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ONSDAG

MOK udkommer.
Anders skal til filmklub under Bispeengbuen

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Tredje dag med 69 - UNZ UNZ baby!
Andreas skal ind og høre John Scofield

SØNDAG

Mange medicinstuderende har det skidt
Sofie skal fødselsdagbrunch i Ølstykke

MANDAG

MOK deadline 12.00
Nogle medicinstuderende har det -stadig- skidt

TIRSDAG

Anders skal til eksamen dagen efter

UGENS BASISGRUPPE
“Dagens ret i den store basisbuffet“

 DET SKER I UGEN

UGENS REDAKTION

UGENS SJOVE INDSLAG

SAKS MM - se side 4
69 ÅBNINGSRECEPTION - se side 12
Jubilæumsbar kl. 16 - se side 20-23

Mere 69. Du er stadig nogenlunde frisk.
Johan og Liva har store planer

Anders Andrea Mo (ansv. red) JohanSofie AndreasAlice LukasAlbin Gabriela Anders

STETOSKOPET
Hjemmeside: www.stetoskopet.nu
Facebook: Stetoskopet
Instagram: stetoskopet.nu
Twitter: Stetoskopet.nu (@Stetopodcast)
Spotify: Stetoskopet
Podcastapp: Stetoskopet
 
I din nærmeste podcastapp den 1. og 15. i hver måned

Tag stetoskopet i ørerne, skru helt op for lyden og oplev en 
nytænkende sundhedsfaglig podcast. Vi dykker ned i forskellige 
aktuelle emner og stiller spørgsmålstegn ved alt fra patienternes 
behandling til debatten om vaccination, tabubelagte diagnoser og 
anden uredelighed.
 
Stetoskopet er en studenterdrevet podcast, 
der udgiver programmer 2 gange om 
måneden. Find programmerne, der hvor 
du plejer at høre dine podcasts og bliv 
klogere på kroppen og sundhedsvæsnet. 
Vi lyttes ved!

Throw-back til den gang Diffen skulle have 
inspiceret tonsiller - og alle i klubben meldte sig.
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69 – En satanisk sammensværgelse?
Tallet 69 er spændende af mange grunde. F.eks. 
er alle tal repræsenteret hvis man stiller 692 
og 693 op ved siden af hinanden (4761 og 328 
509). Men vigtigere er, at faktoriseringen af 69 er 3 x 23, og 
alle ved jo, at 23 er et uheldsvangert tal og er nært beslægtet 
med Fanden selv. Filmen ”The Number 23” behandler emnet 
meget sobert, og efter du har set den, er du ikke i tvivl om at 
verden er offer for et 23-komplot. Og når man tænker over 
det tre 23’ere i 69. Tænk lige over den. Tre gange hele verdens 
ondskab i ÉT tal? Det er klart at det tal er farlig, og for en 
hver skyld skal holdes hemmeligt, for at Satans komplot ikke 

Chappaquiddick
Er der nogen der taler om 69, refererer de med al sandsynlighed 
til de dramatiske begivenheder, der i år 1969 udspillede sig 
nær Chappaquiddick Island i USA. Edward ”Ted” Kennedy 

(jep, JFK’s bror) kørte ud over kanten på et 
færgeleje uden autoværn, på vej hjem fra en 
fest. Han formåede at slippe ud af bilen, og 
svømme i land før bilen sank til bunds. Knap 
så heldig var hans medpassager, den unge 
skønhed Mary Jo Kopechne, der adrig slap ud af 
bilen, og druknede på bunden af Poucha Pond. 
Men hvorfor var hun i bilen sammen med den 
gifte Ted Kennedy, midt om natten? Hvorfor 
kørte Kennedy selv, og efterlod sin chauffør 
ved festen? Hvorfor tog Mary Jo Kopechne 
afsted uden sin pung og uden nøglen til sit 
hotelværelse? Hvorfor tilkaldte Kennedy ikke 
hjælp? Og hvorfor meldte han sig ikke til politiet 
efter at have svømmet 150 meter over kanalen 
og hjem til sit hotel?
Der er mange ubesvarede spørgsmål, så det 

kan ikke undre nogen at sagen stadig bliver ivrigt drøftet af 
Panums studerende.
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redaktionelle side for at bringe 
MOK SPORT BREAKING

Cykelholdet Pondusdrengene har netop indgået 

kontrakt med klinisk diætist og cykelløbsentusiast 

Carlos Calabria. Han forventes at bidrage med det 

sidste skub for at få drengene op på podiet, for 

som han siger: “Ekstra ost er godt for konditionen.“

Carlos er kendt for med ekstra chili hvidløg, at  

højne sine atleters niveau ganske uproportionelt. 

Signingen af ham sætter således Pondusdrengene 

under skærpet doping-overvågning. 

NEWS!

Se hvordan det går dem på fredag fra 

15-18 på scenen i Studenterklubben.

Talk of the town – 69
Snakken går på Panums gange og man skal være overordentligt døv, hvis man ikke har hørt 
tallet 69 blive hviske-tisket i krogene. Aner du heller ikke hvad denne besættelse af tallet 
mellem 68 og 70, går ud på? Ingen panik - MOK giver dig alt hvad du behøver at vide om 
69, så ingen opdager at du indtil nu, har være ude af loopet.

Soixante-neuf
Det franske og klart mest sexede navn for sexstillingen, hvor 
to personer tilfredsstiller hinanden oralt samtidig. Mutual 
stimultan oragenitalisme, hvis man skal være helt præcis. 
Den er nice, og har været undervejs i en hel del 
år. Den ældste fremstilling af noget, der ligner 
69’eren er et relief fra et tempel på den indiske ø 
Elephanta, hvor en kvinde og mand er fremstillet 
i en noget alternativ 69’er. Aber dabeiet er, at 
begge parter peger den samme vej, så kvinden 
er fanget i en skorpionlignende opisthotonus. 
Nå ja, man kan jo ikke ramme plet første gang. 
Cirka 2000 år senere lykkedes det endelig nogen 
at nå helt i mål, hvilket kan ses afbilledet på en 
romersk olielampe af ukendt oprindelse. De 
romere havde altså bare fat i den lange ende.

Lavet af Johan // MOK-red.

Skravering af stenrelieffet fra Elephanta, 
der viser det tidligste forsøg på en 69’er.
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SIDSTE CHANCE: UDVEKSLING I EN MÅNED MED IMCC? 

Kunne du tænke dig at komme på et 4-ugers klinik- eller forskningsophold i udlandet? Synes 
du det er fedt at møde nye mennesker og få internationale venskaber for livet? 

Sidste chance for ansøgning til at komme på international udveksling med IMCC  Exchange 
eller Research Exchange i sæsonen 2020-2021. Du har mulighed for at vælge og prioritere 
mellem de 35 lande som udbydes i sæsonen!

Se den fulde landeliste på IMCC Exchange og Research Exchange København Facebookside 
eller på https://imcc.dk/hvad-gor-vi/aktiviteter/exchange/

Ansøgningsfrist: 15. November kl. 23:59 
Pris: 3300 kr (uanset hvilket land)

Du kan søge uanset semestertrin. Vær dog 
opmærksom på, at nogle lande har specifikke semesterkrav. Det eneste du skal gøre, er at 
melde dig ind i IMCC (koster kun 95 kr)  og tilmelde dig via https://imcc.dk/hvad-gor-vi/
aktiviteter/exchange/

Blodprøver i klinikken
Onsdag den 30. oktober, kl. 16:15 til 18:00 i lokale 13.1.48

Bliv introduceret til hvordan blodprøver kan anvendes i forskellige situationer ude i 
klinikken. Hvordan man skal forholde sig til det enorme antal blodprøver, der tages på 
de indlagte patienter. Lars Munksgaard, overlæge på hæmatologisk afdeling, Sjællands 
Universitetshospital Roskilde kommer og holder oplæg om dette. Herudover vil der også blive 
talt lidt om hæmatologi og den berygtede knoglemarvsundersøgelse. 
Under oplægget vil I kunne deltage i en quiz, hvor I kan 
afprøve jeres viden i emnet. Foredraget er gratis, og der 
vil være snacks og drikkelse.

Vi håber at se jer! - Eorta

VIL DU REDDE HJERNEN?
Hvert år får 12.000 danskere et stroke, som er betegnelsen for en blødning eller blodprop 
i hjernen. Symptomerne er ofte diffuse, og derfor ringer mange danskere ikke efter hjælp 
hurtigt nok. Hvis flere kender symptomerne på stroke, vil det øge chancerne for at overleve 
uden væsentlige mén, og derfor igangsætter Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden 
en landsdækkende oplysningsindsats med kampagnen RED HJERNEN.
- Og det er faktisk ikke så svært at redde hjernen!  Alt du skal huske er remsen "stræk, snak, 
smil" - så er du godt på vej. Vil du gerne vide mere?

Klik ind på www.redhjernen.dk eller tjek nedenstående facts ud:
• Dødeligheden inden for de første 30 dage efter et stroke er 6% for 
blodprop og 25% for blødning i hjernen.
• I Danmark lever mere end 90.000 personer med diagnosen stroke.
• Stroke fører til mange forskellige, ofte alvorlige fysiske og
mentale handikap.
• 30% af de personer, som får et stroke, er under 65 år.

En aften på fødegangen med obstetrisk forvagt
Tirsdag d. 22. oktober kl. 16 får vi besøg af læge Steffen Ernesto Kristensen fra Obstetrisk 
Klinik på Rigshospitalet. Med udgangspunkt i cases fra det virkelige liv vil Steffen give os 
et grundigt indblik i arbejdet på fødegangen som obstetrisk forvagt. 
Vi havde, med stor succes, besøg af Steffen sidste semester, og denne gang vil han igen 
prøve at beskrive forskellige aspekter af den komplicerede fødsel, men med nye cases. Du 
kan blandt andet blive klogere på, hvornår en obstetriker bliver kaldt til fødestuen, hvilke 
opgaver en obstetriker har på fødestuen, hvornår man kan forudsige en kompliceret fødsel, 
hvilke overvejelser en obstetriker gør sig i forbindelse med en kompliceret fødsel samt 
mulige behandlingstiltag og kirurgiske indgreb. 

Så hvis du er nysgerrig på hverdagen som obstetrisk forvagt, så kom forbi Panum lokale 
29.01.32 til en super spændende eftermiddag! 

Foredraget er for alle medicinstuderende, og deltagelse kræver 
blot at man betaler 10 kr. via mobilepay, når man møder op. 
Der vil selvfølgelig være kaffe og lækker kage. Efter oplægget 
holder vi et kort månedsmøde, så hvis du er interesseret i at 
være en aktiv del af vores hyggelige basisgruppe, er du mere 
end velkommen til at blive efter foredraget.

Vi glæder os til at se dig! Kh GO 

Den første selvstændige operation 
Hvordan føles det når dagen endelig kommer, hvor 
man kan få lov til at stå selvstændigt og operere sin 
første patient? Og hvad gør man for at forberede sig 
så man kan holde nerverne i ro? 

Vi er så heldige at have fået æren af Læge, Casper Grønbæk, der er i post-intro stilling på 
Herlev ortopædkirurgisk. Casper vil fortælle om egne erfaringer fra operationsstuen, når 
man går fra at assistere til selv at stå med ansvaret, herunder
- sin første operation
- hvad der gik godt/mindre godt
- hvordan man forbereder og efterfølgende begynder at operere mere regelmæssigt

Oplægget byder endda på enkelte cases med tilhørende operativ behandling

Der vil som altid være snacks og kaffe til de deltagende. Oplægget starter kl. 16:30 i lokale 
13.1.36 onsdag d. 30. okt. og der afholdes månedsmøde efter oplægget, hvor alle er mere 
end velkommen. Vi glæder os til at se jer, find evt. 
begivenheden på facebook.com/portoskbh.

Kirurgiens Historie – SAKS foredrag + månedsmøde 
Adam Bencard der er lektor på Medicinsk Museion kommer og koger hele kirurgiens historie, 
fra start til nutiden, ned til en times spændende foredrag torsdag den 24. oktober.

Der vil være snacks og drikkelse, så tag din læsemakker under armen og kom til en times 
fortælling i kirurgiens navn!

Efterfølgende er der månedsmøde, hvor alle er velkomne!
 
Yderligere  information  vedrørende  de  specifikke  events,  tilmelding  og tidspunkter  
findes  på  vores  facebookside:  SAKS  –  Studerendes  Almene  Kirurgiske  Selskab. 

BLIV KLOGERE PÅ ULTRALYD OG NERVEBLOKADER
Er du interesseret i ultralyd og nerveblokader?

Lige nu søger Bispebjerg Hospital ultralydsfiguranter til deres kursus i nerveblokader d. 5. 
og 6. november!

På kurset er der en del praktisk ultralydsskanning, hvor du kan få lov til at lægge krop til. 
Som en del af oplevelsen får du adgang til hele kurset og al undervisningen i anatomi, 
farmakologi og anvendelsen af ultralyd, foruden Bispebjergs "blokskole bog" samt et bevis 
for deltagelse i kursets to undervisningsdage.

Hvem er du? Ingen krav - også folk, der ikke er medicinstuderende, kan melde sig. Det 
kræver kun, at man er villig til at lægge krop til ultralydsscanninger. 
 
Det praktiske: Kurset foregår på Bispebjerg Hospital. Kurset afholdes over to dage den 5.-6. 
november. Man bliver ikke stukket i eller udsat for nerveblokade som figurant.
 
Kontakt: Lyder dette som noget for dig, må du meget gerne skrive til
martin.sabro.bitsch.01@regionh.dk. Kontakt os også gerne, ved generelle spørgsmål om 
blokskolen.

MÅNEDSMØDE OM BLOK
Regional blokade? Spinal? Epi? Hvad er det nu lige de forskellige bedøvelsesmetoder er 
for noget? Kig forbi det første månedsmøde med ny bestyrelse onsdag den 6. november

Vi får besøg af Bo Gottschau fra Gentofte, som kommer trillende med eget ultralydsapparat 
og vil demonstrere skanning og teknik til den perifere blokade. Bo er til dagligt leder af 
nerveblokfunktionen på Gentofte og har dermed mange års erfaring både med blok, men 
også med undervisning. 

Der vil til månedsmødet være kage, snacks og slik samt noget at drikke. Bestyrelsen fortæller 
også lidt om, hvad der er sket i SATS siden sidste månedsmøde, og hvad der er planlagt 
i den nærmeste fremtid, samt lidt om hvad der er i støbeskeen af spændende sager til 
senere på året.

Det praktiske: Mødet afholdes onsdag d. 6. november kl. 16.15 (Se mere på Fb-event).

Hvem er du? Alle, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, 
intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er meget velkomne til at deltage i SATS’ 
månedsmøder og foredrag.

Medlemskontingent koster 50 kr. om året og giver mulighed for
deltagelse i en lang række arrangementer og kurser, som udelukkende er for medlemmer.
Se mere om SATS på sats-kbh.dk og følg os på Facebook, Instagram og Twitter.

Indkaldelse til SPLAS generalforsamling
Nu er det tid igen. SPLAS afholder generalforsamling i forbindelse med næste månedsmøde. 
Onsdag d. 30/10 kl. 16-17.

Det er her du for alvor kan have en indflydelse og påvirke, hvilken 
retning gruppen går.
Så kom, hvis du er interesseret Panums basisgruppe-liv og 
plastikkirurgi.

Se mere på Facebook. PS. Husk indmelding!



A N N O N C E R     |     5            

Svær overvægt og hjertekarsygdom – begynder det 
hele i barndommen? 
Nysgerrig forskningsårsstuderende søges
fra 1. februar 2020.

Vi søger en frisk og ambitiøs forskningsårsstuderende til et igangværende ph.d.-projekt, 
der undersøger omfanget af begyndende hjertekarsygdom hos danske børn og unge med 
svær overvægt, før og efter en 1-årig intensiv vægttabsbehandling. 
  
Forskningsgruppen holder til på Panum, hvor du vil få egen kontorplads, og ser patienter på 
Holbæk Sygehus 2 dage om ugen. Vi er pt. 2 forskningsårsstuderende og 1 phd-studerende, 
som indgår i en større forskningsgruppe. Projektet er et samarbejde mellem Enheden for 
Overvægtige Børn og Unge, Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, og hjertekar-forskere fra 
Københavns Universitet, Herlev Hospital og Rigshospitalet.

Arbejdet. I samarbejde med en anden forskningsårsstuderende, vil du få ansvar for telefonisk 
rekruttering af børnene, samt en stor del af de kliniske undersøgelser på forsøgsdagene. 
Derudover vil du få dit eget selvstændige artikel-projekt og lære både ”scientific writing” 
og statistik. 

