B - indgang til højre for hovedindgangen til teatret på 
Kongens Nytorv.
Tilmelding til Lise Lotz på senest 25. november på lise@smikbh.dk
Max. 30 deltagere. Først til mølle-princippet gælder.

________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst, og du kan bl.a. bruge ham til 
personlige samtaler. Du bestemmer, hvad I skal tale om. Du kan være anonym. Du bliver 
ikke registreret. Studenterpræsten foretager kirkelige handlinger som bryllup og dåb.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller find ham på kontoret i hans træf-
fetid. 
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94 / Mail: praest@sund.ku.dk / www: studenterpraesterne.ku.dk og www.
smikbh.dk / Facebook: facebook.com/smikbh

Ugens tilbud fra studenterpræsten & Co – Uge 43, 2014

DEMENTI
I seneste nummer af MOK var der en beklagelig fejl i afsnit 4 af føljeton om lægestudiet 
for 50 år siden. Den rigtige figur 4.6 mangler, medens den figur som er betegnet figur 
4.6 skulle have heddet figur 4.7 osv. frem til figur 4.15, som skulle have heddet figur 
4.16.
Hermed den manglende figur 4.6. 

Fig. 4.6. Tæppet går ned for en epoke i dansk lægevidenskab. Professor i intern medicin 
Erik Warburg vinker farvel til Riget. Omslagstegning til BP våren 1962 af JN M.
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4 studentermedhjælpere søges til SUND-IT servicedesk

SUND-IT søger it-kyndige studerende til at indgå i vores gruppe af studentermedhjælp-
ere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

Om SUND-IT
SUND-IT leverer it til undervisning, forskning og administration på Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet. SUND-IT anvender primært Microsoft produkter på klient- og 
serversiden, men også mac. 

Dine opgaver
Som studentermedhjælp er du med i vores servicedesk-team, hvor din primære 
opgave vil være at hjælpe og vejlede studerende og ansatte i brug af vores IT-faciliteter, 
herunder installation af computere, opsætning af trådløst netværk på PC, mac, tablet, 
smartphones m.m. 
Derudover vil der i de daglige vagter også indgå opgaver med pasning af kopimaski-
ner, scannere, printere, PC m.m. 

Vi søger en kollega 
•	der	har	IT-erfaring	med	PC	og	Windows	(evt.	også	mac)	og	smartphones	
•	er	serviceminded	og	taler	flydende	dansk	(flydende	engelsk	er	et	plus)	
•	har	erfaring	med	KUs	intranet	KUnet	

Vi tilbyder
Godt kollegialt miljø med megen kontakt til studerende og ansatte.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Danske Lægestu-
derende og Studenterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet.
For alle stillingerne gælder at arbejdstiden ligger mellem 8-12, 12-16 eller 8-16 
på hverdage og at du hovedsageligt skal sidde i vores skranke, som er på Panum, 
Blegdamsvej 3B. Det forventes at du tager 1-2 vagter af 4 timer pr. uge. Der kan også 
forekomme vagter/opgaver på andre af SUND's adresser i Københavnsområdet.
Yderligere oplysninger 
Har du spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Jonas Rank Møller, daglig leder 
af vores studentermedhjælpere på tlf. 23 48 46 91 eller e-mail jrm@sund.ku.dk
Du kan læse mere om fakultetet på http://sund.ku.dk/om-sund/ 

Ansøgning, mv.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning bilagt CV samt dokumentation for uddannelse 
via jobsiden http://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-still-
inger/studenterjobs/, så vi har den i hænde senest 29. oktober 2014 kl. 23.59. På http://
jobportal.ku.dk kan du læse mere om, hvordan du sender en elektronisk ansøgning.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig 
baggrund til at søge stillingen.

Vi holder ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere i uge 45.

Raske forsøgsdeltagere søges

Raske yngre forsøgspersoner søges til projekt vedrørende stamceller fra fedtvæv.

Formål:
Formålet med projektet er at belyse om stamceller fra fedtvæv kan anvendes til at 
reparere ødelagt væv hos blandt andet hjertepatienter.

Forsøgsdeltagelse:
Deltagelse i projektet indebærer, at du i lokalbedøvelse får foretaget en mindre fedt-
sugning fra maveregionen på hver side af navlen af ca. 100 ml fedtvæv fra underhuden 
på maven. Proceduren udføres af plastikkirurger. Man skal have en passende mængde 
fedtvæv på maven, der gør dig egnet til fedtsugning. Selve indgrebet varer ca. 1½ time.
Du skal bære elastikmavebælte i 7-10 dage. Du kan ikke deltage i projektet, hvis du er 
gravid eller har en kronisk sygdom.

