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HUSK: DEADLINE
MANDAG KL. 12.00!
MOK udkommer hver onsdag i 
semestermånederne, med undtagelse 
af uge 41 samt ugen efter påske.

Ansvarshavende redaktør:
Maria Østberg
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!

Denne uges forside: 69 timers bar-udvalg

MedicinerOrganisationernes
Kommunikationsorgan
ISSN: 1904-3163 /net-udgave ISSN: 1904-
7827 

Panum Instituttet, bygn. 1.0.11
Blegdamsvej 3b, 
2200 København N. 

E-mail: mok@mok.dk
http://www.mok.dk

Tryk: Grafipro
Axeltorv 3
1609 København V

Oplag: 1100

O M  M O K
MOK er din personlige kalender og opslagstavle. Proppet med 
alt det, der kunne interessere en medicinstuderende som dig. 
MOK udkommer hver mandag, og indeholder blandt andet 
nyt fra basisgrupper, Medicinerrådet, Studenterklubben og 
FADL, samt jobopslag målrettet medicinere. Og ikke mindst 
gøgl... Når MOK bliver sat op hver mandag, er det MOK-
redaktionens opgave at fylde den overskydende plads i bladet 
med gøgl og pludselige indfald. Kvaliteten svinger, men vi 
synes altid selv at det er sjovt - og det håber vi også at du gør.
Har du noget skørt eller vigtigt på hjerte, er du altid velkommen 
til at sende det ind til os - så er der altid plads til dig i bladet. 

Du kan læse mere om regler for indlæg på MOK.dk
Deadline er mandag kl.12 hvor vi tømmer brevkassen, 

mok@mok.dk

Kys og kærlighed
Dit MOK

PA N U M  H I G H L I G T H S

U G E N S  R E DA K T I O N

UGENS INPUT

Anders Andreas

Klubben er lukket hele ugen!

MANDAG: MOK ER I LUFTEN WUHUU!! Kun 3 dage til 69 :O

TIRSDAG: 2 dage til 69!
 
Onsdag: Lille torsdag! En dag til 69!

Torsdag: 69-TIMERS BAR

FREDAG: 69-timers 
bar!!

LØ R D A G :  6 9 - 
TIMERS BAR
(Tiden går baglæns)

Søndag: Halloween og tømmermænd

Undervisning 69-timers bar
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Kære dagbog - HJÆLP!! Jeg skal i klinik...
Søndag aften: 

Efter at have slidt og slæbt mig selv igennem den sidste del af bacheloren på medicin er jeg endelig kommet til det, jeg 

har ventet på så længe: Jeg skal i klinik. Jeg glæder mig, og jeg er spændt. For sådan en kontrol-freak som mig, kan det 

være temmelig angstprovokerende at skulle omvende dagligdagen i så betragtelig en grad, og det frembringer en masse 

spørgsmål: Hvad skal jeg lave? Hvem skal jeg være i klinik med? Hvor mange er vi på en afdeling? Hvor meget får vi lov 

til? Hvad forventes der af mig? Hvad skal jeg tage med i madpakken? Og hvilke sko jeg skal matche til mit nye, hvide 

outfit??!!! Yikes! For at aflaste mig selv lidt fra stressen, har jeg valgt at føre en dagbog over min første uge i klinik. Jeg 

har første dag i morgen. Wish me luck. 

Mandag: 

Fuuuuuuuuck aaarrggh jeg har sover for længe. Og ikke sådan en sød lille ”bare-5-minutter-mere” for længe. Næ nej. Jeg 

har sovet 2 TIMER over mig. Jeg skulle have mødt på Herlev hospital for en halv time siden. Og jeg ligger i min seng og 

ligner en ærgerlig krydsning af Jabba the Hutt og guldlok. Super... Jeg ringer ud til afdelingen og kommer ellers ud ad 

døren i en fart. Uden min madpakke…. (selvfølgelig). Når jeg møder på afdelingen er de heldigvis rigtig søde og forstående 

(de kunne nok se at jeg var på tårernes rand, og jeg formoder ikke, at de har hverken tid eller lyst til at skulle håndtere en 

grædende stud.med.). Så tak for det. Jeg bliver hurtigt oprettet i SP, jeg får et kort til at hente tøj og bliver vist rundt med 

den anden stud.med. på afdelingen. Vi bruger resten af eftermiddagen på at finde kaffemaskinen. Tøj må vi vente med til 

i morgen, for uniformer skal ikke være nemme at få fat i på Herlev. 

Tirsdag: 

I dag vågner jeg til tiden af den første ud af de 17 alarmer, jeg selvfølgelig har sat. Det er sådan, at når man kommer til 

tiden, får man lov til at være med til morgenkonf. Her sidder lægerne og konfererer om de indlagte patienter med en tilpas 

mængde ”hø-hø”-jokes indimellem. Der er ikke nogen relevante patienter på programmet til os, så vi skal i akutmodtagelsen 

i stedet - det primære fokus er jo AOP’erne. Det er efterår derude, og det betyder våde veje, som selvfølgelig betyder brækkede 

hofter. Og det kan vi godt lide, når vi skal skrive AOP’er. Det må man ikke sige, men det er jo rigtigt. Den første AOP 

melder sig på banen, og jeg bliver bedt om at hive mit journalkoncept frem fra FADL, som jeg selvfølgelig har glemt at 

hente… Efter bedste evne forsøger jeg efter alt hvad jeg har lært på CAMES. Efter en utrolig usystematisk udspørgen til 

patienten, sætter jeg mig i stolen og vil skrive notatet, hvor alle mine forglemmelser kommer til syne takket være SP’s 

smart-phrases. Ind til patienten igen. Et par timer og googlesøgninger senere er AOP’en skrevet. Den bliver gennemgået 

med lægen, og så var den dag gået.  

Onsdag: 

Jeg har været på mit arbejde i almen praksis. Så ikke noget spændende at skrive hjem om angående klinik, udover at jeg 

faldt over en epikrise skrevet på en af de patienter jeg selv havde set i går. Pudsigt. 

Torsdag: 

Møder til tiden. Det er ærgerligt at jeg føler trang til at skrive det, men det er de små sejre jeg fejrer her. Jeg er igen i dag i 

akutmodtagelsen. Der er meget stille om formiddagen i dag, så vi går ned og får 3. stik for COVID. Der er stadig meget stille 

når vi kommer tilbage. Der er et par enkelte suturer, men intet indlæggelseskrævende. Jeg øver mig i at lægge PVK på den 

anden stud.med. Det går medium, for det er åbenbart ret svært at lægge et PVK. Jeg skal i hvert fald øve mig meget mere. 

Fredag:

Endnu en dag i akutmodtagelsen. Jeg tror afdelingen har været lidt i ”feriestemning” og derfor ikke kører det helt samme 

program som vanligt. Men det er OK, for jeg kan godt lide at være i akutmodtagelsen. Der er stille det meste af dagen, og jeg 

sidder primært bare og chiller med personalet, og det er egentlig meget hyggeligt. Der er ikke nogen der har brækket noget, 

hvilket jo er kedeligt, når det er ortopædkirurgisk afdeling jeg er landet hos. Men i løbet af eftermiddagen kommer der dog 

et fald-traume ind med et stort, åbent og pulserende sår. Jeg får lov til at anlægge lokalbedøvelse og assistere ved suturering 

og føler mig mega sej med mine akavede, rystende hænder på sprøjten. Det går der hurtigt flere timer med, og min dag er 

ved at være slut. Ingen AOP’er i dag, men en masse hands-on til sidst, og det kan også noget! 

Så kære dagbog. Klinik er indtil videre helt okay. Jeg er godt nok træt, når jeg kommer hjem. Og lige så sej som jeg 

føler mig i min kittel, ja lige så kikset og fumlet føler jeg mig, når jeg skal snakke med patienter. 

Men det er nok en meget sund balance, tror jeg. 
Kh Maria / MOK-red.
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SAKS’ KURSER I NOVEMBER
Vil du lære at sy? Skal du på TKO/klinik? Eller vil du bare have styr på dine led?
Så har basisgruppen SAKS kurser netop til dig!

Ledundersøgelseskursus (OE + ryg): 6. november kl. 10:15-14:00
      Der er 22 pladser pr. kursus.
      Pris: 20 kr.

Ledundersøgelseskursus (UE): 7. november kl. 10:15-14:00
      Der er 22 pladser pr. kursus.
      Pris: 20 kr.

Kursus i skadestuekirurgi: 20. + 21. november kl. 10:15-14:00 
      Der er 18 pladser pr. kursus.
      Pris: 100 kr. for begge dage
      Krav: mindst 6. semester

Sutur 1: 23. november kl. 17:15-20:00
      Der er 20 pladser pr. kursus.
      Pris: 50 kr.

Krav: du skal være medlem af SAKS.

BE ON TIME – Når du læser dette i MOK er billetsalget hos nogle af kurserne allerede i gang! 
Skynd dig at se, om der er flere ledige pladser.

Yderligere information vedr. de specifikke events, tilmelding samt lokaler findes på vores 
facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab, eller på vores instagram 
@SAKSkbh.

PMS inviterer til Masterclass torsdag d. 4. november 
fra 16-18 om psykopatologi og objektiv psykisk!
Synes DU også, at det kan være svært at lave en objektiv psykisk vurdering? Eller er du helt 
ny, men alligevel ønsker at afprøve det?  Så er PMS Masterclass lige noget for dig!
Vi har inviteret Bjørn Ebdrup, som er speciallæge i psykiatri og professor i klinsisk psykiatri, 
og vi er så heldige, at han kommer og underviser os i lige netop dette med særlig fokus på, 
hvad en psykose er og hvordan man vurderer det.
Masterclass er et koncept, hvor man SELV skal deltage mere aktivt end til vores normale 
oplæg, og derfor er der begræsning på 25 pladser – skal du nå at have en plads? Det er gratis 
at tilmelde sig, så skriv en mail hurtigst muligt med navn og semestertrin til: PMSmedicin@
gmail.com

Vi sørger for lidt snacks og drikkevarer på selve dagen.
Vi glæder os til at se dig! 

Stetoskopet søger redaktører! 
Vil du være med til at lave dybdegående sundhedsfaglige podcasts?

Hvem er vi? 
Stetoskopet er en podcast målrettet alle med sundhedsfaglig interesse. Vi udkommer 2 
gange om måneden og har cirka 2.000 lyttere pr. program. Vi er en blandet gruppe bestående 
af medicinstuderende, læger, studerende og færdiguddannede fra statskundskab og 
folkesundhedsvidenskab samt en enkelt jordemoder, og nu leder vi efter nye stetoskopører 
– dig!

Målsætning
Vi drømmer om, at vores podcast skal nå ud til endnu flere lyttere på tværs af fakulteter 
og universiteter (vi tæller nu også en Århus-redaktion!) samt bredt ud i sundhedssektoren. 
Arbejdsopgaver 
Du kommer til at deltage og stå for tilrettelæggelsen af kommende programmer, oftest i en 
arbejdsgruppe med 1-2 andre stetoskopører. Vores sundhedsjournalistiske platform er en 
oplagt mulighed for at kontakte spændende mennesker og eksperter, arrangere og afholde 
interviews samt klippe og redigere programmerne til endelig udgivelse.
Du vil blive en del af vores sociale og faglige fællesskab, når vi afholder månedsmøder, 
tager i sommerhus, spiller brætspil og nyder kølige øl og sodavand, mens vi vender 
verdenssituationen og alt det andet.
Vi leder efter medlemmer, der har lyst til at blive lige så grebet af podcast og projektet, som 
vi er. Det er frivilligt, og det afspejler engagementet selvfølgelig, men vi går op i at løfte de 
fælles opgaver som podcastredaktion i flok. Vi står f.eks. og skal indrette vores helt eget 
studie, som vi løbende udbygger.

Kompetencer 
Nye medlemmer får en er faren 
redaktør tilknyttet som mentor, 
og der vi l  være oplæring både 
i opsætning af vores mobilstudie 
og software til lydredigering. Det 
eneste, du behøver for at søge, er 
nysgerrighed og mod på at undersøge 
historier og problemstillinger indenfor 
sundhedsområdet.

Kontakt 
Tjek os ud på https://stetoskopet.nu/ 
Send din ansøgning til 
info@stetoskopet.nu 
Alle spørgsmål er velkomne, både 
på e-mail og vores facebookside, 
Stetoskopet.

Ansøgningsfrist søndag d. 25.10.2020.
Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står til rådighed for personlige samtaler. Tøv ikke med at tage kontakt, 
hvis du har brug for en udenforstående at tale med. 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.

Kommende aktiviteter

Angstens Formforvandlinger: om angst i æstetisk og filosofisk perspektiv
Ifølge Ph.D. i nordisk litteratur, Markus Floris Christensen, er angst mere end en biomedicinsk 
psykisk lidelse. Den er også en kilde til litterær skabelse. Kom med til dette foredrag, hvor 
Markus vil diskutere nutidens herskende opfattelse af angst ud fra et æstetisk og filosofisk 
perspektiv. 
Tid og sted: Torsdag 28. oktober kl. 19.30-21.30.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk nødvendig. Gratis adgang 

Mindful morgen
Mindfulness-instruktør Maja Folkenberg og min studenterpræstekollega Camilla 
Aggersbjerg står sammen for 30 minutters mindful stund hver tirsdag morgen kl. 9 – en 
rolig start på dagen for dig, der synes, at studielivet undertiden kan afføde uro i krop og 
sind. Efterfølgende er der en let morgenmad for dem, som har lyst.
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 9 i efterårssemestret. De næste datoer er 21. september, 28. 
september og 5. oktober. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Rum til ro
Studenterpræsten Camilla Aggersbjerg byder hver anden onsdag studerende til en halv 
times stund i kirkerummet i Hans Tausens Kirke. Med nogle ord fra Camilla giver Rum til ro 
plads til at fordøje dagen og finde ro inden du begiver dig hjemad eller videre. 
Tid og sted: Hver anden onsdag kl. 17 i efterårssemestret. De næste datoer er 27. oktober, 
10. november og 24. november. Deltag én eller flere gange.
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Se mere på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang

Følg med i vores aktiviteter på studenterpraesternekbh.dk og @studenterpraesterneku. 
På vores hjemmeside kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi sender ud på mail 4 
gange årligt

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus
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Kan et ketogent kosttilskud reducere alkoholabstin-
enser hos mennesker med alkoholafhængighed?
Vi har i øjeblikket et klinisk studie, der undersøger om et keton-kosttilskud kan reducere 
alkoholabstinenser. Vi har brug for en medicinstuderende, der har lyst til at hjælpe mig med 
at gennemføre projektet. Aktuelt er vi halvvejs med rekruttering.