Vi har høje ambitioner på dine vegne og forventer stort engagement og gåpåmod. På den 
måde kan vi bedst muligt sikre dig et lærerigt år med et stort udbytte. Samtidig bliver du 
en del af en dynamisk og social forskningsgruppe og får erfaring med klinisk forskning og 
patientkontakt.

Stillingen er en fuldtidsansættelse som forskningsårsstuderende.
Løn: 10.000 kr./mdr. Forløbet er fuldt finansieret.
Tiltrædelse: 1. februar 2020 – et halvt til et helt år frem. Vi prioriterer ansøgere, der kan 
blive et helt år. 

Vi forventer af dig
- Du er stud.med. i gang med 4.-11. semester
- Du er engageret, selvstændig og udadvendt 
- Du kan lide at arbejde med mennesker

Vi tilbyder
- En spændende introduktion til klinisk forskning inden for kardiologi og børneovervægt
- En dynamisk og social forskningsgruppe, hvor der altid er plads til fyraftensøl og kage
- Oplæring i basale kardiovaskulære undersøgelser og statistik
- Bachelor/kandidatopgave samt forfatterskab på mindst én artikel

Er du den vi leder efter? Så send en mail med 5-10 linjers motivation + CV senest
onsdag d. 6. november til:

Morten AV Lund, læge og ph.d.-studerende: mortentl@sund.ku.dk
eller kig forbi lokale 12.5.28 og hør nærmere!

Studiejob - dataindsamling i 
psykiatrien
Om stillingen 
Du vil indgå i et hold medicinstuderende, der står for 
dataindsamling i projektet PROLED - Prospective Longitudinal All-comer Inclusion study on 
Eating Disorders. Der er Forskningskoordinator, projektsygeplejerske og datamanager koblet 
til projektet. Konkret vil dine hovedopgaver vedrøre inklusion af patienter, blodprøvetagning 
og håndtering af andre bioprøver, spørgeskema-udførelse, indsamling af spørgeskemaer 
og analyse af data mm. 

Din nye hverdag  
Du vil tilknyttes forskningsprojektet PROLED, der rekrutterer patienter fra flere afdelinger, 
der behandler spiseforstyrrelser, ved Psykiatrisk Center Ballerup. PROLED blev startet i 2015 
og vi indsamler biologiske prøver samt spørgeskema-data over 10 år. Formålet er at finde 
biomarkører for sygdomsudvikling, patofysiologi samt prognose og effekt af behandling 
af spiseforstyrrelser. 

Forskningsenhed for Spiseforstyrrelser består bl.a. af en overlæge, forskningskoordinator, 
projektsygeplejerske, ph.d.-studerende og studerende - alle meget engagerede 
medarbejdere. Vi har en uformel omgangstone, og et af vores mål er, at vi skal gøre en 
forskel. Vi er fysisk placeret i nyt byggeri i Ballerup, hvor al behandling af voksne med 
spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden er samlet.

Om dig 
Du skal være medicinstuderende el.lign. og kunne arbejde mindst 1 dag per uge, hvilket der 
er stor frihed til at planlægge. Vi ser meget gerne, at du er på 4-8 semester af dit studie. Du skal 
være fleksibel og ansvarsfuld i forhold til både kollegaer og eksterne samarbejdspartnere, 
og du skal have let til smil i et travlt miljø. Vi har et godt socialt sammenhold og håber også 
du vil bidrage aktivt til dette. 

Du har mod på et udfordrende job på en klinisk afdeling, hvor hverdagen er dynamisk og 
omskiftelig, og hvor du udfordres fagligt og personligt, og du: 
• er selvstændig og initiativrig i forhold til opgaveløsningen
• har lyst til patientkontakt, men også flair for vedligeholdelse af databaser og talbehandling
• har arbejdet med RedCap eller vil gerne lære det
• er struktureret, grundig og dygtig til at dokumentere og skabe gennemsigtighed i dine 
resultater og dine arbejdsprocesser 
• det er en fordel af have kendskab til Excel, og at have erfaring med blodprøvetagning

Opstart: Så hurtigt som muligt
Din Løn: Efter FADL-overenskomst. 
Arbejdsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Vil du vide mere om jobbet, så kontakt forskningskoordinator Lene Rask på tlf. 91179203
Du søger jobbet ved at sende ansøgning og CV til: lene.rask@regionh.dk 
Deadline: 30. oktober 2019

Synaptisk densitet i menneskehjernen
Skolarstipendiat søges til forskningsprojekt på Rigshospitalet

På Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, Blegdamsvej laver vi funktionel 
billeddannelse af hjernen ved brug af hjerneskanninger (Positron Emissions Tomografi 
(PET) og Magnetisk Resonans (MR)). Vi har mange igangværende projekter af både human 
og dyreeksperimentel art. (Se hjemmesiden: www.nru.dk).

Vi er aktuelt ved at implementere en ny type hjerneskanning, som er markør for synapser 
i hjernen. Ved at skanne raske menneskers hjerne ønsker vi bl.a. at undersøge, hvordan 
antallet af synapser ændrer sig med alderen og hvordan hjernen ændrer sig når den bliver 
frataget sanseindtryk. Ved samtidig at indsamle andre biologiske data (fx blodprøvemarkører, 
genotyper, hjernevolumen), spørgeskemaoplysninger (fx søvnvaner, fysisk aktivitet) og 
oplysninger fra neuropsykologiske tests, kan vi undersøge og beskrive sammenhænge der 
har betydning for synaptisk densitet og plasticitet. 

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig medicinstuderende som forskningsårsstuderende 
på projektet. Det indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i 
vores forskningsgruppe, samt arbejder med et mindre selvstændigt projekt. Dette projekt 
udføres under supervision og i tæt samarbejde med Professor, overlæge Gitte Moos Knudsen 
og forskningsassistent, læge Annette Johansen. Projektopgaverne inkluderer rekruttering af 
forsøgspersoner, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af biologiske prøver, samt 
indsamling af PET og MR-data. Det er vores forventning, at den studerende skal analysere 
og fortolke data og sammenskrive en artikel som kandidatopgave, som eventuelt kan 
resultere i en publikation.

Du vil indgå i et dynamisk og tværfagligt forskningsmiljø med bl.a. læger, neuropsykologer, 
ingeniører og molekylærbiologer. Du vil blive aflønnet med et skolarstipendie på 10.000 
kr./md, med forventet start 01.01.2020, eller snarest derefter. Det er en fordel hvis du er 
på kandidatdelen og har gennemført kurset i Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, men det 
er ikke et krav.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Annette Johansen, læge, Klinisk 
Forskningsassistent, (3545 6706, annette.johansen@nru.dk) 
Vejleder: Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.

Ansøgningsfrist: 7. november 2019
Send kort ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til ovenstående e-mailadresse.

Relevante specialer: Neurologi – Radiologi – Psykiatri – Nuklearmedicin

Forskningsår i pædiatri, børneonkologi på Børne-
onkologisk Laboratorium (Bonkolab), Rigshospitalet
Scholar til projekt om kortlægning af national praksis for neuropsykologisk testning hos 
børn og unge med kræft i hjernen

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til 
ovenstående projekt med start 1. februar 2020.

Vi tilbyder:
- Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
- Kontakt med den kliniske afdeling med henblik på indsamling af data
- Et forskningsår med patientkontakt ved opfølgning af børn med kræft
- Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
- Mulighed for at skrive kandidatspeciale
- Mulighed for udarbejdelse af videnskabelig artikel som førsteforfatter

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Det er for os 
vigtigt med fuldt engagement, så man kan ikke forvente at have væsentligt erhvervsarbejde 
parallelt med dette eller at tage fag på studiet. Forskningsåret kan være en forberedelse til 
et evt. senere ph.d.-studium.

Løn søges i samarbejde med din vejledere Læge, PhD studerende Jonathan Grønbæk, 
Post doc Cand.Scient, Soc, Sygeplejerske, Phd, Hanne Bækgaard Larsen og overlæge, PhD, 
René Mathiasen.

Ansøgningsfrist er d. 15/11, og samtaler vil blive afholdt 
25-29. november. Motiveret ansøgning, inkl. CV og 
karakterudskrift, sendes til overlæge René Mathiasen 
på rene.mathiasen@regionh.dk. Spørgsmål vedrørende 
stillingen er meget velkomne og kan rettes til René 
Mathiasen på mail.
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NYE MEDLEMMER TIL FORVAGTSHOLDET I
PSYKIATRISK SKADESTUE, AMAGE
Psykiatrisk Center Amager søger medicinstuderende til vores forvagtshold pr. 1. januar 2020. 

Om stillingen 
Vi kan tilbyde ansøger en ansættelse på et dynamisk center med patienten i centrum i en 
lægegruppe med fokus på faglig udvikling og undervisning. Som stud. med. på PC Amager 
kommer du til at varetage forvagtsarbejde i vores døgnåbne skadestue og akut stuegang 
på intensive og åbne afsnit efter behov i vagten. 
Som stud. med. samarbeder man tættest med lægerne i akutmodtagelsen. Arbejdet foregår 
i dagtid alle ugens syv dage fra 10:00 til 17:24. Der er god adgang til supervision. Der er 
en speciallæge i akutmodtagelsen, som har ansvar for den medicinstuderende sammen 
med bagvagten. 

Vi forventer, at du: 
Er stud.med med lyst til at arbejde i det psykiatriske speciale, er åben, dynamisk og nysgerrig. 
Har interesse for tværfagligt samarbejde. 

Vi tilbyder: 
Et godt kollegialt netværk i lægegruppen.
En god struktur for faglig understøttelse af det lægelige arbejde bl.a. ved fast lægefaglig 
og tværfaglig undervisning.
En dynamisk, ambitiøs og udfordrende arbejdsplads med gode læringsmuligheder.

Løn- og ansættelsesforhold 
Vagter fordeles med vagtforpligtigelse, således at alle vagter skal dækkes kollektivt af 
holdet. Det tilstræbes ca. 4 vagter månedligt, men de kan ligge fleksibelt. Overenskomsten 
indgået mellem Foreningen af Danske Lægestuderende følges, men holdet er ikke tilknyttet 
FADL ’s Vagtbureau. 

Ansøgningsprocedure: 
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
holdleder Claas Johannsen på telefon 31676756. Ansøgninger sendes til mail amh-
studenterholdpca.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk. 
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt CPR-nr., CV, eksamensbevis samt 
oplysninger om tidligere ansættelser. 

Det er en betingelse for ansættelse, at du har bestået psykiatri-eksamen på 10. semester 
inden ansættelsen. Som nyansat skal man gennemføre et 5 dages introduktionskursus i 
Region Hovedstadens Psykiatri (lønnet) primo januar. 

Ansøgningsfristen er den 18. november 2018. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler primo december. 

Om Psykiatrisk Center Amager 
Psykiatrisk Center Amagers døgnafsnit er beliggende på Digevej 110 på Amager. Centeret 
er kendetegnet ved en subspecialiseret psykiatri. Der er tre åbne døgnafsnit for henholdsvis 
affektive sygdomme, debuterende psykoser, skizofreni og fire intensive døgnafsnit. 
Herudover findes et ældrepsykiatrisk afsnit. Akutmodtagelsen har døgndækkende funktion 
og består udover modtagelse, uvisiteret, døgnåben skadestue af et nyt akut, udgående 
psykiatrisk team (APH-team). 

Den ambulante psykiatri på Psykiatrisk Center Amager består af det Psykoterapeutiske 
Ambulatorium, der bl.a. har regionsfunktion for patienter med personlighedsforstyrrelser 
og er placeret på Digevej sammen med døgnafsnittene. Herudover består den ambulante 
psykiatri også af psykiatriske ambulatorier (distriktspsykiatrier) på Hans Bogbinders Allé 
(det tidligere Sct. Elisabeths Hospital) og Gl. Kongevej. Der er fire specialiserede teams, tre 
OP-teams, OPUS, et gadeplansteam og et botilbudsteam. 

Psykiatrisk Center Amager har desuden et Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse 
og et retspsykiatrisk team. Centeret er i gang med at etablere et nyt forskningsmiljø med 
ny forskningsstrategi for centeret. Psykiatrisk Center Amager dækker optageområderne 
Kgs. Enghave, Vesterbro og hele Amager. Der er i alt 129 senge. 

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses-, og 
undervisningsaktivitet samt en forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse 
af læger i alle stillingskategorier KBU (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen 
medicin, i introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af 
specialpsykologer. Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 
10. semester ved Københavns Universitet. 

Forskningsårsstuderende søges til projekt om ind-
flydelse af træning på behandling af type 2 diabetes
Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet søger en medicinstuderende på kandidatdelen 
til et forskningsår.

Klinisk relevant forskning
Vores gruppe arbejder på at finde nye løsninger til at løfte den store sundhedsmæssige 
udfordring, som kronisk sygdom udgør og vi deltager aktivt i den offentlige debat på 
området. Forskning med klinisk relevans er i højsædet og det daglige arbejde foregår i tæt 
samarbejde mellem endokrinologer, læger, sygeplejerske, biologer, diætist og trænere.

Om projektet
DOSE-EX projektet bygger på et studie for type 2 diabetespatienter, som vores gruppe 
tidligere har publiceret i JAMA. Her så vi at en intensiv livsstilsintervention med meget 
træning (6 x ugen) henover 12 mdr., kunne eliminere behovet for glukosesænkende medicin 
hos >50% af deltagerne. 
Vi ønsker at undersøge, hvilke underlæggende sygdomsmekanismer der er ansvarlige for det 
nedsatte behov for farmakologisk behandling. Desuden ønsker vi at undersøge om intensiv 
livsstilsintervention normaliserer de mekanismer som tænkes, er årsagen til udviklingen af 
sendiabetiske komplikationer. 

Studiet er et lodtrækningsforsøg, hvor deltagerne fordeles i fire grupper
1. Diæt
2. Diæt + moderat træning (3 x om ugen)
3. Diæt + meget træning (6 x om ugen) 
4. Kontrolgruppe

Vi anvender forskellige metoder som betragtes som den gyldne standard for denne type af 
målinger. Eks. hyperglykæmisk clamps til måling af pankreatisk beta-celle funktion, stabile 
isotoper til måling af glukose- og fedtmetabolisme, MR til vurdering af visceral, hepatisk 
og pankreatisk fedtakkumulering og DXA-skanning til måling af kropssammensætning.

Om Center for Aktiv Sundhed (CFAS)
CFAS er et stærkt og dynamisk forskningsmiljø, som er verdensførende indenfor forskning 
omhandlende træning i relation til behandling af en række af sygdomme (eks. type 2 
diabetes, cancer og hjertesvigt). CFAS laver forskning der dækker mekanismer fra menneske 
til molekyle og vi har et stærkt fællesskab på tværs af grupper og faggrænser. Bl.a. har vi 
fællesundervisning, fællestræning og fredagsbar. 
På CFAS mødes ansatte med mange forskellige baggrunde (eks. medicin, molekylærbiologi, 
human fysiologi og human ernæring). Se mere på www.aktivsundhed.dk. 

Vi tilbyder
• Oplæring i hyperglykæmisk clamp, 
• Oplæring i at tage muskel- og fedtbiopsi
• Oplæring i anlæggelse af venflon og blodprøvetagning
• Oplæring i div. tests, herunder DXA-skanning og VO2max. Samt rig mulighed for at arbejde 
selvstændigt med teknikkerne
• Mulighed for at træne færdigheder som anamneseoptag, objektiv undersøgelse og 
patientkontakt generelt
• Fællesundervisning med udgangspunkt i centerets mange metoder og teknikker samt 
generel forskningslære
• Et dynamisk miljø med forskellige fag- og patientgrupper
• Adgang til data til kandidatspeciale
• Mulighed for præ-graduat forskningsår
• Deltagelse i udarbejdelse af videnskabelige publikationer og fondsansøgninger

Vi søger
• 1 Stud.med. på kandidatdelen med interesse for forskning (Tidl. 
forskningserfaring er en fordel, men ikke et krav.)
• En der kan arbejde fuld tid på afdelingen i 12 mdr. 
• En der har lyst til at tage ansvar og blive del af DOSE-EX projektgruppen
• En der kan starte januar/februar 2020

Er du interesseret, så send dit CV og en kort motiveret ansøgning
til: mathias.ried-larsen@regionh.dk. 

Skriv også gerne for spørgsmål. Samtaler vil blive afholdt løbende.
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Medicinstuderende søges til relevant studiejob ved 
hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet 
Vi søger 1 medicinstuderende fra 5-6. semester til fleksibelt og spændende arbejde som 
dataindtaster

Hæmatologisk afdeling indberetter til 5 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser 
vedr. patienter med hæmatologiske kræftformer, hvor oplysninger fra patientjournalen 
omkring patientens diagnose, tilstand og en række undersøgelsesdata indtastes løbende. 
Der registreres forhold på diagnosetidspunktet, men også omkring den efterfølgende 
behandling og opfølgning. Klinisk målesystem anvendes som indtastningsdatabase, som 
er et værktøj, der anvendes til de fleste kliniske databaser. 