Procedure:
Ved udsugning af fedtvæv lægges en lokalbedøvelse i huden og underhuden i et 
område på maven. Der anlægges to små snit i huden hvor der indsprøjtes lokalbedøv-
ende væske.

Herefter udtages fedtvævet med en kanyle og sprøjte. Der kan mærkes en spænding 
i huden og der kan forekomme kortvarig smerte eller ubehag ved lokalbedøvelse og 
fedtsugning. 

Du skal bære elastikmavebælte i 7-10 dage.
Suturer skal fjernes hos egen læge efter 10 dage.
Området maven kan være let ømt i et par dage efter at undersøgelsen er foretaget, 
hvis der kommer en blodansamling. Vævsloven påbyder at man screener for syfilis, Hiv 
og hepatitis ved en blodprøve. Der kan ved indgrebet være en risiko for efterfølgende 
infektion. Herudover er der ingen risiko ved at deltage i forsøget.

Honorar:
Deltagelse i forsøget honoreres med 1500 kr. (skattepligtigt, bliver angivet som B-
indkomst).  

Sted:
Kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet, 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø.

Lægelig ansvarlige:
Professor overlæge Jens Kastrup, kardiologisk laboratorium, afsnit 2014, Rigshospitalet.

Tidspunkt:
Undersøgelsen foregår løbende.
Selve proceduren er normal mandag morgen 

Tilmeldingen skal sendes via e-mail til:
Forskningssygeplejerske Anne Lavigne: anne.lavigne@regionh.dk

Vi skal bruge dit: 
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer 
- Mailadresse

Vi vil herefter kontakte dig.

Anne Lavigne og Jens Kastrup

For DIG der skal til eksamen efter 5. semester! 

Har du lyst til at forberede dig til den kommende eksamen på en ny og spændende 
måde? 

Center for Klinisk Uddannelse – CeKU, søger testpersoner til et nyt indlæringsværktøj 
der skal optimere og styrke den studerendes viden op til eksamen.
På en intelligent mobil platform (app og web-browser) udfordres du via multiple 
choice spørgsmål i eksamensspørgsmål fra 5. semester Immunologi og Patologi  
Systemet indsamler statistik om hvordan du svarer på spørgsmålene, så du hele tiden 
kan følge din udvikling. Samtidigt sørger statistikken for, at du kontinuerligt bliver 
udfordret med stadigt sværere spørgsmål.

Er du interesseret i at være med som testbruger, vil du modtage et log-in til systemet 
og kan kvit og frit bruge platformen frem til eksamen ultimo 2014/primo 2015. 
Som testbruger, vil vi bede dig om at svare på et spørgeskema efter din eksamen. Vi 
vil bl.a. høre om brugervenlighed, sværhedsgrad, anvendelighed m.m. Vi vil ligeledes 
bede dig om at oplyse os om hvilken karakter du fik. Alle oplysninger vil i anonymis-
eret form blive brugt som evaluering af projektet. 

Send en mail til testperson.5sem@gmail.com med dit navn og oplysninger, så vil vi 
kontakte dig.

Mvh
Mikael Bitsch, overlæge, klinisk lektor
CeKU

For DIG der skal til eksamen efter 9. semester! 

Har du lyst til at forberede dig til den kommende eksamen på en ny og spændende 
måde? 

Center for Klinisk Uddannelse – CeKU, søger testpersoner til et nyt indlæringsværktøj 
der skal optimere og styrke den studerendes viden op til eksamen.
På en intelligent mobil platform (app og web-browser) udfordres du via multiple choice 
spørgsmål og cuecards i eksamensspørgsmål fra 9. semester medicin/kirurgi.  
Systemet indsamler statistik om hvordan du svarer på spørgsmålene, så du hele tiden 
kan følge din udvikling. Samtidigt sørger statistikken for, at du kontinuerligt bliver 
udfordret med stadigt sværere spørgsmål.

Er du interesseret i at være med som testbruger, vil du modtage et log-in til systemet 
og kan kvit og frit bruge platformen frem til eksamen ultimo 2014/primo 2015. 
Som testbruger, vil vi bede dig om at svare på et spørgeskema efter din eksamen. Vi 
vil bl.a. høre om brugervenlighed, sværhedsgrad, anvendelighed m.m. Vi vil ligeledes 
bede dig om at oplyse os om hvilken karakter du fik. Alle oplysninger vil i anonymiseret 
form blive brugt som evaluering af projektet. 