Du kender måske til ketogene diæter, og hvordan de eksempelvis indgår i behandling af børn 
med epilepsi. Nyere studier med vores samarbejdspartner fra USA har vist, at mennesker 
med alkoholafhængighed synes at omsætte alkohols nedbrydningsprodukt acetat i stedet 
for glukose. Når disse mennesker forsøger at kvitte alkoholen, frarøves hjernen således sin 
energikilde, hvilket kan være medvirkende til at udvikle abstinenser. Vores hypotese er 
derfor, at ketoner, som biokemisk ligner acetat, kan bedre overgangen og derved sørge for 
færre abstinenser og færre 
tilbagefald.
Din fornemmeste rolle består 
i at inkludere patienter på 
lige fod med mig. Derfor skal 
du have flair og interesse 
for at tale med patienter. 
Interesse for afhængighed, 
alkoholfysiologi og psykiatri 
er selvfølgelig kærkommen.
Du vi l  få  dybdegående 
indblik i klinisk forskning 
med patienter. Opgaverne vil 
være forskelligartede. Du skal 
rekruttere patienter, vurdere 
somatik og psykopatologi, tage blodprøver, udføre MR-hjerneskanninger og løbende 
følge patienterne med samtaler og forskellige målinger. Jeg vil personligt lære dig op og 
supervisere dig, så du er tryg ved opgaverne.

Vores forskningsgruppe består af flere ph.d.-studerende samt medicinstuderende med hver 
deres forskningsprojekter. Afdelingen tilbyder ugentlige foredrag om ny forskningsdata. 
Jeg har selv tidligere været medicinstuderende i gruppen i 1 år og nydt meget godt af 
det. Vi sætter pris på at have et socialt og lærerigt miljø med rig mulighed for sparring og 
diskussion af kliniske som etiske udfordringer på tværs af projekterne. Gruppen er ledet af 
professor Anders Fink-Jensen.

Stillingen er oplagt til dig, som ønsker forskningsperspektivet på 11. semester, da du 
sideløbende kan få dit eget projekt til kandidatopgave og vejledning til dette. Desuden vil 
din indsats på projektet berettige dig til medforfatterskaber på publikationer, der udgår 
fra projektet.

Stillingen er pr. 1. februar 2022 og kræver fuldtids beskæftigelse i 12 måneder.
Hvor: psykiatrisk afdeling, Rigshospitalet og alkoholambulatorierne Novavi.
Løn: Vi søger et skolarstipendie til dig, 10.000 kr /måneden.
Ansøgningsfrist d. 10. november 
Skriv en kort motiveret ansøgning, så vi får et indtryk af dig. Vedlæg et kort CV (max 1 A4-side). 

Ansøgning og CV kan sendes til mig på mail marco.moeller.04@regionh.dk
Du er også velkommen til at kontakte Laura, som snart har været tilknyttet projektet et år 
på: laura.schmidt.jensen@regionh.dk 
- eller Anders Fink-Jensen, som  er leder af projektet på: anders.fink-jensen@regionh.dk 

Med venlig hilsen
Marco Møller
Læge, klinisk assistent
Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Forskningsstipendier – 2 ledige
Gigtforeningen har 2 x  2-årige forskningsstipendier til besættelse. Forskningsstipendierne 
er ledige til besættelse pr. 1. april 2022 eller snarest derefter. Der kan søges om op til 2 års 
løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at der indsendes ansøgning om 
forlængelse, 2 måneder før første år udløber.  

Forskningsstipendierne skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som 
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra 
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser. Eventuelle spørgsmål 
kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på 
forskning@gigtforeningen.dk 
Sidste ansøgningsfrist er tirsdag den 1. februar 2022 kl. 12.

Introduktionsstipendier – 2 ledige
Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfrist er  tirsdag 
den 1. februar 2022.
Introduktionsstipendierne er ledigt til besættelse pr. 1. april 2022 eller snarest derefter. 
Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. 
Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

Introduktionsstipendierne skal ansøges via det elektroniske ansøgningssystem Efond, som 
du finder på www.gigtforeningen.dk/forskere - "Søg om støtte til forskning –> støtte fra 
forskningsrådet". Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 
39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk 

Ansøgningsfrist er tirsdag den 1. februar 2022 kl. 12.

Studenterpriser 2022 – 10 x 10.000 kr.
Gigtforeningen vil gerne opfordre medicinstuderende til at specialisere sig inden for 
gigtområdet. Derfor uddeler vi hvert år en række studenterpriser på hver 10.000 kroner. 

Priserne uddeles til medicinstuderende eller grupper af medicinstuderende, der laver 
bemærkelsesværdige opgaver (kandidatopgaver/OSVAL II eller forskningsårsopgaver) inden 
for gigtområdet. Prisen tildeles ikke for bacheloropgaver/OSVAL I.

For at komme i betragtning skal du senest 12 måneder efter opgaveeksamen ansøge om 
en studenterpris. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en indstilling fra din vejleder samt en 
kopi af dit karakterbevis.
Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gigtforeningens forskningsadministration tlf. 39 77 80 
38 / 39 77 80 67 eller forskning@gigtforeningen.dk

En opgave kan kun indsendes én gang, og du kan kun modtage prisen en gang. I tilfælde 
hvor en opgave er løst af flere eksaminander, skal alle eksaminander indsende en ansøgning 
i deres eget navn og notere, hvem de har løst opgaven sammen med. 

Priserne vil blive overrakt i forbindelse med Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i 
maj 2022.

Der er ansøgningsfrist tirsdag den 1. februar 2022 kl. 12.

Vil du være med til at udforske immunologiske me-
kanismer bag aftagende funktion af transplanterede 
nyrer?
Til et forskningssamarbejde mellem Klinisk Immunologisk Afdeling og Nefrologisk 
Afdeling på Rigshospitalet søger vi 1-2 medicinstuderende til projekter, der handler om 
transplantationsimmunologi og forløb efter nyretransplantation. Har du lyst til at prøve 
kræfter med forskningslivet, vil du gerne prøve at skrive en publikation, og er du interesseret 
i nyretransplantation/nefrologi/ immunologi/diagnostik så send en ansøgning eller kontakt 
os for at høre mere.

Projekterne omfatter: 
1. En prospektiv kohorteundersøgelse af patienter, som bliver nyretransplanteret på 

Rigshospitalet med undersøgelser før og efter transplantationen 
2. Udførsel af et retrospektivt registerstudium af nyretransplanterede patienter

Dine opgaver:
• Information af patienter, interview, simple fysiske tests, blodprøvetagning 
• Etablering af database, databehandling, statistik og sammenskrivning af data

Vi kan tilbyde:
• Nærværende oplæring og vejledning i god forskningspraksis
• Klinisk stimulerende miljø, der omfatter højt-specialiserede funktioner 
• Målsætning om en førsteforfatterpublikation samt eventuelle medforfatterskaber i 

de projekter, som du deltager i
• Træning i forskningsformidling med deltagelse i videnskabelige møder 
• Finansiering med kr. 10.000 per måned, hvis du tager semesterorlov som 

forskningsårsstuderende

Forventninger:
• Du kan arbejde selvstændigt, er nysgerrig og vil bidrage til et godt miljø i teamet
• Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som en del 

af projektet
• Du har mulighed for semesterorlov som forskningsårsstuderende eller starter dit 5. 

semester på kandidatuddannelsen.

Lyder det som noget for dig, så send hurtigst muligt en ansøgning (max 1 side) sammen 
med CV og karakterudskrift til helle.bruunsgaard@regionh.dk eller ring til mig på tlf. 3545 
6566. Der afholdes løbende samtaler. Du er også meget velkommen til at kontakte mig på 
mail eller tlf, hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig og gerne vil høre mere. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Med venlig hilsen
Helle Bruunsgaard, Overlæge, Klinisk forskningslektor
Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet
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“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.
“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Hvor god er du egentligt til at sy?
Skolar til forskningsprojekter på CAMES
 
Vi søger studerende der har lyst til at prøve at forske i et halvt til et helt år. 

Vi søger studerende til følgende projekter. 

1. Brug af kunstig intelligens til feedback i Open Space*
2. Objektive vurderinger og feedback til kejsersnit 

*Open Space er en studiesal for kliniske færdigheder. I Open Space kan man komme og øve 
sig i at lave sutur. Efterhånden vil flere færdigheder og procedurer blive tilgængeligt. Læs 
mere/tilmeld dig her: https://absalon.instructure.com/enroll/XHE8JC   

Om dig: 
Du har lyst og mulighed for at tage et helt til et halvt år ud til forskning. 
Du er i stand til at arbejde selvstændigt.
Du interesserer dig for uddannelse.
Du har ikke nødvendigvis nogen erfaring med forskning. 

Du kan kontakte mig på ebbe.thinggaard@regionh.dk

Med venlig hilsen

Ebbe Thinggaard
Post doc. forsker
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Rysgade 53B, 2100 København Ø

SKOLAR SØGES 

Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL), Rigshospitalet og RKKP (Regionernes 
Kliniske Kvalitets Program) søger 2 motiverede stud.med’er til 1-årige skolarstillinger i 
Børnekræftepidemiologi og udvikling af Dansk BørneCancerRegister (DBCR)
       
DBCR er en vigtig database til brug for forskning i kræftbehandling hos børn og unge i 
Danmark. DBCR har siden 2003 været en dansk kvalitetsdatabase og indeholder data på 
over 6000 børn og unge med kræft < 18 år og beskriver kvaliteten af kræftbehandlingen 
i landet. Databasen indgår aktuelt i et større EU-projekt om implementering de nyeste 
internationale standarder for populationsbaserede børnecancerregistre med særlig vægt på 
stadie-inddeling de såkaldte Toronto kriterier. Vi søger derfor to skolarstuderende, som bl.a. 
vil være med til at udvikle DBCR mht.: Diagnoseregistrering, stadieinddeling, tilbagefald og 
dødsårsager. Desuden lave selvstændigt projekter om tilbagefald - og dødsårsagsmønster 
blandt børnecancer patienter.

Du vil blive ansat ved forskningsenheden Bonkolab, på Rigshospitalet, som har en 
forskerstab på ca. 120 ansatte. Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien 
fra sygdomsdisposition, diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer. 
Bonkolab koordinerer Kræftens Bekæmpelses og Børnecancerfondens børneonkologiske 
forskningscenter CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization 
& Life expectancy).

Du kan forvente:
• et stærkt forskningsmiljø på fronten af epidemiologisk forskning i Danmark
• gode rammer med daglig vejledning fra tilknyttet Overlæge Lisa Hjalgrim, Epidemiolog 

Marianne Steding-Jessen og DBCR Databasemanager Monika Madsen m.fl.
• adgang til og indblik i Danmarks største forskningsprojekter i børnecancer
• oplæring i procedurer omkring projektstyring, anmeldelse af projekter til myndigheder, 

registrering af kliniske data i cancerregistre, cancer klassifikationssystemer, og 
kendskab til de Kliniske kvalitetsdatabaser samt internationalt samarbejde

• udarbejdelse og udgivelse af egen publikationer 
• en løn sv.t. standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden
• mulighed for at kombinere med kandidatopgave

Vi forventer:
• at du har en bachelor i medicin
• at du har interesse for børnekræft, arbejde med databaser, epidemiologi og statistik 

samt mod på internationalt samarbejde
• at du kan arbejde effektivt og selvstændigt på både dansk og engelsk og har et vist 

kendskab til statistik og dataanalyse og har lyst til at lære mere
• at du er med til at søge finansiering af egen løn

Start: Forventet ansættelse d. 1. januar 2022 eller straks derefter og ét år frem
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV til Lisa.Hjalgrim@regionh.dk og Monika 
Madsen, MONIMS@rkkp.dk med frist d. 1 november  2021 kl. 15.00. 
Ansættelsessamtaler afholdes efter aftale i uge 44/45. Spørgsmål kan ligeledes sendes til: 
Lisa.Hjalgrim@regionh.dk

Med venlig hilsen,
Lisa Hjalgrim

SKOLAR SØGES 

Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL), Rigshospitalet søger en motiveret 
stud.med. til en 1-årig skolarstilling i børnekræft

Kræft er den hyppigste medicinske dødsårsag hos børn efter 1-årsalderen og er ansvarlig 
for 20% af alle dødsfald i denne aldersgruppe. 

Flydende biopsier bruges i stigende grad til behandling af kræft hos voksne. Især 
cirkulerende tumor-DNA (ctDNA) er blevet brugt til at overvåge behandlingsrespons inklusiv 
tidlig sygdomstilbagefald. Desuden har ctDNA vist lovende resultater som en kilde til 
tumormateriale anvendt i genomisk profilering til præcisionsonkologi. Niveauer af ctDNA har 
vist sig at være proportionale med sygdomsbyrden og korrelere med behandlingsrespons. 
Det er vigtigt, at stigende niveauer af ctDNA har forudsagt tilbagefald måneder før 
standardevaluering ved hjælp af billeddannelse. Studier der undersøger tilgængeligheden 
og brugen af ctDNA hos pædiatriske patienter er endnu sparsomme.

Formål: vi vil undersøge, om sporing af genomiske tumorændringer i ctDNA fra 
standardblodprøver kan forbedre overvågningen af pædiatriske patienter og om genomisk 
profilering ved hjælp af ctDNA kan afsløre ny indsigt i tumorbiologi.
Gruppen bag projektet er engageret og multidisciplinær, med en eller flere repræsentanter 
fra pædiatri, genomisk medicin og klinisk genetik.

Du vil blive ansat ved forskningsenheden Bonkolab, på Rigshospitalet, som har en 
forskerstab på ca. 120 ansatte. Forskningsområderne favner alle dele af børneonkologien 
fra sygdomsdisposition, diagnostik, behandling, senfølger og psykosociale implikationer. 
Bonkolab koordinerer Kræftens Bekæmpelses og Børnecancerfondens børneonkologiske 
forskningscenter CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization 
& Life expectancy).

Du kan forvente:
• et stærkt forskningsmiljø på fronten af genomisk forskning i Danmark
• gode rammer med daglig vejledning fra tilknyttet Overlæge Lisa Hjalgrim, 

Molekylærbiolog Lise Barlebo eller professor Kjeld Schmiegelow
• adgang til og indblik i Danmarks største forskningsprojekt i børnecancer
• oplæring i procedurer omkring projektstyring, anmeldelse af projekter til 

myndigheder, indsamling af biologiske prøver og evt. laboratoriearbejde
• udarbejdelse og udgivelse af egen publikation 
• en løn sv.t. standarden for skolarstuderende på 10.000 DKK om måneden
• mulighed for at kombinere med kandidatopgave og evt. fremtidig ph.d.