Arbejdet består i, at der for hver enkelt patient ekstraheres de relevante data, som derefter 
indtastes i databasen. Efter en kort oplæring foregår arbejdet selvstændigt med løbende 
kontakt til den indtastningsansvarlige læge for databasen.

I gennemsnit er omfanget 4-12 timer / ugen, og arbejdet kan tilrettelægges efter eget 
ønske i stor udstrækning. 
Der foreligger vejledninger for indtastning i de enkelte databaser på https://hematology.
dk/index.php/vejledninger/database. Løn og ansættelse er efter gældende regler 

Send et kortfattet CV med et par linjer om din motivation til os snarest på:
ulrik.malthe.overgaard@regionh.dk
Med venlig hilsen
Ulrik Overgaard, Overlæge, Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet

Center for Perioperativ Optimering søger medicin-
studerende til forskning til start d. 1. februar 2020
Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde 
såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og 
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen 
med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). 

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning, klinisk forskning samt Cochrane-
forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er 
planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få 
tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper 
med problemer, der måtte opstå undervejs. 

Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis 
kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder: 
- Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
- Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i 
maj 2020
- 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe 
- Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i 
løbet af ansættelsen
- Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale
- Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren: 
- Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
- Er struktureret, dedikeret og flittig 
- Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden 
- Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO: 
CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev 
Hospital. Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark 
og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt 
og dynamisk forskningsmiljø. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.
com inden: 27. oktober 2019. Herefter afholdes samtaler i uge 45-46 efter nærmere aftale.

Yderligere information: 
Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:
- Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
- Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Forskningsår i appetitregulering og
metabolismeforskning
Center for Metabolismeforskning, Mærsk Tårnet, Panum, søger en ambitiøs og pålidelig 
medicinstuderende som er interesseret i metabolismeforskning og på at dygtiggøre sig 
indenfor integreret fysiologi og endokrinologi. Vi forventer du har mod på at opnå erfaring 
i flere praktiske og invasive metoder. 

Du vil indgå som en vigtig brik i et ambitiøst projekt og i et stort tværfagligt team hvor dine 
primære roller vil inkludere: rekruttering af forsøgspersoner, blodprøvetagning, anlæggelse 
af PVK, undersøgelser af energi- og glukosestofskiftet. Du vil lære invasive metoder herunder 
udtagning af fedtbiopsi og mikrodialyse af fedtvæv. 

Det er centralt at du er organiseret, meget omhyggelig og ambitiøs. Det er et 
forskningsprojekt på højt internationalt niveau – og der er fart over feltet. Omvendt betyder 
det også at der er rig mulighed for at lære exceptionelt meget under dette forskningsår, at 
blive medforfatter på en eller flere spændende forskningsartikler og herved bidrage til et 
vigtigt forskningsfelt. En oplagt mulighed for at få god forskning på CV’et.  

Start-dato: Dec-2019/Jan-2020 (fleksibel)
Ansøgning: Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til chc@sund.
ku.dk inden d. 7 nov. Samtaler afholdes løbende. 

Yderligere information:
- Postdoc Thomas Morville, læge og PhD, thomasmor@sund.ku.dk
- Associate Professor Christoffer Clemmensen, PhD og Gruppeleder chc@sund.ku.dk

Forskningsårsstuderende søges til forskningsprojekt 
ved Hukommelsesklinikken, RH-Blegdamsvej
Vi søger en engageret stud.med til et forskningsår i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet 
med start omkring 1/2-20. Indenfor det sidste årti, er diagnosticering af demenssygdomme 
rykket fra primært en klinisk diagnose til også at være baseret på biomarkører. Bl.a MR-
skanning af hjernen bruges nu i stigende grad. I det aktuelle forskningsprojekt ønsker vi at 
undersøge effekten af et automatisk analyseredskab til MR-skanninger i forhold til bedre 
diagnostik og optimeret bruge af MR skanning.

Den forskningsårsstuderende vil deltage i design af studiet, dataindsamling og udfærdigelse 
af manuskript. Projektet egner sig til brug som bachelor- eller kandidatopgave, og der 
stiles mod, at der laves en artikel til et internationalt peer-reviewet tidskrift med den 
forskningsårsstuderende som sidsteforfatter.
I Hukommelsesklinikken foregår der forskning indenfor flere forskningsområder, og man vil 
indgå i en aktiv gruppe af forskere (andre forskningsårsstuderende, PhD studerende, post 
docs) således at der vil være gode muligheder for vidensdeling og diskussion.

Løn: I henhold til vanlig aftale for forskningsårsstuderende

Vejledere: Kristian Steen Frederiksen, afdelingslæge, Steen Hasselbalch, professor.

Tiltrædelse: 1/2-20

Ansøgningsfrist: 4/11-19

Interesserede kan sende ansøgning til kristian.steen.frederiksen@regionh.dk med kort 
ansøgning, kort CV og karakterblad fra studiet.Herlev/Østerbroundersøgelsen på Klinisk Biokemisk 

Afdeling, Herlev Hospital søger snarest Stud. med’er,
  
Du vil blive en del af et team på ca. 40 studerende. Der er 8 på vagt dagligt mandag-torsdag. 
Du er forpligtet til at tage minimum1 vagt om ugen, også i eksamens- og ferieperioder. 
Mødetid er kl. 14.30 eller 14.45.

Herlev/Østerbroundersøgelsen er kort fortalt en befolkningsundersøgelse, som har til 
hensigt til at øge vores medicinske viden om mange forskellige alvorlige sygdomme, som 
hvert år rammer mange tusinde danskere. Indsamlingen foregår hver uge året rundt mandag 
til torsdag mellem kl.15-18.30 (www.cgps.dk)

Deltagerne får et alment helbredscheck, som indbefatter at der bliver taget blodprøver, 
målt blodtryk, gennemgået spørgeskema, taget talje/hofte mål, målt ankel/braccial index, 
lavet lungefunktionstest mm.
Når sidste deltager er gået hjem skal der nedfryses blod til biobank, pakkes journaler mm 
og gøres klar til næste dag. Vagten slutter derfor først når man er færdig, typisk kl. 22-23.

Hvis din tidshorisont er under ½ år har det ingen interesse, da der går noget tid før man er 
dus med alle opgaverne.
Oplæring vil finde sted med 3 oplæringsvagter.
Du skal være MEGET omhyggelig, systematisk, fleksibel og mødestabil. 

Vi tilbyder et relevant studiejob i en aktiv forskningsafdeling med et godt arbejdsmiljø.

Ring evt. på 38683306 og spørg efter Anja Jochumsen eller Hanne Damm for at høre 
nærmere.
Ansøgning sendes via mail til:
hanne.damm@regionh.dk & anja.jochumsen@regionh.dk. (Send til begge adresser).

Ansøgningsfrist: 10 november 2019
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Nyt fra studenterpræsten på Panum
Den korte gåtur – arrangeres sammen med Pusterummet
Hver anden uge går vi sammen for at få fjernet tankerne fra læsningen og andre af hverdagens
udfordringer som studerende. Sæt en enkelt time af til dette pusterum.
Tid og sted: Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30. Næste gang er 22. oktober. Vi mødes foran
hovedindgangen til Panumtårnet, Blegdamsvej 3. Tilmeld dig gerne på praest@sund.ku.dk eller bare mød op.

Eksistenssamtaler
Hvem er jeg, hvor skal jeg hen og hvad skal jeg gøre? Sådan lyder tre gamle spørgsmål, som altid er aktuelle. Religionerne og filosofien har forsøgt at besvare disse spørgsmål. Kom indenfor til 
tre samtaleaftner i efteråret, hvor vi sammen diskuterer mulige spørgsmål og svar. Målet er, at vi gennem samtalen finder vores eget sprog, bliver klogere på, hvad vi hver især ved, mener og tror.
Tid og sted: Tirsdag d. 22. november, 5. november og 19. november kl. 19.30. Deltag én eller flere gange.
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig. Eksistenssamtalerne er forbeholdt studerende.

Foredrag med Knud Romer om identitet
Hvad studerer vi for, hvis ikke for at forstå os selv? For så at finde ud af, at det måske er svært at komme ind på universitetet, men kan være uendeligt meget vanskeligere at komme ud og 
finde en plads i livet - og ikke kun noget at leve for, men også at leve af. Vi tager hele vejen med Knud Romer.
Tid og sted: Tirsdag 29. oktober i Hans Tausens Kirke på Islands Brygge. Kl. 19: Kort temagudstjeneste om identitet. Kl. 19.45: Foredrag. Deltag frit i én eller begge dele.
Fri entré

Filosofisk mostur
Ta' med en dag i skoven og få et afbræk fra læsningen med vores årlige mostur. Med på turen er lektor i naturfilosofi Claus Emmeche og lektor ved biologisk institut Flemming Ekelund, som 
vil dele ud af deres viden. Arrangeres i samarbejde med Laboratoriet for Naturfilosofi.
Tid og sted: Lørdag d. 2. november
Vi mødes på Tisvildeleje st. kl. 10.20. Fællesafgang fra Nørreport st. vil blive opslået på begivenheden på studenterpræsternes facebookside
Tilmelding til praest@sund.ku.dk er nødvendig

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studenterpræsterne på KU eller tag en folder ved præstens kontor.

Jeg står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94. Man kan også være heldig at møde mig 
på kontoret i lokale 15.2.1.

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen, Studenterpræst - Nørre Campus

PROGRAMME

1400 INTRODUCTION

1405 CENTURIES OF DEADLY 
PANDEMICS AND EPIDEMICS - could 
it happen again?/Lone Simonsen, PhD 
Professor in Population Health Sciences 

1430 CAN WE LINK THE 1853 
CHOLERA OUTBREAK IN 
COPENHAGEN TO PRESENT DAY 
BANGLADESH? - and how can an old 
rice water stool sample help the 
understanding? Peter Kjær, Associate 
Professor, Global Health Section, 
Copenhagen University

1500 COFFEE BREAK 

1530 PLAGUE AND SOME OTHER 
PESTS / Søren Thybo, MD, Consultant, 
specialist in Infectious Diseases & Tropical 
Medicine

1600 EPIDEMICS IN PRACTICE / Mads 
Geisler, MD, Médecins Sans Frontiéres 
(MSF) 

1630 PANEL DISCUSSION

1700 Collection of diploma 

OCTOBER 22ND 
14:00-17:00
THE EPIDEMICS OF 
PLAGUE AND CHOLERA
Past, Present & Future

To register, find the 
event on facebook!

Venue  
Rigshospitalet 
Auditorium 93 

Participation: 25 kr. 

Coffee & Refreshments 

Er du glad for film og litteratur, på vej til 11.semester 
i foråret 2020, og skal til at vælge valgfrit kursus ?
Så er kurset i emnet:
”Etiske dilemmaer indenfor medicin – Lægens rolle belyst med film og litteratur” måske lige 
noget for dig? Kurset afholdes i øjeblikket, så vil du vide mere kan du med fordel tale med 
en af de nuværende 5.semester studerende som har kurset.

Undervisere på kurset er 
Filminstruktør og læge Nils Malmros, Århus, Forfatter Karen Fastrup, København
Hospitalspræst Christian Busch (RH), Lektor i filmvidenskab Johannes Riis (KU), Professor 
i litteraturvidenskab Lasse Horne Kjældgaard (RUC), Professor i aldringsforskning, 
læge Kaare Christensen (SDU), Professor i filosofi og læge Klemmens Kappel (KU), 
Adjunkt i litteraturvidenskab Anders Juhl Langscheidel Rasmussen (SDU), Professor i 
infektionsmedicin Morten Sodemann (SDU), Professor i pædiatri Gorm Greisen (RH), 
Professor i palliativ medicin Mogens Grønvold (Bispebjerg), Professor i psykiatri Anders 
Fink Jensen (RH), Professor i neurologi Gunhild Waldemar (RH), Centerchef, overlæge 
Jannik Brennum (neurokirurgi, RH), Overlæge Lise Møller (gyn-obs, DADL), Lektor Anja 
Jensen (folkesundhedsvidenskab, KU), Reservelæge Jonas Lunen, Læge Camilla Fjord 
Thomsen, Professor i idrætsmedicin Michael Kjær (Bispebjerg)

Medicinsk etiske emner vil blive belyst via læsning af skønlitteratur og via visninger fra film. 
Kurset vil byde på indlæg fra såvel lægelige eksperter som fra andre faggrupper med indsigt 
i film, litteratur eller etik. Aftenerne vil typisk indledes med litteratur diskussion og studenter 
diskussion af konkrete etiske dilemmaer, efterfulgt af et foredrag om aftenens emne og 
derefter en visning af en film samt diskussion af denne. Vi fokuserer på følgende emner: 

• Rollen som læge – hvornår skal man handle/ikke-handle som læge? De svære samtaler.
• Valg af diagnostik og behandling når man kender muligheder og bivirkninger
• Døende patienter – de sidste dage. Aktiv dødshjælp ?
• Organdonation og hjernedød, Kirurgiske indgreb – det svære valg 
• Udsigelse af prognoser for sygdom – hvor meget skal der behandles? Den unge læge.
• Skal man behandle blot fordi man kan? Kan man være for gammel til at få en behandling? 
• Normalitet og psykisk sygdom – hvornår psykotisk og hvornår rask? At skrive om sygdom.
• Neurodegeneration og identitetstab – hvornår taber man autonomi og handleevne?

Kurset afholdes over 8 aftener (altid Torsdage fra kl 16.15 til 21.00), og kan dermed let 
tages parallelt med såvel et klinisk ophold eller et forskningsorienteret spor på semesteret. 
Fællesspisning aftales indbyrdes på holdet første kursusdag.

Undervisning foregår i foråret 2020 på følgende 8 torsdage i det kommende semester:
6.februar (uge 6), 20.februar (uge 8), 5.marts (uge 10), 19.marts (uge 12), 2.april (uge 14), 
16.april (uge 16), 30.april (uge 18) og 14.maj (uge 20)

Tilmelding er som for andre kurser ad de vanlige kanaler til fakultetet. Ingen eksamen men 
mødepligt (80%).

Der benyttes grundbog af Harvard kirurgen Atul Gawande ”Being Mortal – Illness. Medicine, 
and what matters in the end” (dansk version: At være dødelig – om livsforlængelse og 
livskvalitet) og suppleres med flere skønlitterære anbefalinger og oplæsning, ligesom der 
vises 1 film pr aften (eller udklip fra en) med anbefaling af bøger og film. Du vil forud for 
kurset få udsendt en detaljeret kursusplan, ligesom vi vil  diskutere etiske spørgsmål og 
organisere noget mad og drikke til disse aften-arrangementerne. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Professor Michael Kjær på michaelkjaer@sund.ku.dk.

•  KBU i Region Sjælland uden om gældende lodtrækning med garanti for ønsket 
geografi

• Campusområde og kliniknær undervisning

• Læs mere på sund.ku.dk/rs-sporet eller regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv

Invitation
Introaften til Region Sjælland-sporet d. 24. oktober i aud. Holst

BA kl. 16.00-17.15 og KA kl. 17.45-19.00

Vi byder på pizza og sodavand – tilmeld dig via mail til joan.riemann@sund.ku.dk



M E D I C I N E R R Å D E T   |     9            

M E D I C I N E R R Å D E T    Næste MR-møde: 

Tak for ønskerne - vi kæmper videre!
I juni-måned stillede Medicinerrådet et ønsketræ på Panum og bad jer, om at dele jeres 
ønsker for et bedre medicinstudie. Træet har nu fundet sig til rette i en nordsjællandsk 
have, og vi har fået kigget alle ønskerne igennem. I alt har vi modtaget 110 ønsker - 
tusind tak for det! 

Her kommer en lille oversigt over 10 af de ønsker der gik igen:
1. Flere gruppearbejdspladser
2. Flere studiepladser
3. Flere stikkontakter
4. Flere skraldespande
5. Blokstruktur på 4. Semester
6. Tidligere offentliggørelse af klinik og holdsætning
7. Mere tid til bachelorskrivning
8. Mere tid til at fordybe sig i fagene
9. Flere vandautomater
10. Udendørs studiepladser

Vi tager selvfølgelig alle ønsker - også dem der ikke er nævnt her - med videre i vores arbejde.

Har du et ønske du ikke fik hængt på ønsketræet? Tøv ikke med at skrive til medicinerrådet på facebook eller kom og 
vær med til næste månedsmøde eller til vores aktivitetsdag søndag d. 3. november kl. 12. Alle medicinstuderende 
er velkomne!

onsdag d. 6. november kl. 17 i Studenterhuset. 