Send en mail til testperson.9sem@gmail.com med dit navn og oplysninger, så vil vi 
kontakte dig.

Mvh
Mikael Bitsch, overlæge, klinisk lektor
CeKU

Vi søger en studerende eller to der kan hjælpe med at inkludere patienter i 
et projekt, hvor vi anvender levende musik som intervention under indgift 
af kemoterapi i et randomiseret studie blandt patienter med hæmatologiske 
kræftsygdomme på Rigshospitalet, Herlev Hospital samt Roskilde Sygehus. 
Studenten informerer om undersøgelsen, randomiserer, tager blodprøve, 
transporterer blodprøve til laboratoriet og sørger for at spørgeskemaer 
bliver udfyldt. Dette skal for hver patient i undersøgelsen ske 5 gange over 
nogle måneder. Du får HK studentertakst og ansættes på Livet efter Kræft 
ved Kræftens Bekæmpelses Forsknings Center med reference til Professor, 
overlæge dr.med. Christoffer Johansen – kunne du tænke dig det, så send en 
kort e-mail med et CV til christof@cancer.dk inden onsdag den  23. oktober 
klokken 17.

Annoncer
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Job på DIMS – Dansk Institut for Medicinsk Simulation 
 
Vil du have et studierelevant job? Synes du at medicinsk simulation lyder spændende? 
Studentergruppen på DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) mangler nye 
friske kollegaer, som kan starte per januar 2014. DIMS ligger på 25. etage på Herlev 
Hospital.
Vi er en gruppe af medicinstuderende, som varetager forskellige funktioner på kurser 
for alt fra basislæger og ambulancebehandler, til anæstesisygeplejersker og læger i 
hoveduddannelse. 
  
Jobbet indebærer blandt andet: 
•	At	være	operatør	på	vores	computerstyrede	dukker,	under	simulationerne.	Det	vil	
sige at du taler for ”patienten” og styrer de fysiologiske parametre, alt efter hvordan 
scenarierne udvikler sig.
•	At	være	figurant	under	bl.a.	ambulancebehandlernes	uddannelse.
•	Praktisk	assistent	og	problemløser.
 
Arbejdet foregår primært indenfor normal arbejdstid (8-16) på hverdage, og foregår 
primært på DIMS, men vi dækker også vagter på Gentofte Simulatorenhed, Valby 
Brandskole og hos Falck i Farum.
 
Oplæringsforløbet består af en introduktionsaften, kursusaften og 2 superviserede 
følgevagter. Man får selvfølgelig løn under oplæring.
 
Lønnen følger FADL’s lægevikaroverenskomst, og du skal kunne tage minimum 10 
vagter per semester. Dette kan dog sagtens blive mere, alt efter kursusaktiviteten, så vi 
anbefaler at have DIMS som primære fritidsjob. 

Der er god mulighed for at tilegne sig læring under arbejdet. På flere af kurserne er der 
mulighed for at overvære undervisningen, som er meget relevant for kommende læger.
 
Hvad forventer vi af dig: 
•	At	du	er	interesseret	i	medicinsk	simulation	og	uddannelse.
•	Det	er	en	fordel,	hvis	du	er	på	4.-6.	semester,	men	er	ikke	et	absolut	krav.
•	Lidt	teknisk	snilde,	da	mange	af	vores	opgaver	er	at	få	teknikken	til	at	virke.
•	At	du	har	en	lille	skuespiller	gemt	i	maven,	da	vi	ofte	spiller	patienten	i	simulationerne,	
samt er figuranter på især ambulancebehandlernes kurser.
•	Evnen	til	at	tænke	kreativt	og	alternativt,	hvis	der	opstår	problemer	under	kurserne.

Det er obligatorisk, at du kan deltage:
•	Ved	en	ansættelsessamtale	på	DIMS	d.	8.	eller	10.	december	et	sted	mellem	kl.	16	og	
21 – skriv i din ansøgning, hvilket tidspunkt der passer dig bedst.
•	Til	introduktionsaften	den	19/1	kl.	16-21	på	DIMS.
•	Til	crash-course	i	akut	medicin	den	20/1	kl.	16-21	på	DIMS.
•	På	næste	holdmøde	d.	5.	februar	kl.	17	på	Panum.
  