Vi forventer:
• at du har en bachelor i medicin
• at du har interesse for genetik, cancer biologi og laboratoriearbejde
• at du kan arbejde effektivt og selvstændigt på både dansk og engelsk
• at du er med til at søge finansiering af egen løn 

Start: Forventet ansættelse d. 1. januar 2022 eller straks derefter og ét år frem
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV til Lisa.Hjalgrim@regionh.dk og Lise.Barlebo.
ahlborn@regionh.dk med frist d. 1/11 2021 kl. 15.00. Ansættelsessamtaler afholdes efter 
aftale i uge 46/47. Spørgsmål kan ligeledes sendes til: Lisa.Hjalgrim@regionh.dk

Med venlig hilsen,
Lisa Hjalgrim

Lisa Lyngsie Hjalgrim, Senior Consultant, MD., Ph.d.
Department of Pediatric Hematology and Oncology
Department of Pediatric and Adolescence Medicine
Juliane Marie Centret, University Hospital Copenhagen
9-Blegdamsvej, OE-2100 Copenhagen
Phone: +45 35450962

Medicinstuderende søges til timelønnet arbejde på 
forskningsprojektet ”Dual-Hormone Closed-Loop 
Control in Adolescents with Type 1 Diabetes”
 
Projektet, der er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Copenhagen, Børne-
Ungeafdeling på Herlev Hospital og DTU Compute, skal undersøge effekten af en mekanisk 
kunstig bugspytkirtel der automatisk levere insulin og glukagon til 13-17-årige personer 
med type 1 diabetes. Forsøgsdagene varer 26 timer og foregår på Steno Diabetes Center 
Copenhagen i Gentofte.
 
Som medicinstuderende vil du primært varetage aften- og natarbejde (fra kl. 16-08). 
Arbejdsopgaverne består bl.a. i blodprøveudtagning fra det anlagte PVK og prøvehåndtering 
samt overvågning af systemet og blodsukkerudviklingen. Aften- og nattevagterne vil blive 
fordelt mellem de tilknyttede medicinstuderende. Der vil under hele forsøget være en 
forsøgsansvarlig læge til stede.
 
OBS vi ansætter kun kandidatstuderende.  
E r f a r i n g  m e d  P V K - a n l æ g g e l s e , 
insulinpumper og blodprøvehåndtering 
samt interesse for endokrinologi/pædiatri 
er et plus, men absolut intet krav.

Hvis du kunne være interesseret i at høre 
mere, så send en mail til Emilie Lindkvist, 
emilie.lindkvist@regionh.dk eller Ajenthen 
Ranjan, ajenthen.ranjan@regionh.dk. 
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Forskningsårsstuderende søges pr. 1/2-2022 (gerne 
fra januar, hvis muligt) til Afdeling for Hormon- og 
Stofskiftesygdomme, Rigshospitalet, til 12 måned-
ers deltagelse i spændende klinisk endokrinologisk 
forskningsprojekt. 
Kort om projektet
Projektet er et større nationalt forskningsprojekt DoubleEdge, med to randomiserede 
placebo kontrollerede kliniske studier RESCUE og REPLACE omhandlende endokrinologiske 
bivirkninger til prednisolonbehandling hos patienter med polymyalgi eller kæmpecelle 
arteritis med særlig fokus på glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens. Patienter 
i lavdosis prednisolon- (RESCUE) eller efter endt prednisolonbehandling (REPLACE) 
undersøges for binyrebarkinsufficiens. De binyrebarkinsufficiente patienter randomiseres 
til enten hydrokortison eller placebo, der tages ifm. mild-moderat stress (RESCUE) eller 
inkl. daglig substitutionsbehandling (REPLACE). Projekterne er godkendt og vil starte 
patientinklusion i januar 2022.

Hvem er vi? 
Endokrinologisk forskningsenhed er placeret sammen med nefrologisk forskningsenhed 
hvorfor der er et livligt miljø med flere forskningsårsstuderende, aktuelt 8 phd studerende, 
og flere post.doc forskere med hyppige sociale arrangementer og rig mulighed for sparring, 
vejledning og hjælp. Du vil arbejde tæt sammen med en forskningsbioanalytiker med 
supervision og vejledning fra post.doc og senior forskere og læger. Projektet udføres i 
samarbejde med de endokrinologiske afdelinger i Odense og Århus med tæt samarbejde 
og jævnlige møder og netværk med de andre centre. 

Hvad vil du skulle lave?
Du skal deltage i arbejdet med at inkludere, afholde og registrere patienternes studiebesøg 
på Rigshospitalet i de to randomiserede placebokontrollerede kliniske studier. Dette 
indebærer invitation, informationssamtaler og inklusion af patienter, afvikling af patient 
besøg med flere forskellige kliniske undersøgelser (sammen med forskningsbioanalytiker), 
dataregistrering i REDCap mm. Du vil således få stor patientkontakt og klinisk erfaring 
med patienthåndtering og tolkning af en række parakliniske målinger (DXA scanninger, 
kontinuerte blodsukkermålinger, synacthen tests mm.) samt værdifuld GCP træning, træning 
i REDCap og generel erfaring med kliniske forskningsstudier. Der er mulighed for at lave din 
kandidatopgave sideløbende med projektet og du vil få mulighed for at være medforfatter 
på mindst en publikation udgået fra projektet. 

Hvem er du?
Du har lyst til at indgå engageret i projektteamet og bruge 12 måneder fuldtid på 
forskning og være en aktiv del af et stort projekt. Du har lyst til klinisk forskning med stor 
patientkontakt og kan arbejde selvstændigt med patientsamtaler og besøg, med behørig 
lægelig supervision. Du har minimum afsluttet 9. semester på medicin. Forskningsopholdet 
forventes tilrettelagt som en kombination af 11. semester med forskningsperspektiv samt 6 
måneders skolarstipendiat, som vi søger sammen. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring 
med klinisk forskning, men det er ikke et krav.

Fremtidsperspektiv
Der vil om et par år blive en ledig phd stilling på Rigshospitalet i projektet og det kan 
således blive muligt at fortsætte projektet videre i phd forløb, hvis alle parter ønsker dette. 
Hvordan søger du?
Hvis du er interesseret i at høre mere, så kontakt læge, post.doc Stina Willemoes Borresen, 
stina.borresen@regionh.dk. 
Du ansøger ved at sende motiveret ansøgning (max én side) samt CV (max én side) til stina.
borresen@regionh.dk senest d. 15/11, samtaler afholdes i ugerne derefter. 

Venlig hilsen 
Ulla Feldt-Rasmussen (Professor, overlæge, dr.med, forsøgsansvarlig)
Marianne Klose (Afdelingslæge, phd, seniorforsker)
Torquil Watt (Afdelingslæge, dr.med, klinisk forskningslektor)
Victor Brun Boesen (Læge, phd, post.doc)
Marie Lund (Læge, phd studerende) 
Stina Willemoes Borresen (Læge, phd, post.doc) 

Course Assistant Position with DIS Spring 2022
For the coming semester, DIS – Study Abroad in Scandinavia is looking for a course assistant 
for the course “Human Health & Disease: A Clinical Approach.”
This course is taken by third year undergraduate American University students who would 
like to attend medical school once receiving their bachelors. These students come to 
Copenhagen to study abroad for four months where they take Human Health and Disease: 
A Clinical Approach in the Medical Practice & Policy Program at DIS.
In the course they learn about the most important human diseases, their diagnosis and 
treatment, and the clinical working methods of physicians. One of the main goals of the 
program is for students to gain a perspective of the role of the physician.
The course itself is usually located in hospitals surrounding the Copenhagen area, but given 
COVID restrictions may take place at DIS classrooms for this upcoming semester. Classes 
occur twice a week, either every Monday and Thursday or Tuesday and Friday from 15.30-
17.30 (max 4 Fridays a semester). The class is taught by one main doctor and a guest lecturer. 
The semester begins 20/01 or 21/01 and ends on 09/05 or 10 /05.

Some of the Course Assistant's responsibilities:
• Grading all student assignments. There are approx. 15 students in the class.
• To be present in all of the classes throughout the semester and to be the connecting 

link from one class to the next and between teaching doctors.
• Since the doctors teaching the course do not have office hours it is the course 

assistant’s responsibility to act as the main contact with students and assist with 
their questions.

• To be available to be a tour leader for one or two of the study tours that take place 
with this course. One tour is a short study tour to Western Denmark (Sep 13-15) and 
the other is a long study tour to another European city (Oct 31-Nov 5).

You are expected to be reasonably good at English.
You must have completed at least 6th semester of Medical School in order to be considered. 
Salary is 160 per. hour + hourly to correct assignments + study tour leader pay and per diem.

For more information or to apply, please contact:
Philippa Carey
Science & Health Program Coordinator
+45 3067 1003
pc@dis.dk

A completed application consists of a letter of interest as well as a CV. 
Application Deadline: As soon as possible. Position is available until filled.

Studentermedhjælper til den international sommer-
skole i intern medicin
Sommerskolen i intern medicin på Københavns Universitet afvikles til sommer for syvende 
gang, hvor ca. 35 studerende deltager fra ind og udland. Vi søger en studentermedhjælper 
fra 15. januar 2022 som løbende kan bistå i håndtering ansøgninger, markedsføring og 
general kommunikation med ansøgerne. 

Vi søger en person med gode organisatoriske evner, som kan arbejde selvstændigt og gerne 
har erfaring fra internationale ophold. Som studentermedhjælper er man ansvarlig for 
sommerskolens sociale arrangementer, og vi søger derfor en social og udadvendt person. 
Der er afsat løn til 100 timer før sommerskolen og 80 timer under sommerskolen som 
afvikles i perioden 4 juli til 15 juli 2022 på Panum Instituttet. Arbejdet før sommerskolen er 
meget fleksibelt, og her disponerer du selv over de afsatte timer. Du bliver en del af teamet 
omkring sommerskolen og vil være med til at sætte dit præg på udvikling af kurset og vil 
opnå betydelig organisatorisk og international erfaring. 

Kort ansøgning og CV fremsendes per mail til Tobias.Bomholt@regionh.dk. 
Deadline for ansøgning: 15 november og der aftales samtale kort efter. 

Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger 
medicinstuderende til forskning til start den 1. feb-
ruar
Du vil som forskningsårsstuderende få ansvaret for dit eget forskningsemne, og du 
forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre forskere i 
CPO. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
CPO udarbejder især systematiske litteraturstudier, registerforskningsprojekter, kliniske 
forskningsprojekter samt forskningsstudier i Cochrane reviews og vil emnemæssigt bevæge 
sig inden for de kirurgiske sygdomme. Forskningsemnet for projekterne er planlagte, men 
der vil være en stor grad af medindflydelse. Du vil som forskningsårsstuderende få tilknyttet 
et vejlederteam, der dagligt 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.

Vi tilbyder den forskningsårsstuderende: 
• En produktiv hverdag med godt humør og gode samarbejdsrelationer
• Grundig introduktion til og oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode 
• Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i 

Tyrkiet i maj 2022
• Minimum tre artikler som førsteforfatter og et eller flere medforfatterskaber i løbet 

af ansættelsen
• Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale, hvis det ønskes

Vi forventer at ansøgeren: 
• Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner 
• Er struktureret, dedikeret og flittig 
• Har interesse i 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. I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Vi har stor 
erfaring i at hjælpe forskningsårsstuderende med at sammenskrive eget forskningsemne 
til en paragraf 15 ph.d. 

Ansøgning: 
Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til jacob.rosenberg@regionh.
dk inden: 14. november 2021 

Der afholdes samtaler snarest derefter.

Yderligere information: 
Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)
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Præparatfremstillere søges
Præparatfremstillingen består af medicinstuderende på tværs af semestre, som arbejder 
med at fremstille og vedligeholde anatomiske præparater.  Vores arbejde består primært 
af at dissekere præparater til undervisningsbrug og spoteksamener. Derudover renoverer 
vi ældre præparater, udleverer knoglekasser og laver diverse fortløbende opgaver. 

Vi forventer ikke, at du har nogen forudgående dissektionserfaring, men at du er beredt på 
at lægge mange timers arbejde i at tilegne dig tekniske færdigheder. Det er et håndværk 
at dissekere godt, og det tager tid. Vi forventer derfor, at du er tålmodig samt omhyggelig, 
og at du vil forblive ansat, indtil du afslutter studiet, så du kan lære håndværket videre til 
nye generationer af præparatfremstillere. 

Det er studerende, der står for størstedelen af den daglige drift i præparatfremstillingen, og 
vi definerer selv de fleste af vores arbejdsopgaver. Vi forventer derfor, at du som ansøger 
er selvstændig og pligtopfyldende, da du hurtigt vil få tildelt ansvar for arbejdsområder 
både alene samt i teams. 

Som præparatfremstiller har man stor indflydelse på hvordan opgaver løses, lige fra hvordan 
dit eget præparat skal dissekeres til hvordan tør studiesamling vedligeholdes, og vi ser gerne, 
at du bidrager med idéer til, hvordan arbejdsgangen kan forbedres. 

Vi planlægger selv vores arbejdstider, og du bestemmer, hvordan du fordeler dine timer 
i løbet af året. Præparatfremstillingen består af et hold på 17 studerende fordelt på 4.-12. 
semester, som holder til i lokaler ved dissektionssalen, hvor vi har værksted. Vi har også egen 
kaffestue, hvor vi ofte mødes og holder pauser sammen, både når man er på arbejde, men 
også hvis man læser på Panum. Vi har et stærkt fællesskab og arrangerer mange sociale 
aktiviteter sammen i løbet af året. 

Krav til ansøgere:
• Du skal have bestået 3. semesters kursus i Bevægeapparatets anatomi med karakteren 

10 eller 12
• Du skal kunne arbejde min. 200 timer årligt  
• Du skal kunne deltage i vores renovationsuge i sommerferien 2022’
• Du skal gå på 4. eller 5. semester af bachelorstudiet på medicin

Ansættelsesforhold:
Ansættelse sker som Præparatfremstiller efter overenskomst for studenterundervisere ved 
universiteter mv. Det konkrete timetal fastsættes forud for hvert semester og aflønnes med 
en timeløn på 194,55 kr. (april 2021 niveau). 
Ansættelse som præparatfremstiller ophører, når kandidatbeviset er opnået. 

Ansøgning:
Din ansøgning skal indeholde:
• En motiveret ansøgning og et CV
• En udskrift af dine karakterer fra bachelorstudiet, som kan findes på KUnet under 

selvbetjening.