•  KBU i Region Sjælland uden om gældende lodtrækning med garanti for ønsket 
geografi

• Campusområde og kliniknær undervisning

• Læs mere på sund.ku.dk/rs-sporet eller regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv

Invitation
Introaften til Region Sjælland-sporet d. 24. oktober i aud. Holst

BA kl. 16.00-17.15 og KA kl. 17.45-19.00

Vi byder på pizza og sodavand – tilmeld dig via mail til joan.riemann@sund.ku.dk

•  KBU i Region Sjælland uden om gældende lodtrækning med garanti for ønsket 
geografi

• Campusområde og kliniknær undervisning

• Læs mere på sund.ku.dk/rs-sporet eller regionsjaelland.dk/detgodelaegeliv

Invitation
Introaften til Region Sjælland-sporet d. 24. oktober i aud. Holst

BA kl. 16.00-17.15 og KA kl. 17.45-19.00

Vi byder på pizza og sodavand – tilmeld dig via mail til joan.riemann@sund.ku.dk



Stilling
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Suppleant        
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Navn
Andrea Maier
Claas Johannsen
Linnea Gerdes
William Wendler
Tobias Berg
Christian Benson
Anders Bang
Thomas Tursø-Finnich
Ossian Gundel
Anna Blak
Niels Bjørn Dalsgaard
Amalie Kimmer
Viktoria Sigsgaard
Josefine Darket
Mikkel Holm
Kaare Stolt
Clara Jensen
Frederikke Prætorius
Magnus Gibson
Marie Glad
Maria Østberg
Emma Møller
Katrine Thomsen
Malou Tholin
Moises Alberto Suárez Zdunek
Peter Schaldemose
Grethe Nielsson
Johan From-Pedersen

Lodtrækning
Lodtrækning

Stemmer
121
110
97
95
93
83
76
71
68
66
60
60
52
51
50
48
44
43
41
36
33
33
28
28
21
19
18
17

VALGRESULTAT 2019
Stemmer i alt: 1563, stemmedeltagere i alt: 262, blanke stemmer: 1
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Gør Jer klar til at svæve over gulvet i skæret af  knæklys!
Meget er sket på de 5 år, der er gået siden Specktors kastede deres første plade på gaden. I dag, over 500 
koncerter senere, et medlem mindre, en P3 Guld nominering rigere og med hits som “Broerne Brænder”, 
“Unz Unz” og ”Lågsus” bliver Specktors ved med at gøre sig selv bemærkede.

Deres sange er et samsurium af det festlige og den mindre seriøse attitude –men stadig ørehængende og 
med maksimal floor-potentiale.

Nobody Beats The Beat: DJ Noize og Typhoon

Nobody Beats the Beats er et hiphopkollektiv bestående af DJ’s og rappere, som sampler, 
mixer og udvikler både ny og gammel musik i en symfoni af fede beats og tekster du 
kender fra floor. DJ Noize og DJ Typhoon kommer fra kollektivet NBTB med deres LP’er 
under armen klar til at skabe fed stemning og spille musik du kan bevæge dig til.

DEU-DE-DE-DE-DEU-DEU

Discofix vender endnu en gang hjem til Studenterklubben - og har 
denne gang taget Simon Mortensen med på sax. Kridt danseskoene!

Du har været slem!

Slem igen, Nede Mette, Slem Igen, Klip, behøver vi nævne flere? 
Det går ned når BLAK indtager klubbens scene og spiller dine 
ynglingshits fra 2016.  

Jeg mødte en fransk pige - sådan én fra Fraaaaaaankrig!
Skrålede du også med på Fransk Pige, da du denne sommer nød at tømmermænd 
bare gør lidt mindre ondt når man ikke skal nå noget resten af dagen? Fuld Effekt 
har gæstet RHK og Egmont Festival denne sommer - nu rammer de medicinernes 
hjemstavn, så fang din mest frankofile buddy på floor.  
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GRILLBAR:

Bliver du sulten til 69, 

har grillbar din ryg. 

Der er hottere en masse. 
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Torsdag d. 24 oktober 
Åbenreception: 11-12, storebar

Vi skyder den 20. 69-timers bar i gang i storebar med sang, tale og lidt godt til ganen. 
Kom ned og vær med til at starte festen med os. 

Havfruebar: 12-14, storebar 
Langt ude i havet levede havfolket. Enkedronningen havde et slot og en 
søn. Sønnen havde fire døtre. En dag fortalte enkedronningen 

om verdenen over havet. Hun fortalte om, hvor smukt det er. 
Hun fortalte også, at når havfruerne blev 15 år, måtte de 

stige op til overfladen og udforske den. De fire havfruer 
var et år i mellem hinanden. Den første af de fire 

havfruer steg op til overfladen.......

HA bar: 12-14, lillebar 
Har du en indre HA almen fra CBS med skjorte, 

slips og Louis taske gemt i maven? Eller er du en 
Hells Angels rocker og trives nedsat med læder, 

rygmærker og en attitude, der siger “fuck the 
system”? Kom til den ultimative FIGHT mellem 

disse to dimentrale modsætninger til årets HA bar. 
May the best HA win. 

Disney klub 100: 12-14, lounge 
Nu sker det fandeme igen! Disney klub 100 er 

tilbage i Studenterklubben, og denne gang er den 
endnu bedre! Så start 69 timers bar anno 2019 på 

den mest fabelagtige måde ved at høre alle de Disney 
sange, du kender!

Birthday bar: 14-16, storebar 
We gon' party like it's your birthday! Kom til Birthday-Bar og 

hyg med boller, lagkage og Cocio PB. Kan du ikke få nok af kage og 
alkohol, kan du kombinere dine cravings i et æblekage-shot.

Citybois bar: 14-16,  atriumgården 
Solen skinner, din drink er kold, og scenelokalet er varmt. Men du kan ikke finde 

hende pigen fra i går, klokken bliver mange. 
Hvis du også kan nikke genkendende til ovenstående scenarie, så er den her mobilbar 

netop noget for dig. Kom ned til drinks, koldere end din eks, og snak følelser og 

problemer med Patumsvaskeægte Citybois (født i RegionH).

Mette Blomsterbar: 14-16, mobilbar 
Mette BlomsterBar her tilbyder friske æblekage-shots her samt et bredt udvalg af lækre 

råvarer her, som alle bageglade kursister frit kan benytte sig af her. I er jo cremen af 
Danmarks ungdom her!Vi tilbyder: Mel her, chokoladen her, smørcremen her, kaffen her, 
de to ting her, fedtstof i her, som den er her, den her, lige her, nøddegrøden her, cremen 

her, fugemasse her, pandekagen her. Her, her, her, her. 

Revy: 15-17, scenen
Revyens  favoritter, du kender og elsker dem. 

FC Corpus Cavernosum bar: 16-18, storebar 
I har set om dem på TV! I har hørt snakken på gangene! 

Panum har et nyt storfodboldhold! FC Corpus 
Cavernosum, panums nok stærkeste foldboldtrup, 

afholder fejring af holdets potentielle oprykning 
til serie 3. Kom og fejr os! Det bliver stensikkert 

sjovere end glansens bar Forza Corpus!

20 års jubilæumsbar: 16-18, atriumgården 
I anledningen af 20 års jubilæet for denne 

legendariske festweekend tager vi tidsmaskinen 
tilbage til 1999 og stirer durk ind i Y2K og de 

bedste hits. Kom forbi og mærk det historiske 
vingesus når du deler en skål med din ældste ven. 

Har du drukket modet til dig kan du tilmed score dig 
den oficielle 69-tatovering. 

BARrets øsofagus: 16-18, mobilbar 
Lægerne Gert, Gerd og Gherd har brug for hjælpo til 

en lidende patient! Kom forbi og bliv bevæbnet med 
beerpongboldslignende Pantoprazol, der i blød bue hurtigst 

muligt kastes ned i en stakkels reflux-generet ventrikel/øsofagus. 
Rammer du plet og behandler den lidende patient belønnes med 

et shot silkeblødt Bailey, men fejler behandlingen kvitteres med et styk 
sour shot lige i din egen øsofagus.

Irish Coffee Bar: 16-20, købar 
Igen i år står crewet bag Irish Coffee Bar klar til at lave Nørrebros bedste Irish Coffees til 

jer der står og venter i kø til 69. Der vil være god stemning, varme tanker og dejlige Irish 

SÅDAN KOMMER DU 
IND TIL 69-TIMERSBAR: 

•	 Såfremt der ikke er kø viser du dit SUND-studiekort og går ned. Du må have +1 på dit 
kort. 

•	 Er der kø skal du trække nummer ved indgangen. Dit nummer er personligt og du kan 
kun trække til dig selv. Skal du have en ven med skal vedkomne også møde op og trække 

nummer. 
•	 Du kan følge med i hvilket nummer der er blevet lukket ind på facebook: Student-

erklubben på Panum
•	 Når der er 100 numre til dit nummer skal du bevæge dig tilbage til indgangen, hvor der 

er  telt (varmestue) og kæl for køen. 
•	 Du skal selv holde øje med om dit nummer råbes op.

•	 Såfremt du misser dit nummer, er der desværre ikke noget at gøre og du må trække et 
nyt. 

•	 Der er 1000 numre per dag, hver dag med en ny farve. 
•	 Numre kan IKKE sælges eller byttes. 

•	 TIL GENGÆLD ER DER KÆMPE FEST I KØEN OG BARER KUN FOR JER!
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Coffees at lune sig på i køen.

Tyrolerbar: 17-19, scene/lillebar 
Endnu engang er det blevet tid til at danse arm i arm til de bedste tyske folkesange mens 
du kører Weissbier ned i lange baner. Tyrolerbars männer og fräuleins er klar til for alvor 

at sætte gang i 69 festen. Der er garanti for ægte oktoberfest-stemning når du endnu 
engang står og danser til Fliegerlied med studenterklubbens flotteste tyroler-folk.

BARsel: 17-19, loungebar 
En bar der sætter fokus på den faderlige rolle i barslen. For 
længe har der været et for lille fokus i den vigtige far-til-

barn interaktion i de første måneder. Dette vil vi sætte en 
stopper for! Forvent babyslynger, farjokes, gender-

reveals, babyshowers og en flok flotte fædre på barsel, 
der ved lige hvordan man håndterer en baby!

Fed Shawn Mendes køfest: 17-19, købar 
Kom og hyg dig i kø-teltet mens du lytter til de 

største bangers fra vores alle sammens yndlings, 
canadiske loverboy SM.

Hurtig bar: 18-20, storebar 
Hurtig bar er en bar der er hurtig. Ikke fordi du 
behøver at forsvinde hurtigt, men betjeningen 
er Fast as fuck. Barfolket vil selv sagt være iført 

de hurtigste briller og det hurtigste outfit. Der vil 
også blive spillet hurtig musik, så på med de hurtige 

danskesko. Som spectors siger "har du hurtigsko på eller 
hvad?" - det regner vi stærkt med du har, når du kommer 

forbi vores bar.

Bongobar: 18-20, atriumgården 
BONGO. En af de mest prestigefulde barer fra sidste år vender tilbage 
i 2019 med endnu mere leopard, større tragte og ny temasang.Vi i BONGO 

vil servere kold BONGOJUICE i tragte til enhver smag, ædruelighedsgrad og 
esophagusdiameter.Prøv lykken og se om du kan slå en BONGO på hjemmebane 

til buldrende bongotrommer, grib sejren i BONGO TVEKAMP eller blot forbedre din tid fra 
sidste år. zEz

Postbar: 18-20, mobilbar 
Er du lidt for genert til at gå op til hende den søde i baren? Eller er ham den flotte 

omgivet af alle sine venner? FEAR NO MORE - Postvæsenet er tilbage! Sving forbi den 
røde postkasse, skriv alt det ned du ikke tør sige højt, så sørger vi for en hurtig og sikker 

levering til modtageren. Prik hul på bylden og lad kærligheden flyde #allislove

Horoskopbar: 18-20, mobilbar 
Dit stjernetegn siger meget om dig. Er du en svulstig løve eller en følsom jomfru? Står 
stjernerne rigtigt i aften? Kom forbi horoskobar og få lagt dit horoskop og bliv klogere 
på, hvordan aftenen vil forløbe. Ps. Gik det dårligt til eksamen? har du overvejet om dit 

navn var problemet? Vi har også en numerolog til stede...

FADL: 19-21, lillebar 
Du kender FADL: Den rødefane, vagttelefonen, SPV-kurset, overenskomsten osv 

osv. og måske ikke? Dette år vil du opleve et joint venture mellem fagforeningen og 
vagtbureauet. I baren vil du møde hold 9000, der tager telefonen når du ringer samt 

repræsentanter fra FADL københavn. Så udover en gratis øl eller sodavand til medlemmer 
og vagttagere vil du have mulighed for at få en snak om løst og fast.

Silent Discooooooooooow: 19-21, scenen 
Du flexer max ved store scene til "hips don't lie" og dine hofter svinger som salsa! Men 

så skifter DJ'en til russisk dak?!! Du skal til at gå op til ham med en verbal lussing da 
det går op for dig; du kan bare skifte til en anden dj ved at trykke på en knap på dine 
høretelefoner. Du trykker og takker gud for nu er der "10 år" med klamfyr som er den 

mængde tid du har lyst til at danse silent disco.

Musikquizbar: 19-21, loungebar 
Savner du også at vågne til Kenneth K’s sprøde musikquiz lørdag formiddag med 

tømmermænd? Fortvivl ej -Musikquizzen er nu kommet til 69! Så saml dit bedste crew 
og lad os rive dig rundt som en yoyo i musikkens verden. Vi kommer til at dyste i alt fra 

youtube covers, boybands til 80’er klassikere. Hvis det lyder som noget for jer honeys, så 
duk op lørdag og bliv redet som nogle elskovsponys.

SLIK-BAR: 20-22, storebar 
Er du rigtig slikmund? Så kom forbi Sexekspresssens SLIK-BAR og bliv overrasket over 

hvor fantastisk mange, skønne ting der findes, som man kan slikke på! Der bliver quiz og 
konkurrencer med lækre slikbare præmier. Slik eller genslik vores klassikere; papmaché-

røven og penistragten! Vi har lidt for enhver smag!

Dyrene på HakkeDakkeBaren: 20-22, atriumgården 
Sving svælget åbent til Bagermester Harepus’ stærke peberkagebager-shots. Nyd 

skovens idyl til Mikkel Rævs rablende rap-rapsodi og svidende svirrende svada på endnu 
en sensuel skovtur med Morten Skovmus. Denne hidsige HakkeDakkeBar får dig på 69’ 

første dag helt fra skovbundens muld til træets toppe, hvor du kan bunde kølige bajer og 
lunkne shots med Bamsefar.

Mucho Macho Bar: 20-22, mobilbar 
Er du også træt af krænkelse af krænkelses kulturen? Kom til MUCHA MACHO bar og 

udlev dine bedste Mexico-fordomme. I MUCHU MACHO hulen drikker vi tequila af 
peberfruger, synger fællessang og uddeler lækkert merchandise.

BARHAMAS: 20-22, købar 
Det bliver koldere, nætterne længere og dagene kortere. Du længes efter sommerens sol 
og varme, eksotiske drinks og lækker musik. Årh, hvem der bare var på Bahamas og nød 
livet. Tanken om den fortstående kolde kø til 69-timers bar hjælper ikke ligefrem på det.
Bare rolig, min ven! Vi sørger for den fedeste køfest med lækre drinks, varme og sprøde 

toner i højttalerne! Velkommen til BARhamas <3

Cociobar: 21-23, loungebar 
De dejligste Cociodamer står klar bag baren til at ryste din iskolde 

Cocio og byde dig velkommen indenfor i deres Cociounivers. 
Kunne du tænke dig af starte aftenen på en flydende 

Bounty, Skumbanen eller måske stifte bekendtskab med 
en Brown Russian? Og ved du endnu ikke hvad en Cocio 

På Beløbet er? Det skal Cociodamerne nok vise dig! 
Cocio - Nothing but great taste.

TayTay Swift: 22-00, storebar 
You Need To Calm down årets bar ER fundet. Har 

du brug for at Shake it off eller nogen til at udfylde 
dit Blank Space? TS-bar har dig. Har du Bad Blood 

på tanden? Skal du have opfyldt dine Wildest 
Dreams? Her i baren føler vi os alle 22 - og ved at 

du er Trouble fra da du gik ind i baren <3 Vi er klar 
til at indfri din Love Story og i morgen være sådan 

We Are Never Ever Getting Back Together!

Den stora svenska baren: 20-22, mobilbar 
Hey allihoppa! Kom hit! Vi vill så jättegärna göre en 

“Storan Svenskan Baren” - den kommar bli så KÄMPA 
STOOOOR! Man kommer få sitta der och dricka en bärs. 