Er du interesseret? 
Send en ansøgning, hvor du skriver dit semestertrin, dine interesser på studiet samt 
evt. andre jobs til holdformand Karoline Myglegård på holdformanddims@gmail.com 
snarest muligt og senest d. 24. november 2014 kl. 12.00. 
Kreative, fantasifulde og anderledes jobansøgninger modtages gerne!

Forskningsår med uddannelse i molekylærbiologi, gener, 
biokemi, statistik, livsstil og de store folkesygdomme

Vi beskæftiger os med blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, kronisk obstruktiv 
lungesygdom, rheumatoid artritis og depression og andre psykiske sygdomme. Hertil 
har vi indsamlet informationer, plasma og DNA på mere end 100.000 raske og syge 
danskere, og vi laver også studier på hele den danske befolkning. Ved hjælp af disse 
materialer har vi de sidste 15 år publiceret forskning på højt internationalt niveau (f.eks. 
i British Medical Journal, Lancet, JAMA og New England Journal of Medicine; slå evt. 
selv afdelingens forskere op i PubMed på www.pubmed.com).

Du tilbydes forskningsuddannelse, hvor du selvstændigt kan være med til at definere 
dit forskningsprojekt, daglig vejledning og mulighed for at præsentere dine resultater 
i Danmark og udlandet. Vigtigst for os er, at du får skrevet mindst en artikel som 
førsteforfatter. Helt unikt har vi allerede data klar til at du kan arbejde med fra dag 1 – 
altså uden at du selv personligt skal bruge tid på at indsamle data. Bachelor/kandidat 
opgave kan indgå som en del af projektet, og på langt sigt er der mulighed for ph.d. 
uddannelse. Orlov fra studiet i 12 måneder er det ideelle, og vi tilbyder skolarstipendiat 
på kr. 10.000 per måned. Du vil kunne lære laboratorieteknikker som PCR, DNA sekven-
tering og DNA chip teknologi samt avanceret statistik og databehandling. Endelig vil 
du lære at holde foredrag på dansk og engelsk samt at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes på Klinisk Biokemisk afd., Herlev Universitetshospital og 
samarbejder bl.a. med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 
3 professorer/overlæger, 4 andre overlæger, 4 andre senior forskere, 12 yngre læger og 
andre akademikere under forskningsuddannelse, 4 stud. med.’er og 12 bioanalytikere. 
Ud over personlig daglig vejledning af typisk 2 vejledere tilbydes du at deltage i ugen-
tlige forskningsmøder for gruppen.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side samt 
curriculum vitae med kopi af eksamensbeviser med karakterer (gymnasium, HF, læges-
tudium indtil videre mm). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en forudsætning. Det 
vigtigste er, at du har lyst til at lære at forske. 

Vi glæder os til at høre fra dig snarest og helst senest 17. november 2014. Vi er fleksible 
m.h.p. hvornår du gerne vil starte. Inden du evt. tilbydes et skolarstipendiat vil du 
komme til en samtale på afdelingen og du vil ved den lejlighed blive vist rundt i 
afdelingen samt have mulighed for at tale med andre stud. med.’er, som aktuelt er på 
skolarstipendiat i afdelingen. 

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard    Stig E Bojesen
Professor, overlæge, dr. med.   Professor, overlæge, dr. 
med.
Klinisk biokemisk afd.
Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk 
Tlf.: 3868 3297

Klinisk Immunologiquiz - Karrieredagen 2014

Tak til jer der deltog i vores quiz på karrieredagen.

De to vindere af bøgerne fra Munksgaard blev: Basisbog i Diagnostiske fag: Bodil Inger-
slev, 10. semester og Immunologi: Camilla Svensson, 9. semester. TILLYKKE!!

De rigtige svar til quizzen er:
1. En akut transfusionspakke indeholder 5 SAG-M, 5 FFP og 2 TK
2. TEG er ikke velegnet til monitorering af trombocytfunktion/trombocytopati.
3. Inden TEG analysen sættes Calcium til prøven.
4. Blodtypeantigener er karakteriseret ved at være protein, glycoprotein eller glycolipid 
OG være genkendt af et (allo)antistof.
5. Jka og Jkb tilhører Kidd-blodtypesystemet.
6. Flergangsdonorer screenes for HIV 1+2, hepatitis B og C som rutine.
7. Der 10–20 (18) uddannelseslæger i Klinisk immunologi i Danmark per oktober 2014.
8. Ved nekro-nyre transplantationer matches på vævstype og blodtype.
9. Vævstypning ved stamcelletransplantation foretages genomisk (PCR, sekventering 
o.l.).
10. MRD står for Minimal Residual Disease.
11. Den hyppigst stillede diagnose ved immundefektundersøgelser er CVID.
12. ScandiaTransplant blev til på initiativ af Flemming Kissmeyer-Nielsen fra Aarhus i 
1969.