Ansøgning finder sted via opslaget som findes på: https://jobportal.ku.dk/administrative-
og-forskningsunderstoettende-stillinger/studenterjobs?show=154960 

Ansøgningsfrist er d. 25. oktober 2021

Startdato for ansættelse er d. 15. december 2021

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Bodil
Uldall-Hansen, Bodil.Uldall-Hansen@sund.ku.dk

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund 
til at søge stillingen.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Venlig hilsen
Katrine, Pauline, Tim, Lukas, Kajinth, Benedikte, Frej, 
Sigrún, Anna-Sophie, Dagmar, Heini, Johannes, Agnes, 
Maja, Gustav, Morten og Bodil 

Har du interesse for psykiatri og forskning? 
Og har du lyst til at prøve kræfter med forskning i et 1-årigt skolarstipendie eventuelt 
kombineret med din kandidatopgave? 
Så kan det være, det er DIG vi søger - som forskningsårsstuderende til projekt om bipolar 
lidelse på et stort dynamisk igangværende klinisk projekt på Rigshospitalet.
Copenhagen Affective Disorder research Center (CADIC), Psykiatrisk Center København, 
Rigshospitalet søger en medicinstuderende til en 1-årig forskningsstilling som skolar 
stipendiat. Du vil blive tilknyttet BIO studiet (The Bipolar Illness Onset study) i et år, 
med opstart omkring januar/februar 2022 eller efter aftale. Professor Lars Kessing vil 
være hovedvejleder og ansøger om midler til skolarstipendiet. BIO-studiet er et stort 
igangværende klinisk forskningsprojekt, der køres af læger, psykologer og studerende på 
psykiatrisk forskningsenhed på Rigshospitalet. Overordnede formål er at finde biomarkører, 
der i fremtiden kan forbedre diagnostik og behandling inden bipolar lidelse. Data indamles 
på nydiagnosticerede patienter med bipolar lidelse, deres førstegrads-slægtninge og 
raske kontroller. Alle deltagere følges årligt i 10 år, og der indsamles data og informationer 
om blodprøvemarkører, smartphone-ratings, kognitive funktioner, MR-scanninger, 
funktionsevne samt meget mere. 
Du vil komme til at få dit eget særskilte forskningsprojekt, som en del af det overordnede 
BIO-studie. Der er mange muligheder og nærmere tilrettelæggelse af projekt sker efter 
interesse og erfaring og mulige projekter i forskningsgruppen.

Arbejdsopgaver
• Booking af deltagere til follow-up besøg og årsbesøg
• Se og vurdere patienter, slægtninge og kontroller til opfølgende besøg
• Deltage i møder og dagligt arbejde vedrørende follow-up delen af studiet, og herunder 

indsamle data til dit eget projekt
• Analysere data og udarbejde dit kandidatspeciale
• Analysere, i samarbejde med dine vejledere, data til en videnskabelig artikel til 

publikation
• Arbejdsopgaverne udføres i en fleksibel fuldtidsstilling 37t/ugen. 

Vi søger en medicinstuderende der
• Er selvstændig, struktureret og arbejdsom
• Er på kandidat-delen af sit studie
• Gerne har erfaring med psykiatri og evt med at tage blodprøver (ellers vil du blive 

lært op)

Vi tilbyder: 
• En grundig introduktion til forskningen og det psykiatriske speciale
• Grundig oplæring og tæt supervision af alle anvendte kliniske procedurer 
• Et inspirerende arbejdsmiljø med gode kollegaer, en humoristisk omgangstone og 

hjælp at hente, når der er udfordringer
• Mulighed for at udvikle kompetencer i forhold til forskningsformidling via deltagelse 

i møder, konferencer og oplæg internt og eksternt.
• Mulighed for første- eller delt første-forfatterskab på mindst 1 videnskabelig artikel

Vi søger sammen et skolar-stipendie til dig forud for start på forskningsåret mhp lønnet 
ansættelse som forkningsårsstuderende (10.000kr/mdr) i 12 mdr.
Motiveret ansøgning (max 1 A4-side) CV (max 1 A-4-side) og karakterudskrift sendes til: 
Kimie Sletved, læge, ph.d-studerende: kimie.stefanie.ormstrup.sletved@regionh.dk senest 
25/10-2021

Dr. Ingrids Forskerpris 2022
Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids 
Forskerpris på 100.000 kr.

Formål
Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på:
• at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere reumatologien som et interessant 

forskningsfelt.
• at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle 

nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet.

Uddeling
Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 2022.

Hvem kan modtage prisen?
En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver 
for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, 
der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller 
mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Prisen kan i 
særlige tilfælde deles af flere forskere.
Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

Krav
Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, 
at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i 
pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder 
forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt.

Nominering
Prisen kan ikke søges. Alle kan nominere kandidater. Indstillingen af kandidater skal 
indeholde:
• En kort begrundelse for at indstille kandidaten
• Beskrivelse af relevant forskning
• Kandidatens CV
Prisens størrelse: 100.000 kr.
Indstillingen med bilag sendes til Gigtforeningens forskningssekretariat på forskning@
gigtforeningen.dk. Indstillingen skal indsendes senest tirsdag den 15. februar 2022. 
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... og ugen efter..... og ugen efter..
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Husk at det er forbudt Husk at det er forbudt 
at tage billeder i at tage billeder i 

StudenterklubbenStudenterklubben

Studenterklubben holder lukket Studenterklubben holder lukket 
mandag, tirsdag og onsdag op mandag, tirsdag og onsdag op 

til 69-timers bar...til 69-timers bar...
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Christian Suppli Benson
William Wendler Thomassen
Kaare Johan Peter Stolt 
Anna Arendt Blak 
Thomas Tursø-Finnich
Josefine Amalie Darket 
Peter Schaldemose 
Morten Fiil Leth
Rasmus Bo Lindhardt
Magnus Alexander Gibson 
Moisés Alberto Suárez Zdunek 
Malou Woldbye Tholin 
Charlotte Wikenhauser 
Jeppe Terpager Christiansen 
Frederikke Anine Prætorius 
Johan Verner From-Pedersen 
Søren Christiansen 
Oscar Juul 
Clara Mellergaard Jensen 
Simon Wang Rasmussen 
Marie Helene Bødker Glad 
Cathrine Rask Knøs 
Rasmus Vestergård Madsen 
Noah Nøhr Hjorth Westh  

98 
76 
72
71
67
63
63
56
54
48
47
47
46
43
41
34
33
32
30
27
24
24
20
17

Lodtrækning 
Lodtrækning

202 medlemmer har stemt 
1133 stemmer 
0 blank 

Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
Repræsentant
1. Suppleant 
2. Suppleant 
3. Suppleant 

Christian Benson 
er en-stemmigt blevet genvalgt 
s o m  f o r m a n d  f o r  FA D L 
København. Det foregik på det 
første repræsentantskabsmøde 
i  kredsen. Stort t i l  lykke! 
Christian læser på 10. semester 
og vil i det nye foreningsår 
sikre, at kredsen gør noget for 
at styrke den mentale sundhed 
på studiet samt forholdene 
for de studerende i forskning. 

Det nye repræsentantskab

Stemmeresultat for repræsentantskabsvalget 2021
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J e g  k a n  i k k e  f o r e s t i l l e
m i g ,  a t  j e g  n o g e n s i n d e  
 v a r  e n d t ,  h v o r  j e g  e r  n u
u d e n  V T - k u r s e t .  J e g  v i l

a n b e f a l e  d e t  t i l  a l l e ,  o g
j e g  s y n e s ,  a t

u n d e r v i s n i n g e n  b u r d e
v æ r e  o b l i g a t o r i s k  f o r  a l l e

k o m m e n d e  l æ g e r .

Jeg tog FADLs VT-kursus, da jeg kunne efter 4. semester. Jeg
havde altid haft en ide om, at jeg skulle være
anæstesi/intensivlæge og tænkte, at det var en oplagt
mulighed for berøring med specialet. Jeg vidste ikke, at det
ville give mig meget, meget mere end det. Udover det gav
det mig mulighed for thoraxintensiv, nogle almen intensive
ansættelser og de bedste år af mit liv på Rigshospitalet
Neonatalafdeling. Kompetencer jeg bruger hver eneste dag i
mit nye virke som reservelæge i kirurgi.

VT kurset giver dig den eneste og bedste mulighed for at
blive dus med en respirator på medicinstudiet, og uanset
hvilket (hospitals)-speciale, man kommer i, vil man skulle gå
stuegang på intensiv i løbet af karrieren. Det giver en
fantastisk indsigt i, hvad vi kan tilbyde på en intensiv afdeling
og tidlig opsporing af deroute.

Som ventilatør, lægevikar og som læge, har jeg gjort brug af
stort set samtlige færdigheder, jeg lærte på VT kurset, og har
følt mig klædt bedre på end mange af mine medstuderende i
klinikker – det er også blevet påtalt af undervisere flere
gange. At kunne komme over den initielle frygt ved det
tekniske på en intensivafdeling og patientens dårlige status,
giver et meget bedre udbytte af al undervisning, der foregår
i det miljø.

DERFOR SKAL DU TAGE
FADL-VT KURSUS

-  Karol ine  Bendix,  2 5  å r ,
reservelæge i  k i rurg i  o g

PhD-studerend e

Undervisningen i fx tolkning af a-gas og ABCDE er usammenligneligt bedre end alt jeg har fået tilbudt af
KU under medicinstudiet på både bachelor og kandidat-uddannelse.

Jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde var endt, hvor jeg er nu uden VT-kurset. Jeg vil anbefale det
til alle, og jeg synes, at undervisningen burde være obligatorisk for alle kommende læger.
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Andreas ‘Morfar’’ HöierAndreas ‘Morfar’’ Höier
Anders ‘Magic’ MykenAnders ‘Magic’ Myken

FEDFED
- En beretning - En beretning 
fra nuværende fra nuværende 
redaktørerredaktører

Skrevet af Alice ‘Lorte’ Herlin
Forlaget MOK

MOK anbefaler ny bog om nuværende elite-redaktører!
I en uge med en masse nyudgivelsre om 
personlige beretninger fra et arbejdsliv, 
er der kommet en bog fra Forlaget 
MOK. Vi har her et lille interview 
med redaktørerne bag den, samt en 
kortere anmeldelse.

To MOK’ere står frem og 
fortæller frit og ufiltreret, om 
hvordan de var en del af  en giftig 
mobbekultur. “Vi føler at det er 
på tide at stå frem og fortælle om 
hvordan vi mobbede Johan platz 
på MOK-redaktionen. Han er jo 
bare sådan en grim bedrevidende 
brilleabe, som gør det meget 
nemt for andre at mobbe ham. 
Men det er jo selvføgelig ikke i 
orden, at kalde ham åndsbolle 
og kommentere på hans klamme 
leverpostejmadder han smasker 
sig igennem op redaktionen.

“Vi kunne f.eks. finde på at 
spørge om han havde en italiensk 
trøje på. Så lyste han helt op med 
sit dumme smil, inden man 
sagde:  “Det er bare fordi der 
hænger spaghetti ud af  ærmerne på dig!” HAHAHAHAHA! Altså, det er selvfølgelig ikke i orden, men han 
har bare sådan nogle små løbearme. Og det er altså alt for oplagt til at lade være med at kommentere på!”

“Altså, Johan er jo egentligt pisse elendig til at skrive. Han forstår ikke ironi, han mener det sgu’ dødseriøst. 
Så det ender jo med at han skriver satire uden at vide det. Det er for helvede alt for sjovt, at han er så fjern 
fra virkeligheden på grund af  hans latterlige akademiker-opdragelse. Så han fik altså kun lov til at være med, 
fordi han var så dum og grim. Det fik os andre til at se bedre ud. Og det var simpelthen bare for fedt. Ja, og 
så var det jo også godt for sammenholdet, ikke?? “

“Tit var det også for nemt. Han er jo så fejlernæret at hans bukser falder ned, og han er for fattig til at købe 
nogle nye bukser. Så inviterer det jo virkelig til at give ham noget buksevand! Altså come on!”

“Det sjoveste var da han mistede sine smagsløg i forbindelse med corona. Han drak vores tis i stedet for øl 
i to måneder! HAHAHA! Gud, har vi overhovedet fortalt ham det??”

Efter at de to forfattere har samlet sig oven på et større grineflip, opsummerer de den vigtigste pointe de gerne 
vil have ud med bogen. “Men det kan vi selvfølgelig godt se nu, at det ikke var i orden. Vi skal lære af  vores fejl 
og erfaringer. Vi har et stort ønske om at bevare traditionerne på redaktionen, men vi ønsker også at cashe ind 
på en stor check penge ved at deltage i MOT - organisationen for antimobning. Og vi mener at vi med denne 
bog viser med stor selvindsigt, hvorfor vi er de rigtige til at være med til fremme anti-mobningsbudskabet”. 

Det var desværre ikke muligt at få en kommentar fra ghost-writer Alice ‘Lorte’ Herlin, da hun havde travlt 
med at skrive sit memoire.

Anmeldelse
Selve bogen mener anmelder Johan Platz er en værre omgang vrøvl og river op i gamle sår uden han er blevet 
spurgt forinden om hans samtykke - Spis en tudekiks lyder svaret fra de to redaktører, der i øvrigt mener at 
han er også en tumpenarrøvsidiot og selv ville give bogen 6 stjerner.
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TING DU (IKKE) TØR GOOGLE
Denne uge dykkede vi langt ned i inclusivity TikTok og fandt en meget speciel og skrøm-
mende-at-google sygdom. Vi googlede alligevel! Vil i vide hvad det var? OK, fordi det er 

så længe siden sidst, kommer den her: 

Maffucci Syndrome
Dette syndrom er en meget sjælden tilstand hvor den afficeredes knogler begynder at udvikle enkondromer, som er 
benigne brusk tumores. Enkondromerne kan blive af betydelig størrelse, og føre til forkortelse og deformiteter af eks-

tremiteterne. 
Patienterne er typisk uafficerede ved fødsel og enkondromerne udvikles først ved 1-5 års alderen. Der er assymetrisk 
distribution og hos 40% udvikles malformationerne kun ensidigt. Derudover udvikler patienterne store kavernøse 

hæmangiomer, venøse og lymfatiske malformationer. 
Ved Maffucci syndrom er der udover de tydelige deformiteter, betydelig 
risiko for fraktur i de afficerede knogler, samt for malign udvikling i syg-
dommen hvor endokondromerne kan undergå sarkomatøs degeneration. 

Syndromet er typisk årsaget af mutationer i 
IDH1 eller IDH2 genet, dog er sygdommen 

ikke arvelig og opstår spontant.

Behandlingen, som oftest vil være  symptoma-
tisk, består primært af sclesoring af de vasku-
lære malformationer samt resektion af en-
dokondrom forandringer. Screening er et vigtigt diagnostik redskab hos disse patienter 

grundet den betydelig risiko for udvikling af malignitet. 
Patienterne har typisk normal levealder, og normal intelligens. Af Alice/MOK-red

MOK anbefaler ny bog om nuværende elite-redaktører! Fem forsømte år 
– Et svar på ”Fed” af  Andreas Höier og Anders Myken.