Kanske en drinck med blåa och gula färger. Kanske man 
får smaka en bit av köttbullar eller en jordgubb. Vi kommar 
såklart endast spela svenska låtar, tex. Abba, Vill Ha Deg, 

Basshunter och sånt. Det kommar verkligen bli en kämpa banger! 
Vi frå

BARbados: 23-01, loungebar
“Bam bam bi-dam bam bam BARbados” - Kom med under varmere himmelstrøg, 

og sip til en Tequila Sunrise, mens du svinger hofterne til hede Rihanna rytmer pon de 
replay. Her finder du både BARbados babes og tossede turister og så er der mulighed for 
at dyste i strandtennis om næste runde shots. Udfordre din læsemakker før de udfordrer 

dig!

Trapbar: 00-02, storebar 
Welcome to the traphouse. Ghettolivet i Atlanta er ikke nemt, og at være trapper kræver 

mod og vilje indtil dagen man får en pladekontrakt. Trapbar forvandler studklub til et 
traphouse fyldt med penge, stoffer og selvfølgelig trapmusik! Traplivet er en fest, men 

det er umuligt uden Gin and juice, Coke and Hennessy, Dirty sprite/lean og Forty. Så tag 
din durag på og besøg The Plug.

Skrifte(bar)stolen: 00-02, mobilbar 
Rygter om druk, hor, hasard og alskens utilgivelige synder i Studenterklubben er nået 

Vatikanstaten. Pave Frans har således igangsat en redningsaktion i katolisicimens tegn. 
En delegation af præster og nonner er sendt på færd med en mobil skriftestol. Bekend 
dine synder i skrifte(bar)stolen og opnå tilgivelse og aflad ved at drikke Jesu blod. Nel 

nome del padre, del figlio e dello spirito santo

Coyote Ugly: 01-03, loungebar 
Her er proppet fyldt med mennesker, primært mænd - de har penge, og de vil gerne 

bruge dem! Gulvet er klistret og barejeren river din t-shirt i stykker, så den bliver slutty. 
Mere slutty end hvad du er vant til. Musikken starter og du bliver en anden person. 

Whiskyen flyder ned af dig, ind i dig (og ind i andre, der betaler for at slikke den af dig), 
og du bliver til en Coyote. Coyote Ugly!

Barbu Bar: 02-04, storebar 
Skyldes de blå blink at HG har været lidt for lemfældige med røget endnu en gang? 

Nej, det er BarbuBar, Hvor Bamsehospitalet og Førstehjælp for Folkeskoler står klar med 
assistance hvad en dette værende en brændende hjertestarter shot eller blot lidt trøst i 

form at de to kæmpe vingummivodka bamser vi der står på højkant.

K-pop bar: 02-04, lillebar 
K-pop amok! Vestens pop blæst op med en faktor 1000 på bedste Sydkoreansk manér! 

Opskriften på en rigtig dansefest til 69! En perfekt cocktail af ”hvad fuck sker der her” og 
”yes det er bomben det her”. Kom og drik en risvins-drink med os, og dans til din favorit 
spotify liste med ”BBOOM BBOOM” og ”BABY SHARK”. Der bliver dress-up og sceneshow 

fra værterne. Glæd dig!

Fireball Whiskey Bar: 03-05, loungebar 
Nu er sommeren overstået, og det er koldt og træls - men fat mod! Vi åbner for 

anden gang i historien dørene op for FIREBALL WHISKEY FT. PITBULL BAR!! Efter en 
kæmpesucces i to år, har vi endnu en gang sørget for at stable dette unikke samarbejde 
på benene: Pitbull og Lucifer! De kommer til 69-timers bar, og det vil du ikke gå glip af! I 

hele to timer vil Pitbull spille storhittet 'Fireball'.
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ABBA(R): 14-16, storebar 
Oh Mamma mia, så er vi klar endnu et år til at bringe musikkens bedste æra til 69'timers 
bar. Vi er klar til at holde den vildeste 70'er ABBA fest som Panum har set. Så kom med 
at få en glimmer makeover, og vær klar til at skråle med på ABBAs bedste hits. Find din 
indre Dancing Queen frem og Gimme, Gimme, Gimme dine bedste 70'er discomoves.

Driftbar: 14-16, atriumgården 
Kom og hver med til 69s mest driftige bar. Kom i kontakt med 

din indre håndværker/Ort.kir når vi bygger en en bar fra 
ingen ting.

Bil-i-bar: 14-16, atriumgården 
Årets 69-bar 2018, BIL-I-BAR, er tilbage! Nu med 

endnu flere hestekræfter, større udstødning, 
bredere fælge, hurtigere briller og alt hvad dit 
bilelskende hjerte begærer.Kom og (hjul-)spin 
Bil-I-Bar Lykkehjulet og oplev biler såsom Den 

Voldsomme Volvo, Den Festlige Ferrari, Den 
Temperamentsfulde Tesla, Den Larmende 

Lamborghini og mange flere! Få benzin i blodet til 
den hurtigste bar! Vrroom

Tour de France: 15-18, scene/lillebar 
Tour de France! En 69-mastodont uden sidestykke. 

Baren vil danne rammerne om en episk dyst mellem 
Panums elitesportsmænd/kvinder om den gule 

trøje og den ultimative hæder. Kombattanterne vil 
blive udfordret på deres udholdenhed, balance og 

alkoholtolerance, til skue for hele 69. Der kan tilmeldes 4 
hold med 4 deltagere. Holdtilmeldinger sendes til Andrea 

Maier. Det bliver et uforglemmeligt show.

Gretha ThunBAR: 15-17, loungebar 
KLIMATOSSER! SAML JER! Er du også træt af stigende temperaturer og 

ligeglade politikkere? Gretha ThunBAR er kommet til Panum og har brug for 
jeres hjælp. Sænk vandstanden på bedste vis og drik jer ned i CO2-neutrale drinks, 
mens I flasher jeres vildeste genbrugslir! Bryd isen med din flirt og fortæl hende 

vandede vittigheder for at vinde hendes hjerte - før det er for sent.... :(

Kombardo: 15-17, købar 
KALDER ALLE JYDER - og wannabe jyder (hvis de findes??)

Velkommen ombord på Mollern (vores allesammens Molslinjen), hvor vi synger dig 
velkommen med "kombardo kombardo kombardo". Vi tilbyder Sænke Slagskibe, hvor 

alle andre skibe end Mollern skal sænkes! Når færgen er i havn, skal du videre på farten. 
Skal du til Århus sender vi dig afsted med et Århus sæt. Skal du til KBH er der drinks på 

menuen!

PRIDEbar: 16-18, storebar 
Mangfoldigheden hyldes til Pride Bar, hvor vi byder på lækre drinks, drags og darkrroom. 
Vi har et kæmpe ønske om at overgå sidste års succes - vi vil lave et show uden lige. Som 
et ekstra lille twist forefindes et darkroom i skakten, hvor man kan være heldig og få en af 
de svævende dildoer i hovedet - klask, klask. Så, Tuck it up bitch - this is going to happen!

Salsa og Sangria: 16-18, atriumgården 
Atriumgården forvandles til en sand dansefest, når SALSA&SANGRIA barens danseskole 

sætter gang i et sandt festfyrværkeri af dans og glade dage! Frygt ej! Hvis du ikke kan 
danse salsa, så lærer du lynhurtigt de basale trin at vores dygtige salsa-dansere. Grib din 
salsamakker (eller din kommende scoring for aftenen), find de løse hofter frem og kom 

forbi salsabarens glødende dansegulv.

Ævlebæwle: 16-18, mobilbar 
ØKO fra studenterklubben serverer saft. 

Irish Coffee Bar: 16-20, købar 
Igen i år står crewet bag Irish Coffee Bar klar til at lave Nørrebros bedste Irish Coffees til 

jer der står og venter i kø til 69. Der vil være god stemning, varme tanker og dejlige Irish 
Coffees at lune sig på i køen.

Frederiks Bodega: 17-19, loungebar 
Frederiks Bodega er navnet på det mystiske lokale 6.01.27F i Panums kælder. Endnu en 

gang får du muligheden for at kigge ind, og se hvad Panum-medarbejderne foretager sig 
efter lukketid når vi med John Mogensen, røg og flyversjusser genskaber stemningen fra 

Fredriks Bodega i Studenterklubben.

Barnaby: 17-19, købar 
HJÆLP! Mary Poppins er blevet myrdet i midsommer! Hendes trofaste paraply har været 

benyttet som mordvåben og der er ingen spor! Den ellers altid dygtige Barnaby er på 
dybt vand og har brug for jeres hjælp! Find din indre detektiv frem, løs mordquizzen og 
smag på lidt Bloody Mary for at komme en løsning til mordgåden nærmere. Hvem kan 

dog have gjort dette mod dejlige Mary?

Do you rememBAR: 17-19: under trappen 
Jason Derulo, Akon, Ke$ha. DO YOU REMEMBAR?! Du gik i 8., du gik i 9., du var på 
floor. DO YOU REMEMBAR!?! Fanta exotic, Bacardi Razz, Cuba Strawberry. DO YOU 

REMEMBAR!?! Vi garanterer et svedigt diskosnav og tager jer tilbage, fordi ærligtalt det 
har aldrig været så sjovt som siden ca. 2010. Smid dine arme "In The Ayer", fordi det er 

"Written In The Stars" at det bliver "Dangerous".

FREDAG d. 25 oktober 
Det bar’ WOW: 09-11, lillebar 

Du har sikker hørt om World of Warcraft eller "WoW! Måske har du et par nørdede venner, 
der spiller det, men forstår dog ikke helt hvad warlocks, Thunder Bluff og Ironforge er. Nu 
har du en enestående chance for at lære det, og starte din dag ud med lidt 
tømmermands-gaming og en kaffe med Bailey. Vi stiller et par PC'er 
til rådighed, men tag endelig din egen med. Vi ses i Azeroth!

Bingobar: 10-12, storebar 
Du troede måske, at det kun er plejehjem og sportshaller 
i provinsen, der nyder et godt spil bingo banko. Men du 

kan tro nej! Til dette års 69 Timers Bar kan du i Bingo 
Bar stille og roligt nyde et spil med dine venner og 
se, hvem der først får fuld plade og bingo og være 

så heldig at vinde vores hærlige præmier fra barens 
sortiment såsom Shandy På Beløbet, samt adgang 

uden om køen om lørdagen!

The Big LeBARwski: 11-13, scene/lillebar 
The Big Lebowski - Drink along. Har du ondt i håret 
og en umættelig træng til White russians? Så kom 
med når vi viser The Big Lebowski og skåler med 

The dude. Hver gang The dude drikker, drikker vi. Af 
samme grund serverer vi også White russians i stride 
strømme så du kan læne dig tilbage i sofaen og sige 

farvel til dine tømmermand og hej til The Dude.

Cocktail bar: 11-13, loungebar 
Hvis du synes verden kan være hård, så er du ikke den 
eneste sikkert. Men heldigvis for dig kan det løses nemt. I 

Studenterklubbens mørke lokaler står der 4 drenge med det ene 
formål at gøre din dag bedre. Der vil blive produceret cocktails 
i ekstrem høj kvalitet til priser at du nærmest burde skamme dig på 

forhånd. Så grib alle du kan, og kom ned og start din dag på den lækrest 
tænkelige måde.

GramsessBARktrum: 11-13, mobilbar 
"Hej, jeg hedder Bolette, jeg er 46-år og jeg er ninja." Har I også drømt om at møde 

Ninja-Bolette live? Så glæd jer til GramsessBARktrum - Gramspektrum baren, hvor der er 
max. chilleren med hip to de hoppedihop i ordnli' syg 90'er Burger King-stil. Der vil være 
SØVAND, SØVAND i lange baner og mulighed for at møde bademester, Kenny K, Gert K, 

aggemam-manden og Lonnie fra storhedstiden. SES!

PanumTYR: 12-14, storebar 
Panums egen svømmeforening, Panum TYR, vil igen forkæle jer med godter til øjet 

såvel som ganen. Et dusin bronzecreme-indsmurte atletiske pragteksemplarer vil, iført 
farverige tangatrusser, afholde en magtdemonstration af en bar i storebar fredag kl. 

12-14. Dette inkluderer stærke drinks, stærkere shots og de stærkeste mænd Panum kan 
mønstre. Vi ses

Det går helt i fisk: 12-14, atriumgården 
Træk en gammel sweater på og lad bare skægget stå - og kom så ned i baren og ta’ med 
ud å fisk! Er du dum som en torsk eller lækker som en sild? Det’ lige meget, det bli’r for 
vild! Vi garanterer en god fangst når vi langer frisk fisk fra dåse, glas og/eller flaske over 
baren til lyden af søde sømandsviser. Du får valgfri fisketopping for 5,- så selvom du er 

flad som en rødspætte skal det nok gå

BARedygtig: 12-14, mobilbar 
IMCC Earth blev oprettet som basisgruppe under IMCC, da der på panum ikke fandtes en 
aktivitetsgruppe med fokus på klimaforandringer og sundhed. MEN bag vores drøm om 

at skabe en bevidsthed på panum lurer lysten til at vise, hvor sexet en klimavenlig bar 
kan være. Vil der være plastik kopper? Nej! Vil det være grønne shots, konkurranser, og 

brandene shots (amazonas) der skal slukke? Stensikkert!

69 minutters bar: 13-15, scene/lillebar 
Kan du bare ikke få nok bar? Har du altid følt, at 69-timers mangler lidt mere bar? Bare 

rolig, 69-minutters bar er her for dig! Konceptet er simpelt: 69 minutter, 69 barer, 69 
forskellige temaer.

KÆMPE BAR: 13-15, loungebar 
Forestil dig at du kommer gående nede i klubben, der er (forhåbentligt) røg, varmt og 

mange mennesker. Pludselig støder du foden mod noget, du tror du rammer en taburet 
men opdager at det faktisk er et lille bitte bord og en lille bitte stol. Du bliver i tvivl: er 
det en kæmpe brandert, større end du troede, eller er du pludseligt vokset til kæmpe 

størrelse?

Hobo bar: 13-15, under trappen
Den legendarisk hobo bar er tilbage!! Iklædt laset kluns, en mundharmonika i den ene 

hånd og en dåsse kidney-bønner i den anden, byder de hjemløse dig velkommen til 
deres ydmyge papkasser! Her kan du få varmen, en lunken guldøl og en god snak med 

panums ægte landevejsriddere. Og hvis du er rigtig sød, så smider du lige en 10'er i 
hatten når den går på runde.

Varmestuen: 13-15, købar 
Det kan være koldt at stå i kø til 69. Det problem er blevet midlertidigt løst i år, når 

varmestuen slår dørene op og garanterer både lun luft, lun atmosfære og en lun lille én 
til ganen at varme sig på.
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Randers bar: 18-20, storebar 
Er du undfanget i et depot rum på Crazy Daisy og har du fået mokai som modermælks 

erstatning? Kører du på din tunede puch maxi hver weekend til tramper hal bal? Sover du 
med dine Nike Shox på og dit track suit, så du hurtigt kan komme ud og dakke? Det går 

ned til RANDERS BAR. TLDR: Dak og cult shakers i track suits og hurtigbriller

Chemise bar: 18-20, atriumgården 
Verdens bedste Celine er tilbage, og der skal rigelige mængder bobler til, når hele 

atriumgårdens heart will go on. Endnu engang får du muligheden for at skråle alle dine 
dybeste følelser ud sammen med resten af 69. Celine gæster atriumgården og sørger for 

alle gæster i en rus af lyserøde bobler bliver høje på 69-kærligheden.

Apfel-Taffel bar: 18-20, mobilbar 
Trenden har spredt sig som en steppebrand. Den anerkendte sport dyrkes som en 

religion på grænsen til det ekstreme.For FEMTE gang skal medicinerne velsignes af den 
royale, saftige og ubarmhjertige APFEL-TAFFEL. Vi inviterer til en fyrstelig 3 retters taffel 

med rekordstore mængder af Ribenasaft og Karloffs vodka, skyllet ned med magiske 
æblebidder. Alle må overgive sig, når APFEL-T indtager 69 ;)

Nam bar: 19-21, scene/lillebar 
Året er 1973, og du er på dit 3. år udstationeret under US army i den vietnamesiske 
jungel. Vietnamkrigen er på sit højeste, og musikken har aldrig været bedre. Det er 

varmt, fugtigt, beskidt og du trænger til et bad. Heldigvis står 1st infantry devision klar 
i baren til at servere kolde drikkevare og brændende napalm-shots. På scenen står de 

fredselskende hippier, og spiller tidens livemusik. 