Jakob og Mikkel, Klinisk Immunologisk afd., Rigshospitalet.

Introducing: The Synapse Network

This Wednesday The Synapse Team hosted an event at COBIS introducing The Synapse 
Network; a platform for students, graduates, phD’s and others to connect, evolve and 
become inspired. The event had an attendance of around 90 individuals, who all felt 
intrigued with the idea of such a network. The keynote speaker was Britt Damsgaard-
Hansen who graduated in molecular biomedicine in 2013 and now works in CMC 
Biologics. After Britt’s presentation Majbrit Kaas Nielsen from Akademikernes held a 
networking workshop and then the participants were free to enjoy some tapas and 
red wine. Even though the event officially ended at 19.00, the participants were having 
such a good evening and many stayed after this point to enjoy the company, proving 
that an open mind and the desire to network is all you need to evolve and become a 
part of The Synapse Network.

It is safe to say that the event was a success, and if you are interested in becoming a 
part of The Synapse Network and attend future events, just sign up at http://www.
synapse-connect.org/join/register/
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Medicinstuderende søges som sekretærvikar til lægepraksis.

Vi er en dynamisk praksis beliggende på Christianshavn, der søger en medicinstuder-
ende til vikar for vores sygeplejerske.

Vi har brug for dig følgende datoer: 24-28 nov(begge dage incl.), 1-4 dec(begge dage 
incl), samt 9, 15 og 16 december 2014.

Derudover vil vi gerne kunne bruge dig fremover som ferieafløser

Du skal primært  fungere som sekretær, men vil også blive oplært i selvstændige kon-
sultationer. Du kommer til at arbejde tæt sammen med vores øvrige personale.
Vi forventer du er serviceminded, og at du kan bevare overblikket ved travlhed.

Løn efter aftale.

Såfremt ovenstående lyder interessant så send en kort ansøgning til læge Lone Press på 
www.lonepress@yahoo.dk 

Suturkurs med Nmf

Den 30/10 holder Norsk medisinstudentforening (Nmf) informasjonsmøte og suturkurs 
for norske medisinstudenter på Panum 
Program: 
Kl. 17.00: Infomøte om Nmf 
Kl. 17.30: Suturkurs 
Kl. 18.30: Hygge 
Sted:
Rom 21.2.26 på Panum
Pris: 
Suturkurset er gratis for medlemmer og koster kr. 30 for ikke-medlemmer. (Innmeld-
ingsskjema finner du på medisinstudent.no)
Påmelding: 
Send mail til ckx778@alumni.ku.dk
Oppgi navn, semstertrinn, om du er medlem av Nmf og om du vil delta på infomøte og 
suturkurs eller en av delene. 
Det blir selvsagt servert ”noko å bita i”, utdelt kursbevis og steike god stemning. Spre 
det glade budskap til alle nordmenn på Panum!
Vi gleder oss til å se deg! 

Hilsen kontaktpersonene for Nmf København: Hilde og Hanne
(PS: Lik oss på facebook: ”Nmf København” for siste nytt) 

Studerende søges til forskningsprojekter med biomarkører i 
kræftbehandling 

Medical Prognosis Institute (MPI), et mindre mediko-IT-firma i en forskerpark i Hør-
sholm, søger studerende til prægraduat forskningsår i klinisk onkologi. MPI har udviklet 
biomarkører til anticancer behandling med en matematisk systembiologisk approach 
ved brug af mRNA og miRNA fra tumorer. Det er muligt at opstarte forskellige projekter 
inde for onkologi med at undersøge biomarkører retrospektivt i en afgrænset patient-
population i samarbejde med onkologer fra en række forskellige hospitaler.
Forskningsåret kan starte 1/1-2015 eller 1/2-2015 forudgået af ansøgningsarbejde til 
funding og tilladelser.

Hvis du er interesseret i at forske i onkologi, er dette et rigtigt spændende projekt, hvor 
man forventes at være selvstændig og får meget ansvar. Til gengæld vil man kende for-
skningsverdenen helt fra indledende administration til endelig publikation og måske 
- hvem ved - introduktion i den kliniske hverdag?