Det har været en interessant uge for mig. På mange måder havde jeg lagt min tid på MOK bag mig, og i mit 
stille indre tilgivet de ting der blev gjort mod mig. Ja, faktisk glemt dem. Jeg er faktisk helt ligeglad med det de 
har skrevet, og har det rigtig godt og dejligt og fint nu. Jeg tænker faktisk aldrig nogesinde på Andreas og Anders 
overhovedet. Selvom jeg er helt ovenpå nu og fuldstændigt ligeglad med 
hvad de skriver, føler jeg alligevel at det er min pligt at fortælle min side af  
historien:
I løbet af  mine 5 år på MOK-redaktionen var jeg offer for systematisk 
mobning i godt 3 af  dem. Da Andreas blev optaget i MOK, skete der en 
radikal forandring i kulturen på bladet. Andreas, den røvbanan, medbragte 
en ”musiker-attitude”, hvor der ustandseligt skulle ryges smøger og alle 
skulle have snus i røven. Han var sygeligt optaget af  sit udseende og meget 
ærekær – ALLE skulle klappe når han spillede på sin saxofon. I starten kom vi 
egentlig fint ud af  det med hinanden, men da jeg på MOK-tur studsede over 
en temmelig kraftig lugt fra Andreas, blev det slutningen på vores venskab. 
Jeg konfronterede ham, og opdagede at han havde skidt i bukserne. Den 
klamme psykopatstodderlort. Siden den dag gjorde Andreas, det møgsvin, 
alt for at mobbe mig ud af  MOK. Nok et forsøg på at få alle andre til 
glemme hvor klamt et piksvin han er. En ting man skal vide om Andreas, 
den latterlige brækroulade, er at han ikke kan mærke sult. Han glemmer tit 
at spise, hvilket nok er tegn på hans underliggende hjerneskade. Alle tænker 
at han er klog fordi han hele tiden snakker, men i virkeligheden er han dybt, 
dybt retarderet. Den fatsvage smegmaspiser.  Hans IQ er kun undergået af  
Anders Myken, den usle svagtseende møgkusselort. De to lorteidiotrøvhuller 
minder meget om hinanden af  både indre og ydre. Eneste forskel er at Anders 
er meget, meget grimmere end Andreas. Han er en klassisk medløbertype der ikke kan så meget som skide uden 
at spørge Andreas om lov. Andreas brugte ham som stol hver eneste mandag i flere år, og jeg tror bare Anders 
var taknemmelig over at få lov til at være med. 
Men som sagt er jeg videre, og er helt ligeglad med hvad de har skrevet.
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Hold direktør: Nick Meier
Chefen der startede det hele. I herrens år 2016 blev Pondusdrengene oprettet som hold. 
Dengang med en idé om at man faktisk skulle cykle på rigtige cykler og at det faktisk 
handlede om at træde watt – det viste sig at det absolut ikke kunne være længere fra 
sandheden. Han fandt ud af at han ikke kunne drikke øl på den hårde måde, og samtidig 
har rigtig svært ved at kaste op og resultat bliver heraf at han bliver så overhydreret at han 
ligner Michelin mandens onde fætter. Hver tour har cirka gjort ham 10 år ældre, så han i 
2019 måtte gå på pension, efter at have gennemført tre tours. Har siden brugt tiden som 
sportsdirektør på at opruste holdet, og komme med gode peptalks når den fjerde øl har 
svært ved at komme ned.

Sportsdirektør sportif: Christian Benson
Manden der er kendt overalt på Panum. Med sine imponerende 1,54 meter i højde 
men omvendte absurde pondus, var han med i den spæde start som sprinter. 
Christian fandt ligeledes ud af, at livet som tour rytter ikke er for alle. Christian 
var en sprinter, der gik så meget op i konkurrencen og ofrede sig selv, at han 
fandt sig selv sovende ude på toilettet til 04. Historisk med mange sejre, dog 
var bagsiden af medaljen for stor. I en ny rolle, men med samme indstilling går 
Christian ind i arbejdet som sportsdirektør, der primært går på at holde rytterne 
oprejst i løbet af touren og skubbe kaptajnens og hjælperytterens hoved helt ned 
i spanden for at undgå alt for meget gris, samt tilbyde Pantoprazol midtvejs. Kan 
råbe forbavsende højt for en mand af sin størrelse, samt er kendt for at kunne 
udspile sine næsebor til nærmest umenneskelig størrelse. 

Sprinter BV, Holdlæge: Mads Koch
Legenden. Mastodonten. Slayer of the scorebogen. 
Mads kom til holdet som en indsupplering i 2019. Året hvor Pondusdrengene vandt 
sin første tour. En rytter der kom ind, uventet fra nogen, men fuldstændig ventet fra 
Pondusdrengenes side, Mads har alle dage været en pondusdreng, og det har han vist 
ved at på trods af sin størrelse at kunne drikke endnu flere øl hurtigere end det er set hos 
bl.a. Scorebogens Mikkel Andreas Holm eller Gulddamernes et eller andet. Mads er i år 
nægtet tour adgang grundet lægestatus, og derfor suppleres han som BV for sprinter FV, 
udover at det er Mads opgave at bære samtlige fire ryttere tilbage i studenterhuset når 
2021 touren endnu engang bliver vundet af Pondusdrengene. 

Viskestykke BV, Holdlæge: Tobias Berg
Tobias der sammen med vores nuværende Kaptajn vandt touren i 2019, er ligesom Mads 
forment tour adgang og fungerer derfor som BV for kaptajnen og hjælperytteren i årets 
tour. Tobias har i sit virke hjælperytter i 2019 vist, at han ved hvad der skal til for at vinde, 
og en analyse af 2019 touren viste også, at grunden til at Pondusdrengene vandt, var 
udelukkende fordi Tobias kunne lave så imponerende en Valsalva manøvre kun matchet 
af vores nuværende Kaptajn, at han bliver fuldstændig tomatrød i hovedet, og at der ryger 
mindst ét cerebralt kar ved hver opkastning. I år er Tobias Viskestykke BV og holdlæge for 
rytterne, men især for Kaptajnen og Bjergrytteren da disse to ryttere er i overvejende fare 
for at gå i stykker. Tobias har brugt året på at finde ud af hvor meget man skal væde kolde 

viskestykker for at de er tilpas kolde til at nedkøle i tourens stegende hede.  

Pondusdrengene
Efter en tour i 2020 der blev aflyst, som også havde været Pondusdrengenes anden sejr, har holdet ændret 
struktur og indsuppleret to ryttere, mens vi har måtte sige farvel til to ryttere der har pensioneret sig selv. 
Derfor kommer her en præsentation af Pondusdrengene anno 2021 i fornyet og stærkeste formation. Der 
i sig selv garanterer endnu en sejr i verdens hårdeste cykelløb: Tour de France. 
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Kaptajn: Rasmus Poop Lindhardt
Rasmus overtog Kaptajn rollen fra Nick for en del år tilbage. I takt med antal gennemførte 
tours for Rasmus, må vi på holdet konstatere at håret er blevet tyndere og tyndere – 
derfor er to holdlæger blevet ansat til tæt at følge Kaptajnen. Rasmus er kendt for at have 
pondus og være selve sjælen af hvad Pondusdrengene står for. Manden der kører på i 
sådan grad, at hans ildrøde ansigt og blodrøde øjne kun kan skrige efter næste øl, når 
der er allermest pres på feltet og tilskuerne råber og skriger. Rasmus er lige præcis den 
Kaptajn Pondusdrenge har brug for, en mand der samler holdet, og skaber rammerne for 
at rytterne præsterer deres ypperste. Vi snakker her om en mand der efter sidste tour i 
2019 havde så meget overskud at han tog videre på MOK og sov på sofaen indtil dagen 
efter – en sand inspiration for alle os andre, hos en mand der bærer så tung en byrde. 

Hjælperytter: Sune Holm Hansen
Sune er ligeledes en ny indsupplering. Sune kommer fra et hold som ingen alligevel kan 
huske hvad hed, men faktum er, at Pondusdrengene så potentiale i Sune. De indledende 
tests og første træningslejr bekræfter sådan set kun, hvad der altid har været rygtet, Sune 
er en kompromisløs og hengiven hjælperytter for sin Kaptajn. På den nyligt overståede 
træningslejr er Sune blandt andet citeret for følgende: ”Hr. Kaptajn, om jeg så skal smide 
dig op på cyklen, så gør jeg det! Du skal bare fortsætte, undskyld jeg taler så hårdt til dig”, 
dette blev vel og mærke sagt midt opkastning – hvilket i den grad fortæller noget om Sunes 
evne til at køre for et fælles mål, mens han samtidig samler Kaptajnen op. Velkommen til 
Sune, vi er glade for at du er hjemme. 

Bjergrytter: Søren Christiansen
Hvad er der at sige om manden der har opnået alt? Søren har klatret som bjergrytter på de 
højeste tinder, så meget at hans egne tindinger i samme stil, hvis man ser nøje efter er lige 
så høje som Mount Ventoux. Søren var manden der som første bjergrytter introducerede 
to-hånds teknikken, som andre bjergryttere efterfølgende ikke har været for fine til at 
efterligne, men har fejlet så jammerligt på at forsøge. Søren har været bjergrytter hos 
Pondusdrengene i fire tours og er alderspræsident. Sidste gang Pondusdrengene var på 
træningslejr blev staben endnu engang gennem slowmotion optagelser gjort opmærksom 
på Sørens enestående evner til at kunne drikke shots vanvittigt hurtigt hvor halvdelen ryger 
i ansigtet og den anden halvdel lige ned i bugen. 

Sprinter: Anders Højmose Dreiøe
Den nye dreng på holdet. Frisk færdig med en vejledning, og hentet fra de Russiske hold 
STRAVKO blev Anders spurgt, om han ville være en del af holdet. Herefter begyndte de 
indledende forhandlinger, hvor Anders eneste krav var at når det var konkurrence tid, så 
ville han som sprinter ikke acceptere kun at skulle drikke én øl ad gangen, men to. Rygtet 
siger at Anders har trænet i et intensivt gammelt østtysk regime hvor morgen-, middag- 
og aftensmad står på øl på tid. Anders er blandt andet citeret for at sige følgende, da vi 
møder ham på en rasteplads lige uden for Horsens hvor der var guldøl på tilbud: ”hver ny 
øl, er en mulighed for ny pr”. Holdet har store forventninger til den unge mands præstationer. 

...OG DEN SIDSTE REJSE
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INGEN DIKKEDARER

Torsdag 20:30
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Fredag 21:00

RIDETUR MED 
ELSKOVSPONNYEN?

Torsdag 22:00

REVYBAND!

Fredag 18:00

NIKLAS

JOHNNY DELUXE

BALLEBAND
AQUA COVERBAND

EMIL STABIL

BRO

HEY EMIL, PASS PÅ
AT DU IKKE GLIDER PÅ 
GLUVET!

       Fredag 00:30

 HAN KOMMER 
ALDRIG SYDPÅ
     Lørdag 21:00

Af Alice/MOK-red
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GULDDAMERNEGULDDAMERNE
 et gyldent øjeblik du sent vil glemme. 

Måske har i hørt om en 
flok gyldne piger som 
er afsindige gode til at 
drikke bajer? Måske har 
i hørt deres slagsang 
‘’Goosebumps’’? Måske 
følger i dem allerede på @
guld_damer og kender til 

balladen? 

I år genopstiller de 
frygtløse tøser igen, og kæmper 
endnu en gang for at gennemføre 
den berygtede tour mod Champs 
Elysées. Vi varmer op til Tour de 
France 2021 torsdag fra kl. 17-19 
med en sand pre-
bar hvor der vil 
være fede præmier 
på højkant. Så kom 
og vær med til et 
brag af en guldfest, 
hvor playlisten 
er bangeren og 
selskabet er ild.

I år er holdet bestående af den altid 
hurtige bjergrytter Emma Torpe, den 
modige sprinter Michelle Johansen, 
den frygtløse hjælperytter Emilie 
Zachariasen og den bundløse kaptajn 
Sofie Skov. Bag om holdet er der altid 
styr på taktikken af deres træner 
Viktoria Sigsgaard, maverne er fyldte 
med ostesnacks af Emilie Nissen og 
tilslut er økonomien og regningerne 
betalt af holdchef Marie Glad. Vi ved 
godt der er nogen som kalder sig 
selv “Bongo”, men vi vil nok mene 
at vi på papiret er mere “Mongo”. 

Ses til touren 2021.

Af Alice/MOK-red
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BARBESKRIVELSER

TORSDAG Storebar Lillebar/scenebar Scene Loungebar Atriumgården Mobilbar Kæl for køen

11 ÅBNINGSRECEPTION       

12 Iglo-bar LagerBar Disney Klub 100 Discgolf-bar

13 Iglo-bar LagerBar Disney Klub 100 Discgolf-bar

14 ISBAR

REVY
DriftBar PostBar

15 ISBAR DriftBar PostBar

16 Bounty bar ABBAr Bedstemorbar Irish Coffee Bar

17 Bounty bar TyrolerBar TyrolerBar GuldDamer ABBAr GRILLBAR Bedstemorbar Irish Coffee Bar

18 You BARlong with me TyrolerBar TyrolerBar GuldDamer BongoBar GRILLBAR DoYouRememBAR Irish Coffee Bar

19 You BARlong with me
20:30 - NIKLAS

Udlånsbar BongoBar GRILLBAR DoYouRememBAR Irish Coffee Bar/ Julebal

20 Carpe Denim Udlånsbar BassBoostBar GRILLBAR RumænienBar Julebal

21 Carpe Denim
22:00 - JOHNNY DELUXE

Fynbobar BassBoostBar GRILLBAR RumænienBar

22 Fc Corpus Cavernosus Bar Fynbobar EnergiBar

23 Fc Corpus Cavernosus Bar Aqua Velva Bar 

DJ's

Justin TimBARlake EnergiBar

0 Space-Bar Aqua Velva Bar Justin TimBARlake  

1 Space-Bar SkodBar Pitbull Bar  

2 AngoraByBar SkodBar Pitbull Bar

3 AngoraByBar  
4 Almindelig bar uden tema  
5 Almindelig bar uden tema
6 Almindelig bar uden tema

FREDAG Storebar Lillebar/scenebar Scene Loungebar Atriumgården Mobilbar Kæl for køen