Fyyynbo bar: 19-21, loungebar 
Velkommen til FynBar, gamli. Her betjenes du af hele holdet bestående af Mikkel Desler 

fra Odensøøøøh Boldkluuuub joooo, Danmarks yndlings taxamand H.C. Andersen, 
gutterne fra den lokale i Svende City og deres geeeeeee’. Fynboer er vanemennesker, så 
udvalget af væsker er snævert, fordi vi fynboer mener, at alt skal være, som det alti' har 

vært. Derfor sælges KUN O'ense Classic og brunner.

Guldbar: 19-21, købar 
Velkommen til guldbar! Hvor både øllene og damerne er GULD. Der er to tilbud på 

menuen: 1. Du kan købe en gulddame af en gulddame. 2. Man kan tage en guldfire, altså 
tragte 4 gulddamer på en gang. Lykkes det, overdynges man med guldkonfetti og ros, 

samt får skrevet sit navn på guldfiretavlen, så man til resten af 69-timer kan prale om sine 
supernice skillz. Kom og bliv forgyldt!

Chernobyl bar: 19-21, under trappen 
Et brag lyder fra 4. reaktor i Chernobyl atomkraftværket og Geiger-tælleren viser 3,6 

Röntgen. Præparatfremstillingen er trukket i Hazmat suits, tjekker strålingskontaminering 
og serverer White russians og vodka fra Chernobyl-fontænen. Kammerat! Find din 

flotteste Adidas dragt og ushanka frem og træn dit gopnik-pose inden der skrues op for 
DJ Blyatman, Kernkraft 400 og det bedste Østbloks tramp.

Justin Biebar: 20-22, storebar 
FAN CLUB GONE WRONG! Har du også Bieber-fever? Frygt ej - Justin BieBAR vender 

tilbage for 3. år i træk. Vi hidkalder alle Beliebers til den vildeste Justin Bieber-fest! Justin 
er vores livs lys, og der spilles udelukkende hans musik i vores bar! Skulle der komme en 
Selena Hoe-mez sang på går vi HELT AMOK!! PS. hvem fanden er Hailey Bieber? What a 

hoe..

Full moon party: 20-22, atriumgården 
 INGEN 69 uden svedige dansende kroppe under åben himmel! Kom til et BRAG af en 

SELVLYSENDE fest med fuld skrald på MUSIKKEN og BUCKETS i lange baner. Kom til FULL 
MOON PARTY BAR. DANS UNDER PALMERNE, smid trøjen og grib efter 

stjernerne og knæklysene - FULD DILD UMTHJUMT- HJUMTHJ! Vi ses 
på KOH PAGNAN!

Malibar: 20-22, mobilbar 
MALIBAR! Elsker du også Malibu ligesom vi gør? JA- du 

gør! Malibu tilfredsstiller dig mere end din kæreste.
Går du rundt til alle fester og tænker; "hmm, vil min 
drink/øl ikke smage bedre med Malibu i, kan den 

malibu’s?" Nu får du muligheden til års 69-bar! 
Malibar er en mobilbar som tilfredsstiller alle dine 
malibu-lyster, på floor, i atriumgården! frygt ej vi 

finder dig!

Pyntebar: 20-22, mobilbar 
Har du altid gået rundt med en lille pyntepige i 

maven? Eller kunne du bare godt tænke dig at se 
HERRESEJ ud til 69? Så kom forbi PYNTEBAR! Efter 

sidste års kæmpe gimmersucces stiller Pyntepigerne 
igen i år op og pynter dig fra top til tå, og så kan du 
endda drikke lækre drinks imens! Kom forbi ‘indsæt 

barlokation her’ ‘indsæt dag her’ under 69! Vi lover, du 
ikke vil fortryde det!

Rocker bar: 21-23, købar 
REAL WOMEN MAKE YOUR DICK HARD! NOT YOUR LIFE! Find 

din indre (og ydre) rocker frem, når der bliver holdt rockerbar 
til 69! Slå to fluer med et smæk og få en kold fadbamse samtidig 
med en halstatovering. For lad os være ærlige; hvem har ikke altid set 

op til Jønke og Brian Sandberg aka jetzzzetteren. Du er garanteret den ondeste 
headbangernakke og fedeste rygmærker.

Søster dakke og smaddre nonnen: 21-23, under trappen 
Søster Dakke og Smadrenonnen er her for at give jer guddommelige drikke og 

velsignelser. Baren kommer til at bestå af 3 eksklusive drinks samt én slags shots, der på 
trods af høj kvalitet matcher en studerendes pengepung. Vi garanterer, at du vil vende 

frelst tilbage til dansegulvet efter et syndfuldt besøg hos os - Amen!

Frugtbar: 22-00, storebar 
Uanset om dit agenda er at drikke dig ned i frugtdrinks eller at forplante dig, så kan vi 
levere i 69's svar på paradiset: FRUGTBAR. Her fristes du nemt af skønne bartendere, så 
hold frugterne (og kreditkortet) i bukserne, eller lad være. Vi lover du bliver hensat til et 

bedre sted, det plejer jo trods alt at være et hit når tøserne kan håndtere frugterne, både 
dem i drinks'ne og mellem benene.

CANDYBAR: 22-00, atriumgården 
Man bremser på hælen, og bliver hed. Tænker hva' dælen - sikke et sted! Så bliver man 
der lidt, får et Jell-O shot eller to,o g tænker hvor fedt. Den fest er jo goø. Flere glas må 

fyldes, og så skal der tylles. Hele vejen ned. Kig forbi CANDYBAR. 

SjatBar: 22-00, mobilbar 
Vi er i et kapløb med tiden, og vi har ikke et sekund at spilde. Verdenshavene stiger for 
hvert sekund, og lige om lidt er Amsterdam reduceret til en dykkeroplevelse! Der må 
handles, og der skal handles nu. Genbrug er svaret! Kom derfor ned til SjatBar og giv 

vores store hjul et godt spin og se, hvilken spændende sammensætning af sjatter, du skal 
have! Det er kun fantasien der sætter grænser!

NyKØbar: 23-01, købar 
Kæmper du dagligt en brav kamp for ikke at lade din indre poptøs undslippe? Så er 

du heldig! Til dette års 69 kommer intet mindre end DKs mest kendte diskotek, nemlig 
CRAZY DAIZY hele vejen fra Nykøbing og fyrer op for en fed kø fest!! Så kan du endelig 

finde din indre popprinsesse M/K frem, som du ihærdigt har forsøgt at skjule siden 
00’erne. Zez på floor? Det tror jeg nok vi gør 10hi f9s :i

TEKNO TURM: 00-02, under trappen 
Jetzt gehts los! Es ist da. Es ist über alles. Es ist zeit für... TEKNO TURM!! Seit letztem Jahr 

sind wir zu vielen Technopartys auf der ganzen Welt gegangen. Folge dem Rhytmus, 
gucke unter die Treppe und beschütze deine Ohren. Wir haben turbo-mate und 

Stroboskope-Licht. Viel Glück, nein-man!

Bar BOING: 00-02, storebar 
WOOP AHA - Bar Boing! Det går boombang-gadanggadang. Danmarks største 

popdrenge, Nik og Jay, fortjener en hyldest! Med rødvin og blå Kings i bedste Nik og Jay 
stil, spiller vi deres største hits - nyt som gammelt - så gør dig klar til at ryste den som en 
klapperslange! Find din pels frem og tag din bandana på, hvide sneaks og cappen let på 

skrå. Det bliver HOT HOT HOT HOT HOT!

Bar’trolde: 00-02, mobilbar 
Panums trolde har levet længe i klubben. De har boet under scenen siden 

Studenterklubben åbnede. Desværre er disse ik velkomne i klubben længere! De stjæler 
Klubbens kopper, skruer op for musikken til fredagsbar før klokken 17 og tænder for 

røgmaskinerne. Derfor har de karantæne fra klubben og 69 igen i år. De har dog fundet 
en smutvej ind på lageret, hvor de henter øl til køen (ond trolde-latter)

Odontbar: 01-03, lillebar 
Glemmer du også altid at børste tænder inden 69? Og fortryder det hver gang du står 

og skal til at kysse hende den lækre pige fra 1. semester? Så frygt ej – Odont bar står klar 
med mundskyl og gode råd om at undgå karies. Vi vil lange Minto shots, Gingiva&tonics 
og Kariespolitans over baren iført skinnende hvide t-shirts og lækre stramme hvide jeans 

som de kun ses i den forkerte ende af Panum! 

TISS: 01-03, loungebar 
Kan du lide tequila? Det kan vi! TISS er tilbage! Tequila 

Interesserede Studerendes Selskab er for studerende, der 
elsker tequila, og det er i alle former! Dette er baren for 

dig, som kan lide en rolig tequila on-the-rocks eller 
give den max gas med en body tequila! Det bliver 

skidehyggeligt, så husk din sombrero og tag dit 
æsel med, eller måske bare din læsemakker. Vi ses 

til TISS-bar!

Udefinerbar: 02-04, storebar 
Det er svært at sige hvad du skal forvente. Baren 
er måske i anledning af Monthy Pythons 50-års 

jubilæum. Men igen - måske ved vi bare ikke hvad 
vi skal lave endnu. 

Skod bar: 03-05, lillebar 
SKODbar har 69's eneste dørmand i klubben - han er 
ildelugtende og rasende. I baren sælges de klassiske 

SKOD-drinks og SKOD-øl, alt efter hvad restlageret lige 
tilbyder. Der skal nok være et eller andet. Vi har også Sex 

on the Bitch. Og øl.
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Flexbar: 14-16, loungebar 
Er det FW? Er det SATS? NEJ! Det er Flexbar! Frem med de store guns, dybe tank-tops, 
booty-løftende tights, shakers og preworkouts - nu skal der flexes, curles og poseres, 

og det med de rette mængder af præstationsfremmende midler. Proteinshakes, 
preworkouts og steroider vil flyde i stride strømme i Flexbar. No pain - no gain.

HYTTEBAR (4269 m.o.h): 14-16, atriumgården 
Efteråret betyder kun en ting for os nordmænd; kos på HYTTEN. 

Det er koldt, det blæser og efter den lange stigning op ad 
trappen til atriumgården ankommer du endelig. Nyd en 
velfortjent pause med dine kære vandrekamerater, inden 

i tager fat på den næste etape. I hyttebaren byder vi på 
panoramaudsigt, vildt dyreliv, den obligatoriske kakao 

- og selvfølgelig vaffel med myseost! Ses på toppen!

BytteBAR: 14-16, mobilbar 
Fik du taget det forkerte outfit på til dagens 69-bar? 

Eller har du bare brug for en ny festlig hat eller 
en anden sjov dims? Så prøv lykken og kom forbi 
BytteBAR og se hvad du kan bytte dig til af flotte 
sager. Og så byder vi selvfølgelig også på lækre 

G&T’s.

(B)AKON bar: 14-16, mobilbar 
Hvem vil ikke høre gode gamle bangers fra 

legenden Akon, mens de spiser bacon, right now 
(na na na)? Våres bar er nettopp det! Akon på repeat, 

mens vi spiser crispy bacon, baconsnaps, og litt 
flæskesvor. Hvis du er mr.lonely, come og joins oss og 

spis bacon! Smack that bacon, og syng med, cuz your soo 
beautiful!!

Page Four Bar: 14-17, købar 
Omend Page Four blev opløst i starten af 2018, ændrer det ikke på, 

at de siden 2014 har spyttet episk musik ud i æteren til alle piger i alderen 
12-16. Hitsene inkluderer blandt andet 'Sommer' og '17 år'. Derudover har de også 

lavet 7 andre sange. Page Four bar kommer igen for tredje gang, og vil ikke lave 
andet end at sælge cidere, og høre de dejlige Page Four sange for alle dem der står i kø.

(S)neglebar: 14-16, købar 
Kom forbi (S)neglebar og spis en kanelsnegl mens du får lagt en unik manicure. Vi 

tilbyder både en række faste bestsellere, men kan også lave bestillingsdesigns, der passer 
til lige netop din yndlings 69-bar.

Scorebogsbar: 15-17, storebar 
Scorebogen 2019 er født og i denne anledning fester Studenterklubben i hele 69 

timer! Årets livlige udgivelse er den bedste udgave af Scorebogen, der er født og vores 
releaseparty bliver utvivlsomt den vildeste fest i år. Så kom til fejring af udgivelsen af 

årets mestlivsbekræftende bog og flirt med din favorit blandt Scorebogsdrengene mens 
vi serverer indholdet fra kilden til evig ungdom.

FADoLs Netværkscafe: 16-17, lillebar 
Foreningen Af Danske OverLægestuderende vil gerne invitere til netværkscafe i 

loungeområdet. Der vil være rig mulighed for at udveksle oplysninger, øve sit golfslag 
samt nyde et glas bobler og et fad med kanapeer. Det bliver pissedyrt men som 

overlægesruderende er der jo ingen grund til finansielle bekymringer, de fattige er jo kun 
fattige fordi de ikke tjener nogle penge som vi plejer at sige.

Beta alpha rho sigma epsilon kappa delta frat party, 16-18, loungebar 
cum up and get crunked @ beta alpha rho sigma elipson kappa delta frat party. No 

fucken nerds allowed. Submit et rygte hos sorority girls Ashley & Barb, og det vil komme 
op på projektoren, hvis det er totally nasty. like literally. C U @ the sweetest freakin 

kickback. peace out l00sers. b there or be square cuz chad (literally the hottest guy in 
beta alpha rho, like his dad is super rich) will be.

Panumskitursbar: 16-18, atriumgården 
Savner du også sne under fødderne, fadøl i solen og den ægte afterski-stemning 
efter en fuld balladedag på pisten. Panumskituren bringer afterski-stemningen til 

Studenterklubben med masser af jägerthe og god musik. Kom og slå din læsemakker 
i søm eller få en kælketur i atriumgården. Mens vi alle går og vinter på skisæsonen går 

igang kan vi nu få en lille forsmag på Panumskituren. 

Basic Bish bar: 16-18, mobilbar 
Raise your hand if you have ever been personally victimized by Jens Juul Holst! Vi varmer 
op med Kelly Clarkson, Pussycat Dolls og Sugababes til basic bish bar. Vi spiller de mest 

basic white girl tunes i kender til, and i feel that there’s a 68% chance that it’s already 
raining fattigmands cosmopolitans, so get in loser we’re going clubbing.

Irish Coffee Bar: 16-20, købar 
Igen i år står crewet bag Irish Coffee Bar klar til at lave Nørrebros bedste Irish Coffees til 

jer der står og venter i kø til 69. Der vil være god stemning, varme tanker og dejlige Irish 
Coffees at lune sig på i køen.

HIGH SCHOOL MUSICAL: 17-19, storebar 
Us: WHAT  TEAM?
You: WILDCATS!

Us: Thaaaat’s right, your fav team from East High is back once again to have the biggest 
party of 2019. Betta getcha ya’ head in the game!

You: This is all I’ve been looking for, right here right now! A night to remember! Us: This 
could be the start of something new!
You: But…. I gotta go my own way )’:

Us: NOOO! WE’RE ALL IN THIS TOGETHER!

LØRDAG d. 26 oktober 
Gincraze: 9-11, mobilbar 

Den store Gincraze skyller ind over landet. Gin og tonic har aldrig været mere populær 
endnu. Nu kan man få langt flere forskellige GT'er end den klassiske Gordons gin med 

schweppes tonic. Så kom til ginsmagning og oplev hvad GT også kan være!

Lagerbar: 10-12, lillebar 
Kan du også lide både øl og så noget der er ud over det 

sædvanlige, ja nærmest specielt? Så kom forbi os og smag 
på vores fantastiske udvalg af specialøl. Det er hyggeligt, 

det er roligt og så er det pisselækkert.

Bogklubben: 10-12, scenen 
Bogklubben inviterer til morgenlæsning og debat. 

Vi sætter fokus på moderne digterkunst og læser alt 
fra Knud Romer til Jørgen Leth. Veronika Katinka 
leverer knivskarp oplæsning af digte fra sit værk 

"Jeg bruger min krop som et møbel" i udvalg 
bl.a. "klam i korea”. Vi skylder poesien ned med 
morgenbitter og revitaliserer klubben gennem 

kulturen.

Stetosko’Bar: 10-12, loungebar 
69 er en larmende affære, hvor man konstant er i et 
kæmpe kaos, men i Stetoskopets bar lukkes du og 
din bedste veninde ind i et intimt lyd-univers, hvor I 
to sammen deler virkeligheden leveret og forvrænget 
gennem mikrofoner og teknik. Det ene øjeblik taler fyren 
ved siden af dig som en brovtende førstelsker, det næste 
øjeblik som Chip og Chap. Det er Silent Disco meets Poetry 

Slam.

Elektrolytbar: 11-13, storebar 
Har du det også stramt ovenpå 2 dages vidunderlig fest i klubben? Frygt ej! 
Elektrolytbar sørger for de skønneste forunderligheder, som genopfylder dine 

depoter og giver dig gejsten tilbage.