Kontakt Ida Kappel Buhl på ikb@medicaln-prognosis.com med spørgsmål eller ansøgn-
ing. Ansøgningsfrist 24/10.

Studerende til lungemedicinsk forskningsenhed

Gentofte Hospital

Vi søger en stud.med. til at hjælpe med at gennemføre et forskningsprojekt ca. 5 – 10 
timer om ugen på 1 – 2 fastlagte dage. I projektet undersøges effekten af Alfa1 – antit-
rypsin givet til patienter med mangel på samme.

Arbejdet vil bestå i forberedelse / blanding og registrering af intravenøse infusioner til 
projektdeltagerne.

Der vil være mulighed for at deltage i forskningsprojekter.

Kontakt:
Svenja Andersen, Marianne Hestad
Lungemedicinsk forskningsenhed Y
Gentofte Hospital
Tel.:  39 77 71 73 mellem kl. 8 - 15
Mail: marianne.hestad@regionh.dk

MOK på ... .. TINDER



| 19 

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. 6. + 7. december 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 simulationstræ-
ningen.

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 udgifter 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. 23 oktober 
kl. 17 og skal ske inde på hjemmesiden www.sats-kbh.dk

Skal du til EKSAMEN på 6., 8. eller 9. semester? 
Eller overvejer du LÆGEVIKARIAT i en SKADESTUE? 
Så meld dig til følgende arrangement:

AKUT Radiologi 
et samarbejde mellem SATS & MIRA 

Program:
- Frikende nakke + columna, hvornår til billeddiagnostik?
- Kort om FAST UL 
- Røntgen (nakke/ryg, thorax, bækken)
- Akut CT 

Foredraget holdes ved radiolog Eva Narvestad i afdelingens konferencerum med adgang til deres 
faciliteter.  

Tid og sted: 
Tirsdag den 28. Oktober kl 16.00 i ONK-konferencerummet på Radiologisk Afd, Rigshospitalet. 
Mød op ved elevatorerne kl. 15.55, opgang 3 2. Sal, så følges vi til konferencerummet. 

Tilmelding: 
Gratis for medlemmer af enten MIRA eller SATS. 
Tilmelding foregår efter først-til-mølle, der er tildelt 15 pladser til medlemmer fra hver basisgruppe. 
Indmelding i basisgrupperne foregår på hhv. mira-kbh.dk eller sats-kbh.dk
- Hvis du er medlem af MIRA, så send en mail til: akut@mira-kbh.dk
- Hvis du er medlem af SATS, foregår tilmeldingen via hjemmesiden www.sats-kbh.dk   

IV-kursus
SATS afholder d. 4 nov kl. 16 kursus i anlæggelse af Perifer vene kateter (PVK).
 Vil du mestre en af de vigtigste færdigheder at kunne udføre som læge?!
Vil du være klar til Tidligt Klinisk ophold, FADL-vagt eller bare finpudse dine evner inden 
de kliniske ophold?
SATS har indgået et samarbejde med B.Braun, som leverer de PVK der bruges i hele 
region Hovedstaden.
Vi starter med at øve på specialfremstillede arme af gummi, men er man modig kan 
man også stikke i ”the real thing”, hinanden.
 Så tag din læsemakker med og lær allerede nu, noget som alle læger skal kunne og 
gerne blive rigtig gode til.
Tilmelding starter d. 22 oktober kl. 16 via vores hjemmeside, www.sats-kbh.dk. Alle kan 
være med, det eneste krav er, at man er medlem af SATS. 

Hvornår: 
4. november.
 Kl. 16.30
Hvor: Panum 42.1.03
Pris: 50 kr. 
Tilmelding: sats-kbh.dk 

AKUTTE PÆDIATRISKE PROCEDURER
Er du på kandidatdelen og interesseret i akut medicin og børn eller bare i tvivl om, 
hvordan du skal klare de pædiatriske procedurer i modtagelsen?
- Så er dette uden tvivl et kursus for dig!
Akutte pædiatriske procedurer bliver afholdt d. 6/5 kl. 16-21.30 på DIMS, Herlev Hospital.
Der vil være teoretisk og ikke mindst praktisk gennemgang og træning af emnerne: den 
akutte luftvej, intraossøs adgang samt navle-vene-kateter.
Der er 12 pladser på kurset, som er forbeholdt SATS-medlemmer på kandidatdelen. Pris 
for deltagelse er 50kr. Tilmeld dig og læs mere på www.sats-kbh.dk. Tilmelding åbner 
onsdag d. 22/10 kl. 12 

Månedsmøde d. 5/11 kl 16.15
I auditorium 42.1.11

Månedsmødet starter med et foredrag af Haifa, som tog til krigshærgede Syrien kort 
efter færdiggørelsen af sin uddannelse. 
Hun fortæller om livet, arbejdet og viser en masse kraftige billeder. Hør om hvordan 
man med sparsomme ressourcer kan bedøve og behandle et bredt spektrum af 
patienter. 