7 Almindelig bar uden tema  

8 Almindelig bar uden tema

9 Almindelig bar uden tema  

10 Elektrolyt bar BARista MGB Det Bar' Noget Vi Vejer Le Coq 69

11 Elektrolyt bar BARista MGB Det Bar' Noget Vi Vejer Le Coq 69

12 Panum TYR bar Poolbar Bar EM2020  Bar'sel Beta Alpha Rho Barnefødselsdag HepBARtitis

13 Panum TYR bar Poolbar Bar EM2020 Bar'sel Beta Alpha Rho Barnefødselsdag HepBARtitis

14 Bar Glans Tour De France Tour De France StangBARcardi bar Bil-i-Bar Bar' Trolde Barkinsons

15 Bar Glans Tour De France Tour De France StangBARcardi bar Bil-i-Bar Bar' Trolde Barkinsons

16 Justin BieBAR Tour De France Tour De France Basic Bitch Bar Panumskituren Druk! Irish Coffee Bar
17 Justin BieBAR

18:00 - BALLEBAND
Basic Bitch Bar Panumskituren GRILLBAR Druk! Irish Coffee Bar

18 VejarBARjte Speed dating bar Bargårdsdrengene GRILLBAR PYNTEBAR / Fireball Whiskey bar Major Key Bar

19 VejarBARjte Speed dating bar Bargårdsdrengene GRILLBAR PYNTEBAR / Fireball Whiskey bar Major Key Bar
20 Bar BOING

21:00 - AQUA COVERBAND
Føler-Den-Bar CHEMISE BAR GRILLBAR Smadderprinsessebar / Karneval i Rio Gløggoneogenese

21 Bar BOING Føler-Den-Bar CHEMISE BAR GRILLBAR Smadderprinsessebar / Karneval i Rio Gløggoneogenese

22 James Bond BAR Bar' Kas bar
DJ's

Trætbar Full Moon Party Bar BAR-retts øsofagus FiskeBAR

23 James Bond BAR Bar' Kas bar Trætbar Full Moon Party Bar BAR-retts øsofagus FiskeBAR

24 Numsen-Bar 00:30 - EMIL STABIL Coyote Ugly BastraZeneca

1 Numsen-Bar Maven-bar

DJ's
Coyote Ugly BastraZeneca

2 Dak n' Stormy Maven-bar

3 Dak n' Stormy  

4 Candy bar  

5 Candy bar

6 Almindelig bar uden tema

 LØRDAG Storebar Lillebar/scenebar Scene Loungebar Atriumgården Mobilbar Kæl for køen

7 Studklub's kaffebar

8 Studklub's kaffebar

9 Morgenbollebar 69 og monopolet  

10 Morgenbollebar 69 og monopolet  Cocktailbar Russebussen

11 GramseSpektrum-Bar Jazz og Burbon Jazz og Burbon Cocktailbar Russebussen Danmarks Naturbar

12 GramseSpektrum-Bar Jazz og Burbon Jazz og Burbon Ballade Banko Bar Det går helt i fisk / Hvalsafari i bArresø Scubar/Danmarks naturbar

13 Scorebogsbar The Big LeBARwski The Big LeBARwski Ballade Banko Bar Det går helt i fisk / Hvalsafari i bArresø Scubar PAGE FOUR BAR

14 Scorebogsbar The Big LeBARwski The Big LeBARwski BarMesan Hyttebar PAGE FOUR BAR

15 Pridebar Ra-BAR-ber Steto-shot-bar BarMesan Hyttebar "Sænke Slagskibe"TM Det bar' det rigtige Danmark 

16 Pridebar Ra-BAR-ber Steto-shot-bar FADLbar Dyrene på HakkeDakkeBaren "Sænke Slagskibe"TM Det bar' det rigtige Danmark 

17 Den Glade Viking #FreeBritney-bar BARber FADLbar Dyrene på HakkeDakkeBaren GRILLBAR Kim Barsen Irish Coffee

18 Den Glade Viking #FreeBritney-bar BARber COCIOBAR Disney Damebar GRILLBAR Kim Barsen Irish Coffee / Halloween bar

19 Bar on it Slaves of Slagelse COCIOBAR Disney Damebar GRILLBAR Halloween bar

20 Bar on it Slaves of Slagelse Bøfbar Grøn Fe bar GRILLBAR Haunted House bAAARRGH  

21 BondageBar

23:00 - BRO
Bøfbar Grøn Fe bar GRILLBAR Haunted House bAAARRGH  

22 BondageBar TISSbar O.G. Big Hip Hop Blowout PestiCIDER bar Milky Way Bar

23 Skagen Bar TISSbar O.G. Big Hip Hop Blowout PestiCIDER bar Milky Way Bar

24 Skagen Bar Pensionist Bar!

DJ's

BrandBar Ice Ice Baby

1 StødBar Pensionist Bar! BrandBar Ice Ice Baby

2 StødBar

*2 Afrobeat

3 Afrobeat

4 Almindelig bar uden tema

5 Almindelig bar uden tema

6 LUKRECEPTION ´

7 LUKRECEPTION

PROGRAM TIL 69-TIMERS BARPROGRAM TIL 69-TIMERS BAR
Få det forkromede overblik over 69-timers bar, og læs beskrivelser Få det forkromede overblik over 69-timers bar, og læs beskrivelser 
af ALLE barene på de næste sider:af ALLE barene på de næste sider:
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Torsdag d. 28. oktober 

Iglo-bar - Storebar - 12-14
Savner du også de kolde tider og elsker is? Så kom med til 
Iglo-baren! Her bliver der serveret de bedste kolde 

drinks i længe har ventet op! Vi står parret i vores 
elskede Iglo, hvor vi vil servere Isbjørnedrik, Filur 
og Københavnerstanger og brede smil til det 

tørstige folk. Så hvis du også elsker kulden og 
lækker drikkelse så kom og besøg vores Bar.

LagerBar - Scenebar - 12-14
Det er tradition at Lager åbner lillebar, og 

det vil vi traditionen tro gerne gøre igen. Vi 
vil servere lækre specialøl, spille lidt chicago 
og skabe rigtig god stemning. Når der ikke 
er mere mælk, er lager der altid for jer. Knus 

Lager

Disney Klub 100 - Loungebar - 12-14
Nu sker det fandeme igen! Disney klub100 er tilbage 

i Studenterklubben, og denne gang er den endnu 
bedre! Så start 69-timersbar anno 2021 på den mest 
fabelagtige måde ved at høre alle de Disney-sange, du 

kender og elsker!

Discgolf-bar - Atriumgården - 12-14
Kan du li’ discgolf og kolde øl?! Så kom til Discgolf-
bar i Studenterklubben og deltag i vores putting 
konkurrence og nyd vejret, vennerne og øllerne!

ISBAR - Storebar - 14-16 
ISBAR - en sikker mundtlig kommunikation om 
studentens promilletilstand til 69-timers bar! 
IDENTIFIKATION: ”Hedder Søren 3. semester” 

SITUATION: ”min vens funktionsniveau og mentale 
tilstand er ændret” BAGGRUND: ”før hyggede vi, nu er 

ven blevet kedelig” ANALYSE: ”kritisk situation – tror ven snart 
tager hjem” RÅD: ” Hvilke tiltag synes I, at jeg skal tage for at få ham 

tilbage på sporet?”

DriftBar - Atriumgården - 14-16 
Velkommen vi er drift, vi fikser ting i klubben, vi fikser dig. Så hvis du har lyst til at 

bygge en bar og blive fikset op med nogle dyreøl så kom 
frisk!

PostBar - Mobilbar - 14-16
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

Bounty bar - Storebar - 16-18
Corona har hærget din længsel efter sydens 

varme sol i snart 2 år. Men frygt ej mer’ - Bounty 
Bar er her! Med ren CO2-samvittighed kan du 

nu få opfyldt dine hedeste Ibiza-drømme - vi slår 
nemlig dørene op for Panums hotteste strandbar midt 
i klubbens mørke kælder. Kom forbi til en Piña Colada 

og prøv lykken med vores solhjul til tonerne af de luneste 
strandhits!

ABBAr - Atriumgården - 16-18
Mamma Mia! Here we go again! Du kender det: Glitrende 

pailletter. Trompetbukserne på. Discofeberen bobler i 
blodet. Spotlyset tænder. Honey, honey, nu er det dig, der 

er stjernen! Gruppe ABBA byder alle Dancing Queens op til 
sang og dans med et soundtrack, du kender og elsker. 

Vi kalder S.O.S. på de skønneste sangstemmer og kan 
love jer vilde moves og flotte folk i baren. See you, 

Super Troupers.

Bedstemorbar - Mobilbar - 16-18 
Bedstemor med slag i! Tre friske bedstemødre har atter begivet sig 

ned i klubben til et værre spektakel. Heldigvis har de rollatoren fyldt med 

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 træk-

ke nummer. 
• 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. 

• Numre kan IKKE sælges eller byttes. 

• TIL GENGÆLD ER DER KÆMPE FEST I KØEN OG BARER KUN FOR JER!
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søde sager! Bedstemødrenes hjerter flyder over af lykke, når de glade børnebørn 
danser tættere på. Derfor øser de ud af deres kærlighed: Farmor har medbragt stærke 
fristelser, mens mormor feder op med flydende hjemmebag pyntet med flødeskum. 

HAPS!

Irish Coffee Bar - Køen - 16-20
Den traditionsrige og måske ældste recidiverende bar er Irish Coffee Bar tilbage igen 
i år. Crewet bag Irish Coffee Bar står 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.

TyrolerBar - Scenebar og Scene - 17-19 
WILKOMMEN IN DER TIROLER BAR! I baren finder du dine savnede tiroler-frauen und 
-männer, der fylder dit 1 liters ølkrus til randen med øl, mens du kan smadre derudaf 

til ”Anton Aus Tirol” og dine andre favoritbangers. Smæk dine lederhosen eller 
heidikjole på, og spring op med os på plankerne.

GuldDamer - Loungebar - 17-19
GULDDAME BAR- et gyldent øjeblik du sent vil glemme. 

Måske har i hørt om nogle gyldne damer som er gode 
til at drikke bajer? Måske har i hørt deres slagsang 

‘’Goosebumps’’? Måske følger i dem allerede på 
@guld_damer? I år har i chancen for at få et 
strejf af guld, en gulddametragt eller en 

tatovering der er ‘’to die for’’. Vi varmer op 
til TDF 2021, så kom og vær med til et 

brag af en guldfest!

GRILLBAR - Atriumgården - Hver dag 
17-21

Traditionen tro står vi klar til at lange 
varme, franske hotdogs over disken 
til de sultende 69-gængere. Vi ses i 

Atriumgården til en varm pølse frisk fra 
grillen!

You BARlong With Me - Storebar - 18-20
You Need Too Calm Down, årets bar ER fundet! 

Har du brug for at Shake It Of eller nogen til at 
udfylde dit Blank Space? Ms Americana 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 var Trouble When You Walked In! Vi er klar til at 

indfri din Lovestory i aften og i morgen være sådan We 
Are Never Ever Getting Back Together

BongoBar - Atriumgården - 18-20 
GUESS WHO’s BACK. BONGO’s BACK! En af de mest 
prestigefulde barer fra sidste 69-timers bar vender 
tilbage med opladede batterier i 2021 med endnu 

mere leopard, dybere tragte og endnu mere BONGO-
JUICE Er det i år du sejrer i BONGO-BATTLE? Eller 

kommer du bare for at forbedre tiden fra 2019? 
Der er plads til alle, og vi lover en buldrende fest 

du sent glemmer. 

DoYouRememBAR - Mobilbar - 18-20
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 YOUREMEMBAR!?! 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”.

Udlånsbar - Loungebar - 19-21 
Åh nej, den er helt gal i Studenterklubben! Klubbens kalender har under corona 

været fyldt op med lækre temafester og arrangementer, men restriktionerne gjorde, 
at alle arrangører måtte aflyse. Vi søger nu nye arrangører til de fede fester! Kom forbi, 

åben en låge i vores udlånskalender og få muligheden for at feste til din helt egen 
temafest med dertil passende drinks og musik!

Til julebal - Køen - 19-21
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?

Carpe Denim - Storebar - 20-22
Savner du også de fede 00’er? Savner du også at iklæde dig denim på denim på 

denim? Synger du også med på AQUAs Barbiegirl? Synes du også det er på tide at 
#freebritney endelig bliver til realitet? Eller vil du bare gerne være N-SYNC med de 
gamle 00’er? Så kom til Carpe Denim, hvor du kan ankomme som Britney og Justin 

gjorde det bedst! Måske du endda finder din helt egen Sk8er Boi.

BassBoostBar - Atriumgården - 20-22
Er du til BASS og DAK? Synes du altid remixet er bedre end den originale? Så skal du 

finde os i Atriumgården. Vi fyrer op for det vildeste remix, booster i alle former, lys 
og lir der spiller. I atriumgårdens lysglimt serveres BassBooster, BassBoostBombs og 

GunBoost, som vi garanterer sætter gang i din bassarm. Vi løber aldrig tør, du kan 
altid få 4 mer’. Fuck it up (!) - Vi ses til BASS BOOST BAR

RumænienBar - Mobilbar - 20-22
Der bor 20 millioner mennesker i rumænien og de snakker rumænsk, nogle gange 

italiensk eller engelsk, hvis man er heldig. Ca. 1,5 millioner af dem er sigøjnere og er 
skide flinke. Rumænien bliver snart Europas hovedstad og vi vil gerne forberede jer 

på rejsen gennem transsylvanien. Så medbring jeres hvidløg og jeres rejsemakker for 
at blive kultiveret.

FynboBar - Loungebar - 21-23
Velkommen til FynBar, gamli. Her betjenes du af hele holdet bestående af Mikkel 

Desler fra Odensøøøøh Boldkluuub joooo, Danmarks 
yndlings taxamand H.C. Andersen, gutterne fra 

den lokale i Svende City og deres geee’, Mette 
Clausen. Fynboer er vanemennesker, så der 

sælges derfor KUUN O’ense Classic. Der 
serveres også brånner, så enhver fynbo 
på Panum kan få tilfredsstillet sit basale 

næringsbehov. 

Fc Corpus Cavernosum Bar - Store-
bar - 22-24

Godt nok er vi ikke længere på 
tv, men vi er stadig jeres yndlings 
mediciner-fodboldhold! Med nyt 

sponsorat fra Lægernes Bank og en 
oprykning til Serie 3, afholder vi endnu 

engang et brag af en fest med auktioner 
til fordel for charity(Laudrup!?), Sports-
vand, og meget mere! FORZA Corpus

KostBAR - Mobilbar - 22-24
Inden du rammer floor, kan du varme 

ekstremiteterne op med en tur under kosten, 
og drømme dig tilbage til sabbatårsrejsen på Koh 

Tao med en sex on the skinny bitch i din hånd! 
Leeeeeeeet’s LIMBOOOOOO!

Aqua Velva Bar - Scenebar - 23-01
Kom og besøg kilden hvor fred, harmoni, selvtillid 

og Aqua Velva flyder frit! De mystiske og troværdige 
dråber er garant for en god start på aftenen. Mærk 

samhørigheden med andre blå-tungede fæller, oplev 
den brusende fornemmelse ved hver en tår du 

tager og føl hvordan dit blod begynder at flyde 
blåt i dine årer. Få renset din sjæl og få fornyet 
energi med de guddommelige blå dråber!