FESTIVALBAR: 11-13, atrium 
Savner du også de varme sommerdage? Savner du at sidde i din campingsstol i solen, 

drikke en lunken øl, spise dåseleverpostej og makrelmader og nyde alt den folkelighed 
der hører festivallivet til?? Det gør vi også!!! Så kom med ud i Atriumgårde, og drøm dig 
tilbage til mere simple festivalstider, og spil en omgang ølbowling, kævle, eller tag en 

ølbong med os <3

HOMM3 Hotseat bar: 11-13, mobilbar 
Erathias hovedstad, Steadwick, er blevet overløbet af Dungeons Lords fra Nighon. Queen 

Catherine påråber sig sine allierede, og elverne fra AvLee svarer hendes kald. Sammen 
må de bekæmpe de mørke umenneskelige hærer fra Nighon for at genvinde Erathia, og 

bringe riget tilbage til fordums storhed!

Jazz & Bourbon bar: 12-14, scene/lillebar 
De bløde jazz-toner strømmer ud fra scenebaren og drager dit tømmermændsramte 
hovede til sig. Studenterklubbens husband spiller op alt imens lækre bourbons bliver 
langet over baren. De kompetente bartendere står klar med bourbon smagning, alt 

imens du slænger dig i sofaen og lader dråberne klare tømmermændene.

Udlånsbar (all hail white lies): 12-14, loungebar 
I anledning af at White Lies er udgået (HVILKEN TRAGEDIE!!!) laver vi denne bar for at ære 
dens minde. Én stor white sensation-like bar hvor både hvide drikkevarer og sladder vil 

flyde. Kom og træk lidt sladder fra året der gik, og vær med os i Udlån i denne meget 
svære tid. Husk rygtet er ikke altid nødvendigvis sandt, men rygtet siger det bliver godt! 

Kh. Sladdercentralen

Glansbar: 13-15, storebar 
Fodbold, flotte fyre og fadøl! Hvad mere kan man ønske sig til en bar? Glansholdet 

tropper talstærkt op i uniform og dominerer storebar med massere af fadøl, charme og 
styrke(scorebogen, hvem)?

Sænkeslagskibebar: 13-15, atriumgården 
Splitte mine bremsejl, nu er det atter 69-timers bar!Vis, at du ikke bare er en landkrabbe, 

men en ægte, standhaftig sømand og sænk vores slagskib, før vi sænker dit!

Acoustic Dreams: 13-14, mobilbar 
Så er den her! Denne 69 kan trakteres med Soothing Music (TM) fra det akustiske 
ensemble i Acoustic Dreams! I et sammenflet, der gør Søren Ryges nyligt opførte 

pilehytte til skamme, præsenterer vi kun det bedste fra akustisk musik - og derudover de 
største bangers, der trængte til et genreskift. ”Det er skuda meget sjov" - Thomas Treo. Vi 

elsker især korbøjderslips og Billy Ray Cyrus - Kom Glad!

BARm: 14-16, lillebar 
Hvem elsker ikke en god BARm? Vi slår to fluer med ét smæk. Store øl og store patter. 

Whats not to like?

Akustisk klub 100: 14-17, scenen 
Klubben byder i år velkommen til Rasmus Blom og Martin Hermann, der for første gang 
overtager den akustiske-klub100-fakkel fra veteranerne Søren Just og Rasmus Callesen. 

Crewet er nyt men konceptet er det samme! 1 minut af 100 akustiske klassikere og 
storhits lige i røven på hinanden, kun opdelt af et "SKÅL" og et shot øl. Er stemmen ikke 

varm efter torsdag og fredag, så frygt ej, klub100 har dig.
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BARber: 17-19, lillebar 
Kom ind hos din lokale barber og få en flot ny frisure, ultra glatte ben eller noget helt 

tredje. Vi er eksperter i alle former for hårfjerning. I salonen kan vi tilbyde dig lækre 
drinks, imens du får trimmet armhulerne eller klippet din page. Hos barberen får du et 
gratis klip og med sikkerhed et blændende resultat, som du aldrig vil fortryde! Og så 

kommer du tilmed til at se brandgodt ud til 69!

Gift ved første blik: 17-19, scene 
Er du også single og ønsker at finde din eneste ene? Eller har du fundet din udkårne 
men vil gerne vide om i et ægte match? Måske savner du bare Gert Halds blide røst 

fra sundhedspsyk på 2 semester. Uanset hvad der passer på dig, har vi løsningen! Der 
er kærlighed i luften når Gift Ved Første Blik Bar løber af stablen! Bliv matchet, find din 

udkårne og få det bryllup du altid har drømt om.

Speeddating bar: 18-20, loungebar 
Søger du kærligheden og den eneste ene, eller måske bare noget guf for en enkelt aften? 

Så kom til speeddating bar og få afprøvet dine grænser, samt muligheden for at møde 
nye og interessante mennesker ;) Vi sørger for strawberry daiquiris der er røde ligesom 

det pulserende kærlighedsorgan. Lad dig blive forført.

Grøn Fe Bar: 18-20, atriumgården 
De grønne feer trækker igen i år proppen af absintflaskerne og lader den eventyrligt 

smaragdgrønne drik fortrylle 69 for måske uigenkaldeligt allersidste gang. I anledningen 
af vores 9 års jubilæum tænder vi op for årets mest ekstravagante fest, med mystik 
og luksus i overflod. Kom med og lad dig forføre af flyvende feer og dråber af den 

legendariske drik som forhekser sjælen og forblænder sindet.

Flytbar: 18-20, mobilbar 
Flytbar giver dine dansetrætte ben en kærkommen pause. Bestil et opsamlingssted, 

bund en flyttebajer og bliv transporteret til en ønsket destination inden for klubbens 
domæne (og omegn), alt imens de bomstærke flyttemænd og -kvinder fyrer op for det 

gode humør med svedige pander. For business inquiries: +45 6064 8084

Decade bar: 19-21, storebar 
Har du altid været misundelig på, at dine forældre kunne vrikke med hofterne til ABBA i 
70’erne og Billie Jean i 80’erne? Har du en inderlig drøm om at føle dig som en Spice Girl 
i 90’erne og savner du se Nik & Jay på Boogielisten hver fredag efter skole i 00’erne? Så 

tag med os i vores tidsmaskine i Decade Bar, hvor vi tager jer gennem de seneste 40 års 
musik, drinks og fedeste dansemoves!

BARcelona: 19-21, lillebar 
KALDER ALLE EFTERÅRSDEPRESSIVE MENNESKER - ¡Vayamos a España, bebamos sangría 

y bailemos flamenco! Jaja, regnen siler ned og det er koldt og gråt udenfor, men her er en 
nyhed at varme sig på: BARcelona er kommet for at kurere DIN depression! Så find jeres 
storblomstrede kjoler og kolossale stråhatte frem, for I er inviteret til en fiesta I sent vil 

glemme! Hasta luego????

SP-bar: 20-22, loungebar 
Sundhedsplatformen er kommet til Studenterklubben. Den skal gøre det meget 
nemmere for dig at få lige den øl eller lige den cider, du vil have. Det eneste du 

skal gøre er at udfylde en best./ord. Der skal naturligvis fremgå dosis og indikation 
og lægestuderende har brug for en kontrasignering - vær opmærksom på 

kontraindikationer!  Hvem ved? Måske du endda kan blive superbruger i løbet af 69?

Dakbar: 20-22, atriumgården 
Udlev din indre prinsesse fra blokken til en ægte slettefest. Kom for at dakke dakke med 
os lige indtil politiet lukker lortet ned. Hos os kan du selvfølgelig få den daglige solkur 

mens du sætter dine botox-læber på en lunken breezer, der mather din pakke røde 
Prince.

Død prinsessebar: 20-22, mobilbar 
Dagene bliver kortere og mørkere, oktober er ved at nå sin ende og 

halloween står for døren. Dine yndlings Disneyprinsesser er 
genopstået fra de døde og kommer nu tilbage for at hjemsøge 

dig, når vi bringer uhyggen til klubben under 69! Ikke 
engang dine kæreste barndomsminder kan redde dig nu.

Til julebal: 20-22, købar 
Savner du et mylder af mennesker og duften af glögg 

på strøget? Nu har du muligheden for at tage forskud 
på julens stressende jag (og kalorier), når vi byder op 
til julebal - direkte i køen til 69! Aldrig har det været 
så grønt aldrig har det været så skønt, at stå i kø en 

råkold oktober. For hvad varmer mere end glögg 
og æbleskiver?

Karneval i Rio: 21-23, storebar 
Har du længe drømt om at opleve karnevallet i 

Rio, men ikke kommet længere end til Aalborg? Så 
giver vi dig muligheden NU for at opleve de smukke 
fjerdragter og intense trommerytmer, der slår om kap 
med dit hjerte. Når sambarytmerne sættes i gang, går 
verden i stå, så dyp dit ansigt i glimmer, find de høje sko 

frem, for det her vil du ikke gå glip af!

Brandbar: 22-00, loungebar 
Wiuwiuwiu There's a fire burning on the dance floor. Panums 

hotteste bar er klar med brandslangen til alle de brandvarme moves 
I unge ildsjælde fyrer af. Vi rekrutterer kadetter til at slukke fireballs 

og køre brandbiler ned i lange baner. Så kom ned og brænd 10 år af dit liv 
mens vi rydder dansegulvet og tager tempraturen med til højder som får dine 

termiske alarmer til at gå i udbryd.

Cowboybar: 22-00, atriumgården 
You’re wanted for the Cowboy-bar! En long day på prærien gør en sherif tørstig efter 
beers & whiskey. Saloonen serverer alt, hvad cowboy-hjertet begærer, men pas på du 
ikke ender i hårrejsende duel, i arresten hos sherifferne eller på pløjemarken. Grib din 
hingst, din hoe, din flotteste lædervest og cowboy-hat, og kom til hoedown med de 

vildeste cowboys i hele universet! Howdy Y’all og pla-ket!

Mint tu be bar: 22-00, mobilbar 
Er I klar på et spil ”vand eller minttu”, så tag din koldeste Ice Queen eller stiveste Snow 

Man under armen and BREAK THE ICE.I år har vi udvidet Mint-tu-be baren med det sidste 
nye skud på stammen - BODY MINTTU! With a twist! Og ja, du hørte rigtigt! Du slikker 

sukker af hende den lækre fra klinikkens krop, bunder et shot Minttu og slutter af med 
bubblegum. Brace yourself, Minttu is coming!

Numsen bar: 23-01, storebar 
ATTENTION!! Panums kvindfolk og baldeconnaisseurs. We’re back! Numsen Bar åbner 

igen i år op for showet, der ikke er værd at gå glip, især ikke, hvis man ikke lige kan 
forestille sig 8 voksne mænd iført #Manstrings. Musikken vil matche showet, og 

mængden af røvtequilas over barkanten vil matche behovet. PS. Det er igen i år ikke 
forbudt at klaske balderne røde, nej derimod opfordret – SES!!

Polsk bar: 00-02, loungebar 
Konkurrencebar, hvor man stiller op i hold af to og kan vinde en meget flot præmie. Man 
møder i baren og stiller op samt betaler for deltagelse (helst blot et symbolsk beløb). Så 

er man ellers igang med konkurrencen hvor man skal drikke så mange cm vodka som 
muligt, og komme i toppen for at vinde. Hvorfor cm? Jo det er en polsk-bar, så det er 

håndværkere og de har tommelstokke. Så i et cylinderglas måles der cm vodka op med 
tommelstokken. TIl baren vil der være surt, da det går rigtigt lækkert til vodka.

Bass Boost bar: 00-02, under trappen 
Er du til dak og deep House? Synes du altid remixet er bedre end den originale? Elsker du 
også Hans og Astrids hjemmelavede mix? Ellers kommer du til det! Bass boost bar byder 
op til fest under trappen. I mørket serveres bassbooster og bassbombs som vi garanterer 

sætter din bassarmen på prøve. Fuck it up (!!) - Vi ses under trappen

SUSPEKT: 01-02*, storebar 
Savner du også SUSPEKT på programmet?! Så kom til suspektkoncert og fyr den af til alle 

de gode suspektsange! VI SES

SygBAR: 01-02*, lillebar 
Er du i højrisikogruppen for at blive ædru, blive overophedet eller lider du af hæshed og 
hoste? Lad dig blive indlagt hos det top specialiserede lægeteam, hvor du blandt andet 

kan få vodka mod din begyndende ædruelige tilstand, Jägerbombs p.o. mod nedsat 
mobilitet på floor eller smertestillende for dit styrt, som du lavede for fem minutter siden. 

Tag ingen chance, medicinen er også profylaktisk!

BodegaBar: 02*-03, loungebar 
Skål og skide være med det!! Elsker du også de gode gamle brune bodegaer klar med 

gulddamer og John Mogensens samlede album på jukeboxen og hvor idendørs rygning 
stadig er normalen, så skal du svinge forbi årets bodagabar. Du vil hurtigt føle dig 

hjemme i den store bodegafamilie, når vi tænder op for hyggen med et Fernetshot, 
danske flag og Dronning Magrethe på væggen.

Spice bar: 02*-03, under trappen
So tell me what you want, what you really really want! 

Spice Bar fyrer op under trappen, når vi smider i ovnen til Spice Girls, cider og ægte god 
fest. Vi spilder ikke, Jeres precious time, det lover vi.

Discobar: 02-04, storebar 
BLAME IT ON THE BOOGIE! Der er kold krig, der er oliekrise, weekendturen til Berlin er 

gjort lidt mere besværlig. Tingene spiller ligesom ikke rigtig. Men det 
glemmer man hurtigt, når discokugler, lavalamper, flare-bukser og 

pigernes ålestramme bodysuits viser, hvorfor 70'erne er det 
fedeste årti.

Bjørn Borg bar: 02-04, lillebar 
Hejdä, Ta et shot tequila din jävla danska! Tequila a 

la Bjørn Borg vejledning: Hæld salt ud på desken. 
Herefter forberedes stregerne til senere brug. Du er 

nu klar til at udføre øvelsen. Trin 1: Snif saltet. Trin 
2: Tag tequila-glasset i din højre hånd og citron-
stykket i din venstre. Trin 3: Tag dit tequila-shot. 

Trin 4: Serv din citron, så Bjørn smiler.

Åh abe-bar: 04-06, storebar 
Der var engang en abe den boede i en skov, 
og den ku' svinge sig fra gren til gren, og ta' 

bananer. Såd’n når den - bum - rendte rundt og 
laved' sjov. Åh, abe, åh, abe, gid jeg var lissom dig. 

Snoabe,snoabe, du har altid lov til leg.

Lukreception: 06-07, storebar 
69-timers bar lukkes af på vanlig vis: med 

flæskestegssandwich. Så har du holdt din brandert 
kørende, eller er du lige vågnet op fra din lur på toilettet? 

Uanset, kom og luk 69-timers bar med os!
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e r  e r  v i s s e  t i n g  v i 
m e d i c i n s t u d e r e n d e 
tager for givet: Der er 
otte håndrodsknogler, 

fødderne sidder caudalt, der er lang 
fredagsbar én gang om måneden 
og sidste weekend i oktober er der 
69-timersbar. 

Men sådan har det hele ikke altid 
været.

Ligesom kandidaten bygger oven 
på bacheloren og studieservice 
(bogstavlig talt) bygger oven 
på klubben, ja så hviler vore 
2019-traditioner på skuldrene af de 
stud.med’ere, der kom før os. To af 
de sæt skuldre tilhører Dan Isbye og 
Johan Poulsen, og deres er brede 
nok til at bære nogle af de største 
nulevende medicinertraditioner. 
For 20 år siden var de et par af 
de få, der stablede den første 
69-timersbar på benene - og til 
fredagsbar i september tog MOK 
en snak med de to herrer ude 
på ”tom flaskelager”. Ivrig som 
skribenten her endog 
var for at komme i 
kødet på 69’s spæde 
oprindelse, måtte hun 
sande,  at  historien 
startede tre år før den 
første 69 - nemlig med 
udviklingen af “lang 
fredagsbar”.

D a  D a n  o g  J o h a n 
gik på hhv. 2. og 3. 
s e m e s te r  o g  h a n g 
ud i den daværende 
Studenterk lub,  var 
v i r k e l i g h e d e n  e n 

bedre kunne bruges i klubben.

Ti lbage i  den pædagogiske 
rundkreds ti l  mandagsmøde 
foreslog vores festhelte at holde 
klubben længe åben om fredagen 
for den almene studerende – f.eks. 
bare én gang om måneden. Det 
forslag blev dog hurtigt sendt ud 
på røv og albuer med argumentet, 
at klubbens alkoholbevillig kun 
gjaldt til klokken 17.00. Ja, så var 
den jo så ikke længere.