Efter foredraget holder vi månedsmøde med følgende dagsorden:

1. Formanden og bestyrelsen byder velkommen 
2. Siden sidst:
- Akutte procedurer
- Karrieredag
- Foredrag om Akut Radiologi
- Generalforsamling 
- 15 års fødselsdag
- Akutte Pædiatriske Procedurer
3: Kommende arrangementer:
- Foredrag om dykkermedicin
- Akut Luftvejshåndtering
- Akut Patient
4. Næste semesters foredrag.
Idéer og forslag fra alle medlemmer - kan man ikke komme, så send gerne en mail til 
bestyrelse@sats-kbh.dk hvis der var noget man kunne tænke sig at stå for det kom-
mende forår :)
5. Evt

Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi 
og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere om 
SATS (Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab). Medlemskontin-
gentet på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, 
som udelukkende er for medlemmer. Fx. TRAUMEDAGE 2013, som var et 3-dages 
full-scale simulationskursus der blev afholdt for 70 studerende på Vordingborg Kaserne 
I foråret. 
Se mere på www.sats-kbh-dk eller Facebook, Linkedin og Twitter under ”SATS Køben-
havn”. 

Kære SATS-medlemmer
Det er nu igen blevet tid til GENERALFORSAMLING med valg af bestyrelse og beslut-
ningstagen omkring vedtægtsændringer. 
GENERALFORSAMLING afholdes d. 30/10 kl. 16.15 i lokale 29.01.30
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt

Ønsker man at stille op til bestyrelsen vil vi sætte pris på en mail på bestyrelse@sats-
kbh.dk men dette er selvfølgelig ikke et krav, man kan også bare stille op som kandidat 
til valget ved generalforsamlingen.
Kandidater (indtil videre):
Sandra Rosemarie Viggers genopstiller som formand.
Monika Afzali genopstiller til bestyrelsen
Ronja Leth genopstiller til bestyrelsen
Anders Granholm stiller op til bestyrelsen
Man skal være medlem af SATS København for at være stemmeberettiget til general-
forsamlingen.

Efter GF vil vi alle drage videre i klubben til SATS’ 15 år FØDSELSDAG!

KÆRE SATS-VEN
NU DA VI FYLDER 15 ÅR OG TRÆDER IND I DE VOKSNES RÆKKER, VIL VI GERNE FEJRE DET SAMMEN 
MED 
DIG!
VI KAN GARANTERE AT DETTE BLIVER EN AFTEN MED PÅSKØNNET RESPIRATIONSFREKVENS OG 
TAKYCARDI, DER GIVER GENLYD OVER DET GANSKE DANSKE LAND.
VI SLÅR DØRENE OP TIL ET BRAG AF EN 
FØDSELSDAG
TORSDAG D. 30 OKTOBER
KL. 18.00 I STUDENTERKLUBBEN PÅ PANUM
VI AKUTINDLEDER MED BOBLER OG KAGEMAND, SKRUER OP FOR PUMPERNE MED KEYNOTE 
SPEAKER, DER VIL SØRGE FOR DIT BLOD BLIVER FYLDT MED JET-FUEL OG REVERTERER MED EN LET 
ANRETNING.
DJ’EN SKRUER OP FOR VARMEN I DIT BLOD SÅ LAD DINE CROCS BLIVE HJEMME OG HOP I DANS-
ESKOENE!
OBS! 
HUSK KONTANTER TIL BAREN SAMT FØLG SATS-FLAGENE FRA HOVEDINDGANGEN PÅ NØRRE ALLÉ 
TIL KLUBBEN HVIS DU FARER VILD