Justin TimBARlake - Loungebar - 23-01
THE ORIGINAL JUSTIN! Fordi JT alle dage er bedre end JB. 

Hans dating record siger det hele. Kom og få en signeret drink af 
selveste Justin, mens hans hits automatisk fyrer op for floor.

Space-Bar - Storebar - 24-02
3, 2, 1 aaaaand liftoff! Er DU træt af at sidde på læsesalen hele dagen? Hvad med at 
blive bortført i en UFO i stedet for?! Studenterklubben er blevet invaderet af Space 

Invaders og de er klar til at holde den fedeste rumfest med jer! Kom forbi til en 
lækker rumforfriskning eller en spacy snack, hør galaksens hotteste hits og udforsk 

stjernerne! 

EnergiBar - Mobilbar - 24-02
Du er kvæstet og lemlæstet. Dine ben de svigter for du har klaret dine dansepligter. 
Nu er du træt og dvask, men bare roligt dagen går ikke i vask(en). For vi er klar med 

Red Bulls og kaffe, så du igen det floor kan straffe. Find os i energibar vi gør dig festlig 
og klar.

SkodBar - Scenebar - 01-03
SKODbar har 69’s eneste dørmand i klubben - han er ildelugtende og rasende. 

Der skal nok være et eller andet, som du ikke kan lide. I SKODbar har vi tre 
kerneSKODværdier. 1) SKOD-service fra START. 2) SKOD-drinks og øl. 3) Du får en 

SKOD-oplevelse. Hvis en af disse kerneværdier overtrædes, kan du skrive en klage, 
som vil blive behandlet af vores inkompetente personale. Få en varm SKODøl i 

SKODbar

Pitbull Bar - Loungebar - 01-03
I know you want me! Bangers, bangers og atter bangers. Stift bekendtskab med Mr. 

305 himself. Til en hed omgang Fireball.
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Er din lever allerede lidt presset efter kun 1 dag til 69? Synes du det er liiiidt hårdt at få 
de første øl ned? Vil du egentlig ikke hellere have nogle lækre drinks? Kom og drik en 
gin hass med os. Som bonus tjekker vi din ALAT (non-invasivt, slap af ), og ser om du 

kan tåle et ekstra shot!
Bar Glans - Storebar - 14-16 

Panums sportslige stolthed, Glansholdet, byder endnu en gang på ualmindelig god 
stemning og ligeså godt serveret øl. Glansen garanterer endnu engang en oplevelse 

for den tørstige og et skoleeksempel på medrivende karisma bag komfuret. Lyder 
dette urovækkende, men også dragende, skal du blot dukke op i Bar Glans og blive 

taget kærlig hånd om!

TOUR DE FRANCE BAR - Scenebar og Scene - 14-17
Tour de France! En 69-mastodont uden sidestykke. Baren vil danne rammerne om 
en episk dyst mellem Panums elitesportsmænd og - kvinder, som kæmper 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 Anders Bang. Det bliver et show!

StangBARcardi - Loungebar - 14-16
Kom til førfest i StanBARcardi bar og bli’ klædt godt på til FÆÆÆÆST! Der vil være 

førfest stemning, druklege, program for aftenen og selvfølgelig en 
masse barcardi! Vi lover du bliver stangBARcardi efter et 

besøg i stangBARcardi bar!

Bil-i-BAR - Atriumgården - 14-16
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

Bar’ Trolde - Mobilbar - 14-16 
Panums trolde har levet længe i Studenterklubben. 

De har bor under scenen. De stjæler Klubbens 
kopper, skruer op for musikken til fredagsbar før 

klokken17 og tænder for røgmaskinerne og er derfor i 
karantæne fra Studenterklubben. De har dog fundet en 

smutvej ind på lageret, hvorfra de stjæler øl til køen, som 
heller ikke kan komme ind. De gentager også succesen med 

mos- og skovbundssmagning.

Justin BieBAR - Storebar - 16-18 
Lad os se alle jeres ’peaches’ til 69-timers bars største 

BieBar fest! Har du også Bieber-fever, men har endnu ikke 
oplevet en koncert med Justin Bieber? Frygt ej - Justin 

BieBAR vender tilbage for 4. gang i træk til et brag af 
en Bieber fest! Og skulle du nævne Selena Hoe-mez 

eller Hailey går vi HELT AMOK! BONUS! Nudes af vores livs 
lys er garanteret! It’s too late now to say sorry Hailey!

Basic Bitch Bar - Loungebar - 16-18 
We’re sorry that people are so jealous of us, but we can’t help it that we’re 

popular. Panums mest populære, bitchy, pink pigegruppe stiller klar til at diske 
rygter, hemmeligheder og massere af pink drinks over baren. Vi spiller musik fra jeres 
y-kvindeartister fra 00’erne, det bliver SO FETCH. There’s a 30% chance that it’s already 

raining pink drinks, so get in loser we’re going to 69! xoxo

Panumskituren - Atriumgården 16-18 
Savner du også sne under fødderne, fadøl i solen og den ægte afterskistemning 
efter en fuld balladedag på pisten. Panumskituren bringer afterskistemningen 
til Studenterklubben med masser af gratis jäger og god musik. Kom og slå din 

læsemakker i søm, få en kælketur i atriumgården og vind en masse fede præmier. Vi 
gentager succesen fra 2019 med skum-kanon, lad os fylde gården med sne!

Druk! - Mobilbar - 16-18 
Har du ligesom alle andre set “Druk”? Sidder du også tilbage med tanken om at 

0,5 promille er alt for lidt? Dette har vi sat os for at undersøge. Find os til 69-timers, 
så tester vi din promille og dit humør. Så kan vi endelig få afklaret den optimale 

alkoholpromille en gang for alle!

Irish Coffee Bar - Køen - 16-18 
Den traditionsrige og måske ældste recidiverende bar er Irish Coffee Bar tilbage igen 
i år. Crewet bag Irish Coffee Bar står 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.

GRILLBAR - Atriumgården - Hver dag 17-21
Traditionen tro står vi klar til at lange varme, franske hotdogs over disken til de 

sultende 69-gængere. Vi ses i Atriumgården til en varm pølse frisk fra grillen!

VejarBARjte - Storebar 18-20 
Klar til at ryste røv som en pladevibrator, eller slå som i som en ortho-bro? Så kom og 
hils på mig og Kim og ham den store Ole. Vi fyrer op for cementblanderen, bassen, og 

garanterer håndværkerrøv.

FREDAG d. 29. oktober 
Elektrolyt bar - Storebar - 10-12

Elektrolytbar er svaret på dine bønner. Vi kender det alle sammen; hovedet dunker, 
maven vender sig, men fødderne er ikke færdige med at danse. I elektrolytbar kan du 
få genopfyldt dine depoter med elektrolytter og vitaminer, så du er klar til endnu et 

vådt døgn.

BARista - Scenebar - 10-12
Calling all coffee lovers, partyaber, og trætte tømmerramte stud.med.’er! Kom og få 
det du har allermest brug for dagen derpå - et frisk skud koffein! Vi serverer alt godt 

fra den lokale BARista, der kan få gang i basarmen endnu en aften.

MGP - Scene - 10-12
Find din indre stjerne frem og kom med til MGP!! Vi holder den 69. udgave af MGP 

lige nede i klubben, hvor der vil blive serveret alle de drinks du kan huske fra de 
første (og største) fester! Vis alle dit talent på scenen, og hvordan du kan alle ordene 
til Arabiens drøm, på vores vilde karaokeanlæg! Mon ikke en ægte MGP-stjerne viser 

sig i mængden? Men hvem?

Det Bar’ Noget Vi Vejer - Loungebar - 10-12 
69 timers bar er ikke længere kun noget vi leger - det 

er seriøst, og derfor tid til at bajerne skal vejes! 
Vi inviterer tørstige øl drikkere til en pause fra 
dansegulvet. I vores bar går i 2-8 mennesker 

rundt om en vægt, og kommer igennem 
bajeren sammen. Vinderne loves hæder og 
ære! Spillet varer ca. 15 min. Vi sørger for 

rigelig med vægter og gode muligheder for 
at få nye venner. 

Lecoq 69 - Mobilbar - 10-12
Chartreuse er en lækker frank likør, der gør 

godt for kroppen med sunde urter og en 
alkohol procent der heler. Hos Le coq 69 kan 

man få en Le coq 69 på beløbet (en dejlig øl med 
chartreuse). Eller man kan få bare ren chartreuse. 

Derudover har vi baquette med skinke og ost og 
husets rødvin. Vive 69 timersbaren!

Panum TYR bar - Storebar - 12-14
Forestil jer 12 glinsende drengekroppe, smurt ind i 

bronzecreme fra top til tå, vridende sig til lyden af “It’s 
raining mens” saftige trommer, mens sveden pibler ned 

af den savtakkede m. serratus anterior, videre ned af 
de skarptegnede, blottede mm. recti abdominalis for 
at følge linea alba helt ned til lig. suspensorium. Det 

bliver intenst, rørende og rent.

Poolbar - Scenebar - 12-14
Forestil dig 5 strømlinede damer i tætsiddende 
svømmedragter, stramme badehætter og smarte 

svømmebriller. Du sipper til en sygelig blå vodkadrink 
og overvejer om det egentlig smager lidt af klor, eller om 
det bare er dig? Swimmingpool spiller blidt i baggrunden, og 

du gynger lidt med, mens du fisker efter de fedeste præmier i poolen. Vi 
glæder os til at crawle med dig!

Bar EM2020 - Scene - 12-14
VI ER RØDE, VI ER HVIDE! Wass’så Panum – Er I klar til at se når Jens Stryger forbi på 
en STORSKÆRM, når vi mindes og genoplever sommerens EM-glæde! Så træk i de 
rød-hvide farver, bliv malet i ansigtet og sæt dig klar på lægterne til et brag af en 
kamp, mens fadbamses venner skænker dig lidt grøn energi og rammer dig med 

stortrommens rytme. Kå’ så’ Danmark!

Bar’sel - Loungebar - 12-14
Vi hylder det bedste ved graviditeten - barslen! Udover en ”afslappende atmosfære”, 
kan vi tilbyde fædre med øremærket (ja, bogstavelig talt) barsel og midterskilning, 
samt mødre i bedste tramper stil (smøger bag øret, alkohol, babyer der bliver tabt 

på gulvet, you name it). Bar’slen byder på de gængse godter til ganen, samt en stabil 
omgang modermælk aka. White Russians til alle Bar’slens børn!

Beta Alpha Rho - Atriumgården - 12-14
BETA ALPHA RHO! Calling all sorority girls, Jocks, Nerds, band players, cheerleaders 

and frat boys - it’s time for the Fratparty of the century! We’ll be serving you Bud Light 
in red cups, doing Kegstands and talking gossip about the rest of the school. College 

isn’t just summer - it’s also winter!

BARnefødselsdag - Mobilbar - 12-14
Savner DU sukkershock og hoppeborge, men erindrer følelsen af, at din 

ansigtsmaling “overhovedet ikke ser sej ud!”? Frygt ej, vi tager dig tilbage til 
BARnefødselsdag med boller, varm kakao og din yndlingsaktivitet: ansigtmaling! Find 

dit sp(i)rit animal, din favorit superhelt eller yndlings erythem, så sørger vi for DIT 
ANSIGT ser sejt ud! Vi lover tårnhøj s-glukose, så du kan feste natten lang!

HepBARtitis - Køen - 12-14
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Speed dating bar - Loungebar - 18-20
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.
Bargårdsdrengene - Atriumgården - 18-20

Er jeg Original? Ja! Er jeg den eneste? Ja! Er jeg sexet? JA! Baggårdsdrengene er 
tilbage! Kom og fyr den af med 90’ernes vildeste, lækkreste og mest fanstastiske Boy 

Band. Backstreet’s back, alright!

PYNTEBAR - Mobilbar - 18-20
Har du altid gået rundt med en lille pyntepige i maven? Eller kunne du bare godt 

tænke dig at skinne som stjernerne? Så kom forbi PYNTEBAR! Bare rolig, du skal ikke 
bekymre dig om at finde os, vi skal nok finde dig - om du så befinder dig i baren, på 

floor, i gården eller på toa - vi sørger for, at du kommer til at shine brighter than a 
diamond! Vi glæder os til at pynte jer!

Fireball Whisky Bar - Under trappen - 18-20 
Sommeren er ovre, og det er koldt og træls - men fat mod. Gruppe Rebel Fighters fra 
2017 åbner for 4. gang for FIREBALL WHISKEY BAR! Vi har endnu engang stablet det 
unikke samarbejde på benene: Pitbull og Lucifer. I hele 2 timer vil storhittet “Fireball” 
brøle over højtalerne, mens Lucifers orangeklædte hjælpere giver dig varmen med et 
glas Fireball Whiskey. It tastes like Heaven, burns like Hell.

Major Key Bar - Køen - 18-20 
They don’t want us to win! Har du ligeså 
meget success som DJ Khaled? Skal du 

have den sygeste fest til 69 I år? Så kom 
forbi Major Key Bar! Vi sælger alt lækkert 
fra fadøl til ‘Sour Key’, en drink som med 

garanti er “The Key to Success” #BlessUp! 
Vi spiller alle gode DJ Khaled bangers så 

kom ned og fyr den af med os! 

Bar BOING - Storebar - 20-22
Woop, AHA - Bar BOING! Danmarks 

popdrenge, Nik og Jay fortjener en hyldest! 
Vi vil spille alle deres største hits og drikke 
drinks i bedste Nik og Jay stil. Find din pels 
frem og tag din bandana på, så er du klar og 

totalt på. Det bliver HOT, HOT, HOT!

Føler-Den-Bar - Loungebar - 20-22
Kom og mærk all the feels med de bedste tårepiskere og 
store ballader gennem tiderne. Hjertesorger og hjemve, 

fyringer og ulykkelige forelskelser...er du helt nede i 
kulkælderen og trænger til et svingende glas rødvin, 
en tudekiks og et soundtrack at synge med på, så 
kom til føler-den-bar og lad følelserne få frit løb 

med os og Adele og alle de andre.

CHEMISE BAR - Atriumgården - 20-22
Verdens bedste Celine er tilbage, fordi hvem elsker 
ikke The Power of Love og I’m Alive? Der skal 

være Chemise, Cava og en masse rustne stemmer 
dagen efter, så kom og skrål med, når hele 

atriumgårdens Heart Will Go On.