Eller var den?

De korte fredagsbarer fortsatte 
indtil der i løbet af foråret 1996 
sker et voldsomt diskursændrende 
fund:  En af  de  progress ive 
unge HG’ere opdager ved et 
tilfælde, at kageklubben har 
løjet  og Studenterk lubbens 
alkoholbevilling i virkeligheden 
er gyldig frem til midnat. Efter 
afsløringen af denne store løgn 
gik forslaget om længe åbent glat 
igennem og den 23. oktober 1996 
kunne der i MOK læses:

Denne første lange fredagsbar var 
en bragende succes – der kom 
faktisk så mange, at Dan og Johan 
stod og langede flaskeøl ud over 
disken i godt og vel alle 12 åbne 
timer. Selv deres tids Tranum: 
(the one and only) Finn Boysen 

ganske anden end den er i dag. 
Godt nok var HG allerede dengang 
drevet af en ”flad struktur” med 
mandagsmøder, men kernen af 
klubben – dem der i virkeligheden 
bestemte – var 10-15 studerende, 
der alle gik på sidste halvdel 
af kandidaten. HG kunne for 
deres vedkommende lige så 
godt have været en forkortelse 
for HyggeGruppen, for deres 
yndlingsaktivitet var at holde 
filmaften eller spille brætspil frem 
for at holde fest – og allerhelst 
fredag kl. 1700. I løbet af fredagene 
havde Dan og Johan for vane at 
kravle ned i klubben så tidligt som 
muligt for at maksimere deres 
fredagsbars varighed. Når klokken 
slog 17.00, så gik en af de ældre 
HyggeGruppe-medlemmer rundt 
og skreg noget i retning af: ”Så skal 
I hjem, for vi skal se film og Torben 
har bagt kage!” og således blev 
alle på nær klubbens adel ellers 
gelejdet ud af døren og ønsket 
god tur hjem. Dette resulterede i, 
at Dan og Johan fredag efter fredag 

gik ud af klubben – 
s o m  d e n g a n g  v a r 
væsentligt mere mørk 
og snusket end den er 
i dag – og blev skåret i 
øjne og ører af højlys 
dag og fuglekvidder. 
De stavrede hjem fra 
k lubben og kunne 
snildt nå at se både 
Fjernsyn for Dig og 
den tidlige TV-avis, og 
det begyndte vores 
t o  f e s t h u n g r e n d e 
bachelorstuderende 
at synes var timer, der 

69-timers bars 
skabelsesberetning

D

Dan Isbye
• 45 år
• Gift + 2 børn
• Bor på Østerbro
• Autorisation: Februar 2003
• Anæstesilæge på RH
• Ikke i undergruppe, men tog 
   utælleligt mange barvagter
• Rusvejleder 5 somre
• Spiller (stadig) golf med Johan
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Møller kiggede forbi.
Hårdt som det var, var 
det al sveden værd, 
for denne aften trådte 
klubben ind i en ny 
æra og lang fredagsbar 
har bestået lige siden.
Det kørte som det jo 
gør et par år og alt 
var fryd og gammen 
i Studenterklubben – 
lige indtil vores garvede 
festarrangører ikke 
længere kunne stilles 
t i l f redse med lang 
frebar.

I en artikel udgivet i Uniavisen i 
oktober 2015 bliver en daværende 
medicinstuderende interviewet 
omkring 69’s oprindelse. Han siger:
»Haha, ja altså, det startede jo 
egentlig fordi man gerne ville 
slå DTU, der havde en 68-timers 
bar. For at gøre det på en smooth 
måde, lagde man medicinerbaren 
i den weekend, hvor man skifter til 
vintertid, og fik altså en ekstra time. 
Men det var tilbage i 90’erne – før 
min tid.«

Det lyder jo egentlig som en meget 
plausibel baggrundshistorie, men 
da Dan og Johan bliver bedt om at 
faktatjekke, så ser de bare forvirret 
på hinanden og griner. Det viste 
sig slet ikke at have været nær så 
udspekuleret. Ifølge vores høje 
herrer, så kom 69 sig af, at der i 
mange år havde været Marathon 
Bar på Rigshospitalets Kollegium 
og som de entreprenører de var, 
så ville drengene lave deres egen 
langdistance-fest. Lang fredagsbar 
havde nået sit 3-års jubilæum, og 
det kunne denne lange fest jo 
passende markere. De besluttede, 
at den skulle vare 3 dage og ville 
starte når klubben åbnede torsdag 
og køre på indtil søndag morgen 
klokken 07.00. De talte timerne 
og præsenterede ideen som en 

i tiden før intens videoovervågning 
gjorde de således det mest 
naturlige: de kravlede over et 
hegn og stjal en bænk. Ja – en af 
de tunge grønne. Den bar de så 
hele vejen ned ad Hillerødgade 
og op ad Nørrebrogade og slog 
sig så ellers ned med nogle kasser 
guldøl foran StoreBar og sad der fra 
05.00(!) – 11.00 som programsat. De 
insisterer på, at de efter weekenden 
bar bænken uskadt tilbage…

En anden af drengenes favoritter var 
Sveiserbar. Ikke Schweizerbar, som 
man ellers let kunne foranlediges til 
at tro – men Sveiser. Det gik i al sin 
enkelthed ud på, at drengene igen 
gik på tur for at skaffe remedier. 
Denne gang ned til De Blå Mænd på 
Møllegade Nærgenbrugsstation. 
Efter en sludder for en sladder, lidt 
håndværkerhumor og lovningen 
om en kasse bajere som tak, 
fik de lov til at låne alt hvad de 
kunne bære af sveiseapparater. 
Her snak ker vi  ik ke en l i l le 
håndholdt Bunsenbrænder – men 
hardcore ildspydende powertools, 
der kunne give selv Daenerys 
mindreværdskomplekser.  En 
vanvittig samling ting at få lov at 
låne, men Dan og Johan kunne 
på deres glatte ansigt få overtalt 
de fleste til det meste. De fik med 
trailer hentet adskillige hundrede 
kilo skrotaffald og fik derefter 
den gode del af en eftermiddag 
til at gå med at smelte jern om til 
en fuld funktionel katapult ude i 
atriumgården. Langt fra forsvarligt 
og bestemt ikke sikkert – men for 
fanden hvor lyder det sjovt.

Disse barer ville selv sagt aldrig 
få lov at blive afholdt i dag, og 
det synes Dan og Johan er meget 
ærgerligt. De mener, at censurering 
af satiriske bartemaer til denne 
slags arrangementer tager hensyn 
til potentielt 1 ud af 500 gæster, der 
kunne føle sig stødt – men støder 
så til gengæld de resterende 499, 

fed 68-timers bar og 
– så vidt gutterne selv 
erindrer – blev det 
godt modtaget. Først 
en del mandagsmøder 
inde i planlægningen 
var der en eller anden 
mere  e l ler  mindre 
anonym Klåge-Åge, 
der rakte hånden op 
fra hjørnet af cirklen og 
påpegede, at den valgte 
68-weekend clashede 
med overgangen til 
vintertid og pliiing: 
69-timers bar blev født 

helt og aldeles ved et tilfælde.

Til 69 nu til dags er der ofte 3-4-
5-6 forskellige barer kørende på 
én gang, men til den første var 
programmet mere til at forstå 
”i al sin sprudlende idioti”. For 
et førstegangs-arrangement 
at være blev der ikke sparet på 
noget. 90’er pop-bandet Love 
Bites spillede koncert, der var 
stand-up show med komikeren 
Georg, hvor Anders Matthesen 
var med som føl, og der var hentet 
en fuld funktionel pølsevogn  ind 
(med dertilhørende autentiske 
pølsemutter Tove). Den første 69 
var mildest talt underlagt færre 
restriktioner end de nuværende: fra 
åbningsfyrværkeri i atriumgården 
til Bispebar hvor studenterpræsten 
kiggede forbi for at velsigne hele 
arrangementet, så var det hele 
meget langt fra politisk korrekt – 
og Dan og Johan ville ikke have det 
på nogen anden måde.

En af deres tydeligste erindringer er 
”Grønlænder-morgen”. Joke’en her 
var stigmatiserende omend simpel, 
men alligevel kunne drengene 
ikke dy sig for at tage det hele til 
næste niveau. Således begav de 
sig under dække af natten ud til 
jernbanedepotet ved Fuglebakken 
Station. Med tanke for, at dette var 

Johan Poulsen
• 48 år
• Gift + 3 børn
• Bor i Utterslev
• Autorisation: Juni 2005
• Alment praktiserende i Brønshøj
• Tidligere medlem af Lager
• Rusvejleder 10 somre
• Spiller (stadig) golf med Dan
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der ikke får lov at afholde deres 
ironiske temabar. Her rammer 
drengene plet ned i den voksende 
krænkelsesdebat, som hærger KU 
for øjeblikket – for hvor meget må 
man gå på kompromis for at tage 
hensyn til den enkelte? Det er en 
svær balance at holde og der er 
ikke et klokkeklart svar, der kan 
skære alle sådanne tvivlsspørgsmål 
over én kam uden at stryge et par 
stykker mod hårene. Drengene 
holder dog fast i, at præmisen for 
69 er, at alt er burde være tilladt så 
længe det er gjort med et glimt i 
øjet, for med den rette indstilling 
og udførelse, så ER Alzheimerbar 
altså bare skide sjovt. 

Nu til dags er produktionen af 
en 69-timers bar en kæmpe 
bureaukratisk mundfuld med 
talvise underudvalg, statusmøder 
og i øvrigt en omsætning på 
omkring en halv million. Tilbage 
i Dan og Johans tid var det knap 

at de ville passe børn således at 
herrerne kunne tage i studklub 
uden bagkant. Som vi alle dog 
er ved at lære på den ganske 
hårde måde, så tillader en karriere 
indenfor sundhedsvæsenet ikke 
den luksus, at være sikker på 
sine arbejdstider. Sygdom blandt 
staben på Dans kones afdeling 
satte gang i en domino-kavalkade, 
der resulterede i, at hun måtte 
blive i aftenvagt og Dan havde to 
døtre, som han nu skulle tage sig af. 
Tydeligt ærgerlige over, at aftenen 
skulle slukke i tidsmæssig stil som 
fredagsbarerne i midt-90’erne, så 
var der alligevel også et eller andet 
smukt og circle-of-life-agtigt over, 
at gøgler 1 og gøgler 2 var blevet 
voksne – og afklarede med det. 
Børnene var nu alligevel vigtigere 
end en aften i klubben og det var 
egenligt ikke til diskussion.

Som det sidste nåede jeg at bede 
D&J om en perspektivering og 
spurgte hvad de kunne tænke 

så omfangsrigt. Et stykke ind i 
efterårssemesteret blev 69 taget op 
på et mandagsmøde og barer blev 
besluttet her med det samme. Der 
var ikke et arrangørudvalg, men der 
blev blot hængt lister med barer op 
i køggeren og så kunne man melde 
sig på. De fik en stak armbånd 
fra Vesterbro Kontorforsyning og 
alle fik armbånd på når de ankom 
indtil der ikke var flere – og fik 
dem klippet når de gik hjem. Dan 
ankom trofast til åbnerecepetion 
flere år i træk med en taske pakket 
til hele weekenden og en stålsat 
intention om at holde stand fra 
den spæde start til den bitre ende. 
Hvorvidt han faktisk gennemførte 
uden pitstop blev aldrig heeelt 
klartlagt…

Ved interviewet nede på tom 
flaskelager nærmer klokken sig 
18 og Dan begynder hyppigere 
og hyppigere at skele til sit ur. 
Både han og Johan havde aftalt 
med deres respektive hustruer, 

Interviewet tiltrak løbende tilskuere, og når de først havde slået sig ned, så blev de siddende. Dan og Johan syntes bestemt at trives med 
opmærksomheden, for alle nytilkomne havde friske fadøl med. Nostalgien drev ned af væggene mens tyve års adskillelse smeltede bort.



R E D A K T I O N E L T     |     23

sig at give videre af råd til de 
nuværende medicinstuderende. 
Gennem hele interviewet havde 
de tilbudt adskillige mere eller 
mindre gode råd i stil med »Jo 
hurtigere du kommer bagud – des 
længere tid har du til at indhente 
det forsømte.« og andre tilsvarende 
drengerøvs-deviser, men nu fik 
de muligheden for at levere et 
bundreelt råd. For første gang i 
løbet af eftermiddagen 
v a r  d e r  e t  p a r 
sekunders tavshed 
fri for anekdoter og 
gamle jokes. Fyrene 
tænkte sig om, indtil 
de blev enige om deres 
vigtigste tommelfingerregel: »Husk 
at have det rart nu. Har I det rart nu, 
så vil I også have det rart senere.«

De lagde enorm vægt på, at vi 
bør huske det sociale liv som 
studerende –  og pr ior i tere 
d e t .  I fø l g e  d e m  g av n e r  e t 
studentersocialt engagement 

Dan og Johan var i sandheden 
for  Studenterk lubben hvad 
Æ r k e b i s k o p  A b s a l o n  v a r 
f o r  K ø b e n h a v n :  V i s i o n æ r, 
indflydelsesrig og svært glad for 
bispehuer. De har lagt grund-
stenene i de medicinstuderendes 
sociale selvforståelse og med det 
brolagt vejen til det ry vi har fået 
som absolutte topspillere indenfor 
studentersociale studiemiljøer.

Dan, Johan og deres 
1 9 9 9 - v e n n e r  h a r 
opfundet  den  dy be 
tallerken og hvert år 
koger vi nye supper på 
deres ide, som tusindvis 

af medicinstuderende og deres 
venner får slupret i sig over en 
weekend. For at fejre 20 års 
suppebuffet afholdes der torsdag 
den 24. oktober Jubilæumsbar i 
atriumgården fra 16.00 - 18.00. 
Kom forbi og få den officielle 
jubilæumstattovering mens vi 
mindes alt der er 1999. 

dig både før og efter lægeløftet 
på en måde som intet andet kan. 
De erfaringer de har gjort sig, de 
venskaber de har opbygget (med 
hinanden, bl.a.) og de minder de 
har samlet holder dem kørende 
når lægelivet bider og Splatformen 
smelter sammen endnu en gang. 
Det beskrev de også meget ærligt: 
lægetjansen er deres drømmejob – 
men kan en gang imellem alligevel 

føles som et mareridt. Her har det 
været altafgørende for dem, at 
de gennem deres studieliv har 
været udsat for både gedigne 
op- og nedturer, men hver gang 
er blevet bekræft i, at de med den 
rette attitude kan klare hvadend 
de bliver budt, uanset om det er 
tømmermænd eller traumekald.

Af: Mo/MOK.red

Drengene gav en rundvisning i grundplanen for deres tids Studenterklub. Her er de på dansegulvet  mindes hvordan de havde direkte adgang derfra og ud i atriumgården.

»Husk at have det rart nu. Har I det rart 
nu, så vil I også have det rart senere.«
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MOKs venindepris 2019

En af de eneste grunde til at jeg glæder mig til at komme i skole og til forelæsningerne er 
for at se min veninde Sarah. Som så mange andre medicinstuderende har jeg været ude for 
nogle hårde semestre her på det seneste, og der har Sarah virkelig bare været så god til at 
lytte, rådgive og skelne mellem hvornår jeg faktisk joker versus hvornår jeg joker som dække 
for at det måske ikke går helt godt. Selv når man ikke vil bebyrde hende med alle ens (til tider 
ikke så smarte) tanker, så får hun altid spurgt ind og sørget for at man har et rum man kan 
tale ærligt og åbent i. Det synes jeg er virkelig unikt, og derfor synes jeg kun det er fair at jeg 
nominerer hende til venindeprisen! <3

Som noget helt andet (og meget mindre sukkersødt hihi) hjalp Sarah mig også med at lede 
efter mit skab i en hel time den anden dag, hvorfor vi den dag i dag deler skab (apropos, 
hvis sekretæren siger at jeres skab ligger i bygning 1, så lad vær med at tro på det. Bygning 
1 er dekanens crib, gå hellere til bygning 6 i stedet :)). Det kunne være ret fedt med et dele-
stetoskop til vores dele-skab, men selv hvis hun ikke vinder MOKs venindepris vil hun i hvert 
fald altid have min venindepris ;*

(Ps. Tak til Emel, vores 3. veninde, for at tage det her billede. Hvis vi vinder må hun gerne 
låne reflekshammeren)

Med venlig hilsen,
Aje

Venindeprisen går til en Panum-Pige, som er en exceptionelt god veninde - og vinderen blev Sarah! Hun er nomineret 
af Aje, som bliver den heldige modtager af studiestartspakken fra medicinershoppen.dk. Læs deres historie nedenfor.