Basisgrupper
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5. George de Mestral fra Schweiz opfandt i 1955 dette "tekstil", da han observerede strukturen af 
det ukrudt, som hans hund gang på gang slæbte med ind i huset
7. John Snow (ikke ham fra Game of Thrones) betragtes som "faderen" til denne lægeviden-
skabelige disciplin, ikke mindst gennem sit arbejde med at spore koleraepidemien i London i 
1854 til en specifik vandpumpe. Han kurerede epidemien ene mand ved helt simpelt at fjerne 
håndtaget til pumpen.
9. På baggrund af de heftige jordopdagelsesrejser i 1500-tallet troede man i lang tid at denne 
amerikanske stat var en ø
10. Hvilken "substans" opfandt et par kinesere ved en tilfældighed i 800-tallet, da de forsøgte at 
finde en opskrift på udødelighed. Ironisk nok.
11. Indtil langt op i 1900-tallet hang i københavnske gader skilte prydet med teksten "Spyt ikke 
paa Fortovet", da man ville mindske udbredelsen af denne infektionssygdom
15. Denne oldgræske læge gættede sig mere eller mindre frem til en række værker om den 
menneskelige anatomi og fysiologi, som forblev altbetydende for lægevidenskaben langt op i 
middelalderen. Han mente fx at fødebollen blev fordøjet til latex, som blev ført til leveren, hvor 
denne lækre latex blev omdannet til veneblod og blandet med luftbobler fra lungerne.
16. Tepula, Marcia, Alsietina og Anio Novus
19. Alexander Graham Bell, som opfandt telefonen, og Frederick Banting, insulinets opdager, var 
begge fra dette land
21. Græsk videnskabsmand, som var den første til ikke at sætte sig selv (og Jorden) i universets 
centrum.
22. Pythagoras var den første til at indse at planeterne "Hesperus" og "Fosforus" faktisk er den 
samme planet, nemlig denne...

NEDAD

1. Oldtidskulturen fra dette land er den ældst kendte kultur, der har udviklet ekstremitetspro-
teser til uheldige og/eller grimme mennesker
2. Hvem/hvad blev sendt i omkreds om Jorden d. 4. oktober 1957 og kickstartede rumkapløbet 

mellem USA og Sovjetunionen?
3. Mekaniske ure blev i første omgang opfundet med det ene formål for øje at munke kunne 
blive mindet om at bede på de helt rigtige tidspunkter. I starten af 1300-tallet tænkte man at 
den generelle befolkning muligvis også kunne drage fordel af at tilrettelægge døgnet noget 
mere nøje; men i hvilket land begyndte man trenden med "offentlige" ure?
4. Inden man observerede og beskrev DNA'ets struktur, var man af den overbevisning at disse 
organiske strukturer var basis for al biologisk arvelighed
6. Dr. Christiaan Barnard og hans brormand Dr. Marius Barnard udførte verdens første vellykkede 
hjertetransplantation d. 3/12-1967, på et hospital i denne by
8. Under den tidlige romerske æra var denne "nutidige" måned årets første måned
11. Samuel Morse opfandt dette apparat, som var den første tekniske anordning, som kunne 
sende information over meget lange distancer
12. Astronomer fra dette land var de første til at observere Jupiters måner, i omtrent år 365 fvt.
13. Denne britiske videnskabsmand formulerede "guldfolieeksperimentet", hvilket anledte ham 
til udviklingen af en ny teori omkring atomernes struktur
14. Denne infektionssygdom blev overraskende præcist beskrevet i løbet af årene 1490-1530. 
Man har spekuleret i om Columbus og hans gæve sømænd har taget sygdommen med hjem fra 
Amerika. På pikken.
17. Louis Pasteur og Emile Roux udviklede i 1885 en vaccine for denne sygdom. Sygdommen 
rammer CNS, har sine rødder i mesopotamien, og har indtil 1885 haft en mortalitetsrate på 
100%.
18. Edward Jenner opfandt på det nærmeste vaccinen i moderne forstand, og tager en stor del af 
æren for udryddelsen af denne dødelige sygdom, som blev erklæret udryddet i 1980
20. Dette materiale anvendes i dag til fremstilling af proteser af en række kropsdele, men op-
fandtes oprindeligt specifikt til det formål at erstatte tabte øjne på amerikanske soldater under 
2. verdenskrig

Kære alle! Undskyld at der ikke har været et krydsord de seneste par uger. I had to see 
a man about a horse. Ikke desto mindre er jeg nu vendt frygteligt tilbage; vi starter 
med en kryds inden for temaet "videnskabshistorie". Så det' jo godt nok.

   Peter "Møzzz" James/MOK-red

Ugens kryds