Smadderprinsessebar - Under trappen - 20-22
Hvad har prinsessekjoler, Ude Af Kontrol og grankogler til fælles? Det er 
alt sammen at finde i Smadderprinsessebaren til 69! Kombiner det bedste af begge 
verdener, når 5 friske smadderprinsesser langer vodka-juice over baren i lange baner 

til de lækre toner af Ude Af Kontrol. (Medbring egen bil for car wash)

Karneval i Rio - Mobilbar - 20-22 
  Har du længe drømt om at opleve karnevallet i Rio, men er ikke kommet længere end 

til Aalborg? Frygt ikke – nu kommer Rio til dig! Endda lige i tid til verdens (Panums) 
største karneval. Kom og få bodyglitter af farverigt, fjerklædt barpersonale, så du er 

klar til at give den gas på floor i ypperste latinamerikanske stil.

Gløggoneogenese - Køen - 20-22
Er du også harm? indigneret? Sur som gammel sovs over det ikke er til at fremskaffe 

din glohede vin med mandelmüsli når du ikke fejre din usynlige vens fiktive 
fødselsdag? Frygt ej! Nordens Sangria kommer til din dunk på 2020’s 309. juledag. 

Laves udelukkende på kærlighed (næsten). Julehyg serveres pn. Vi har insul(g)in og 
lussing når alt gløgg’ar’gone - helt som julen hjemme hos Onkel Torsten &lt;3

James Bond BAR - Storebar - 22-24
Navnet er Bar - James Bond Bar. Nyd en vodka martini i ”Skyfall Lounge” serveret af 

gentlemen og gentlewomen i lange kjoler, smoking og diskrete agentøresnegle. Det 
hele shaken not stirred selvfølgelig. Rygtet vil, at hele Danmarks Mads “Le Chiffre” 

Mikkelsen kigger forbi. Og vi er temmelig sikre på, hvad han ville sige, når han 
kommer cyklende gennem Studenterklubben: Best bar at 69. Probably.

Bar’ Kas Bar- Scenebar - 22-24
Alle elsker synet af en solbrun bar kas, som glitrer i solens stråler. Skarpe linjer, som 

aftegner faste og kantede former, gør os alle bløde i knæene og giver os lyst til mere 
– mere kas. I denne bar hylder vi den bar’ kas i dens bidrag til folket. Kom til bar’ kas 

bar, det ikke gas – det er bar’ kas!

Trætbar - Loungebar - 22-24
Er du trætbar som nystagmus eller bare træt fra aftenen før? Bare roligt, lige meget 

hvad har vi løsningen til dig. Kom og få dig en kop kaffe med bailey eller være ekstra 
fræk med en jägerbomb. 

FULL MOON PARTY BAR - Atriumgården - 22-24
ยินดีต้อนรับสู่เทศกาลเต้นรำาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี! INGEN 69 uden svedige, dansende, 
glinsende, selvlysende kroppe under åben himmel! INGEN 69 uden FULL MOON! 

Kom til et BRAG af en SELVLYSENDE fest med fuld knald på. Der vil være UV-MALING 
til alle, BUCKETS i lange baner og fuld skrald på MUSIKKEN. Kom og DANS UNDER 

PALMERNE, smid trøjen og grib efter stjernerne og knæklysene! UMTHJUMT- 
HJUMTHJ!

Bar-retts Øsophagus - Mobilbar - 22-24
Hvad er Bar-retts øsofagus? Ja nu skal du høre. Det hænder at folk har sure opstød. 

Dette kan skyldes uhensigtsmæssig forbrug af ethanol. Kan det være farligt spørger 
du dig selv? Ja det er det. Hjælp en patient ved at købe en PPI og se om du kan 

ramme øsofagus, så du kan få hæmmet syreproduktionen. Ram ved siden af og tag 
konsekvensen og få et surt opstød! Ses til 69

FiskeBAR - Køen - 22-24 
Lad os sige det som det er – i slut oktober regner 

det! Derfor den bar: FISKEBAR! Bag baren står 
vi klar til at servere fiskeshots til de kolde og 

våde fiskere, som vil ind i kahyttens varme. 

Numsen-BAR - Storebar - 24-02 
ATTENTION!! Panums baldeconnoisseurs. 

We’re back! Numsen Bar åbner igen i år 
for showet, der ikke er værd at gå glip 

af, hvis man ikke lige kan forestille sig 8 
sæt kødfulde bagpartier iført Manstrings 
og ass-less chaps. 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!! *Arrangementet 

og manstrings er sponsoreret af Sinful.dk

Coyote Ugly - Loungebar - 24-02
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!

BarstraZeneca - Mobilbar - 24-02 
BarstraZeneca: En kort afspritning, et stik, et plaster, 

bum, og så er det ud. Denne korte procedure har 
bidraget til et væld af vidunderligheder - nogle 

vildere end andre. Den sublime følelse af temperaturen 
der stiger, sveden der drypper og nej du er hverken til 

spinning eller frebar. De heldigste af os havde endda glæden 
af pæne udsmykninger med delikate røde/blå mærker.

Maven-bar - Scenebar - 01-03 
I solidaritet med crop-topperne skal maveskindet flashes i diskolys og bevæges til 
de helt rigtige rytmer i studenterklubbens dunkle lokaler. I Maven Bar, vil der være 
svedige bare maver, glimmer og glitter og belly-moves. Alle der skulle føle for det 
er selvfølgelig mere end velkomne til at følge crop-trop foran baren. Kom og hyld 

maven lige meget om den er lille eller stor, blød eller hård.

Dak ‘n Stormy - How to dak? Autodidak! - Storebar - 02-04 
Go’ drinks ? Ja dak Go’ fest ? Ja dak Go’ bas ? Ja dak Go’ røv ? Ja dak Go’ dak ? Ja dak 

Baren der kurerer dine tømmermænd, dræber din tinitus og opfylder dit indre ønske 
om retrograd amnesi. How to dak? 1: Duk op. 2: Bund en dak ‘n’ stormy. 3: Dak eller 

dø.

CANDY BAR - Storebar - 04-06 
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 Og tænker hvor fedt Den fest er jo go’ Flere glas må 

fyldes Og så skal der tylles Hele vejen ned
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eller blot en øl, til at fjerne tømmermændene efter 2 dages hård druk

The Big LeBARwski - Scenen - 13-15
Hey, dude! Er du mere til en blød sofa og white russians end redbull på floor? Så 

start din brandert med The Dude. Han står og serverer white russians alt i mens vi 
viser filmen. Men husk: “This is not ‘nam, this is a drink along, there are rules”. Hvis 

hukommelsen svigter, vil drukreglementet hænge i baren. Du finder os ved scenen.

PAGE FOUR BAR - Køen - 13-15
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. Hitsene inkluderer blandt andet 
‘Sommer’ og ‘17 år’. Page Four bar kommer igen for femte gang og vil servicere dig i 

baren med alskens lækre cidere!

BarMesan - Loungebar - 14-16
Elsker I også ost i alle dens afskygninger? Jamen det gør Ostelogen også! Kom forbi 

vores bar og få en bid ost eller et chili cheese shot - eller vær med til vores episke 
Klub100 ost/vin edition!

Hyttebar - Atriumgården - 14-16
Det er høst, og det betyr tid for årets obligatoriske tur 

til den norske sosiale institusjon: HYTTEN. Etter den 
lange stigningen opp trappen til atriumgården, 
kan du nå holde en velfortjent pause med dine 

kjære turkamerater, innen neste festetappe. 
I hyttebaren byr vi på natur og vilt dyreliv, 

samt hyttehygge med en panoramautsikt fra 
atriumgårdens fjellrygg. Ses på toppen!

Pride bar - Storebar - 15-17
Mangfoldigheden hyldes til Pride Bar, hvor vi 

byder på lækre drinks, drags og darkroom. Vi har et 
kæmpe ønske om at overgå sidste års succes - vi vil 

lave et show uden lige. Så, Tuck it up bitch - this is going 
to happen!

Ra-BAR-ber - Lillebar - 15-17 
Du står på floor. Det er mindst 35 grader. Sveden pibler ned 
af din ryg. Vent. Hvad er det? *Wroom wroom* Det er lyden 
af en blender, som mixer dig en kold, forfriskende rababer-

drink. Selv tak!

Steto-shot-bar - Scenen - 15-17
Midt i 69-larmen og kaoset lukkes du og din bedste 

ven eller nye flirt ind i et intimt men skævt lyd-univers. 
Her kan I dele historier og hemmeligheder med stemmer 

forvrænget gennem mikrofoner og teknik. Legen udvikler 
sig som I slubrer lækre Steto-shots-trioer og steto-drinks i jer i 

generøse mængder

Sænke SlagskibeTM - Mobilbar - 15-17
Splitte mine bremsejl! Det er blevet tid til at spille Sænke SlagskibeTM. Frygt ej 

landkrabber, det får du lov til på vores skib! Vi kaster anker i Atriumgården, hvor du 
får en unik mulighed for at sænke vores slagskibe, før vi sænker dit!

Det bar’ det rigtige Danmark! - Køen - 15-17
Alle fra Jylland og mindre ø-samfund kaldes til gilde. Vækker lugten af penge også 

nostalgien frem i dig? Husker du posefester, grænsehandel og Lalandia med et 
glimt i øjet? Så kom til gilde med øl og snaps med alle fra Det Rigtige Danmark. Vi 

håber du går derfra med et lille minde om hjem, som både vil kunne ses på dit smil, 
men i særdeleshed høres på din stolte dialekt!

FADLbar - Loungebar - 16-18
“Jeg har kun Hillerød tilbage...” Men til gengæld giver vi en gratis bajer til alle 

akkrediterede FADL-vagter! Vagtlederne fra FADL kommer og skænker øl op for de 
tørstige studerende og fortæller dårlige vittigheder, som vi plejer over telefonen

Dyrene på HakkeDakkeBaren - Atriumgården - 16-18
Dyrene på HakkeDakkeBaren er endnu en gang klar til at byde op til dans i 

Atriumgården lørdag. Igen vil de nakkede dakkedyr byde aftenen velkommen og 
skabe en fest. Rundt hopper de i deres dyredragte og skænker goder til det ivrige 

dansefolk. Find Andrea Agerhøne, Ulrik Uranhjort, Anders Antilope og Mikkel Mink 
(RIP) og oplev det bedste smadderdakken har at byde på i UV-kanonernes skær

GRILLBAR - Atriumgården - Hver dag 17-21
Traditionen tro står vi klar til at lange varme, franske hotdogs over disken til de 

sultende 69-gængere. Vi ses i Atriumgården til en varm pølse frisk fra grillen!

Den Glade Viking - Storebar - 17-19
EVERYONE KNOWS THAT THERE AIN’T NO PARTY LIKE A HAPPY VIKING PARTY! 
Måske I husker os fra ‘15, ‘16, ‘18 og ‘19, hvor vi holdte årets vildeste fest. Skam 

findes ikke i barens vokabular. Der findes kun én form for kærlighed: Doggystyle. 

LØRDAG d. 30. oktober
Studklubs Kaffebar - Storebar - 07-09

Har du efterhånden lidt ondt i håret, men er for FOMO til faktisk at sove den 
ud derhjemme? Så kom forbi ”Studklub’s Kaffe”, her serveres surdejsboller og 
kanelsnurrer til at dulme din syrebetinget reflux, og for samtidig at undgå en 

abstinens-tremor kan der suppleres med en sublim kaffe-cocktail. Så stå tidligt op, 
undgå køen og kom forbi lørdag for en god start på 69’s sidste dag!

Morgenbollebar - Storebar - 09-11
Elsker du også duften af friskbagte boller? Frygt ej, morgenbolledamerne laver 

dem til dig (dej). Den sprøde skorpe knaser i dine molarer, den gode oplevelse MÅ 
du erfare. Trænger du til en skarp? Så kom ned til Fabricius og Arp. Vi plejer din 

ømme krop med en lille pick me up

69 og Monopolet - Scenebar - 09-11
Hverdagen er fuld af dilemmaer, vi har alle hørt dem i Sara/Mads og monopolet. 

Men hvordan løser vi dilemmaerne når panelet ikke er lavet af eksperter 
fra forskellige områder, men af nogenlunde ens 

medicinstuderende til 69 timers bar? Splittes vi af vores 
stædighed indenfor politik, eller samles vi rundt om 

en enighed for hvor aggressivt man må score i 
klubben? Det vil vi finde ud af lørdag formiddag 

på Scenen!

Cocktailbar - Loungebar - 10-12
Har du det også ad helvedes til efter 

gårdsagens strabadser? Eller er du helt frisk, 
men har allerede mistet lysten til øl og shandy 

pb efter at være trådt ind i den stank af død, der 
hersker i Klubben? Så frygt ej, vi serverer dig de 
bedste cocktails øst for storebælt, og sikrer dig en 

delikat start på den sidste dag til 69. Vi har cocktails af 
alle slags, og vi sætter kvalitet over alt andet!

Russebussen - Atriumgården - 10-12
SKAM SKAM SKAM. Velkommen til russebar, og bli 

med på rulling til politiet stopper bussen. Her kan du 
endelig utleve din indre nordmann. Vi står klare med 

russemusikk, russedresser og selvfølgelig russeknuter. 
Utnytt at dere har SU og ikke norsk studielån, og 

spender det hele på russebar. Helt serr. Kjør da!

GramseSpektrum Bar - Storebar - 11-13
GramseSpektrum-Bar præsenterer: 90’er satire til at 

jumpstarte din dag - Satirens svar på Champagnebrunch! 
Vi ses i Storebar til et godt grin

Jazz og Bourbon - Scenen - 11-13
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 de gyldne 
dråber klare tømmermændene

BalladeBanko - Loungebar - 12-14
BalladeBanko Bar er essensen af alt godt i verden; de største ballader, banko, gode 
præmier og lækre fadbamser. For hvem skråler ikke med på I Will Allways Love You 

og Can You Feel The Love Tonight? Og hvem vil ikke elske dem i selskab med et 
godt slag banko, hvor pladen bugner af kun de aller største sangtitler? Så kom ned 

og få skudt din 69-dag i gang i selskab med Cher og resten af slænget

Hvalsafari i BARresø ft. ‘Det Går Helt i Fisk’ - Atriumgården - 12-14
Er du i tvivl om der kan fanges hvaler i Danmarks største sø; BARresø? Så træk din 

gamle sweater på og sæt madding på krogen. Er du dum som en torsk eller lækker 
som en sild? Det’ lige meget, det blir for vild! Vi lover god fangst, når vi langer frisk 

fisk fra konserves over baren til lyden af søde sømandsviser. Du får brød med valgfri 
fisketopping for 5,- Nogen mener at hvalen er at pattedyr - vi mener selv, at det 

er en meget stor fisk. Hvis du er i tvivl, så kom ned i Atriumgården å ta mæ ud å fisk!

ScuBar - Mobilbar - 12-14
Savner du også at rejse til varme lande med turkisblåt hav? Så tag med os på 

eventyr under vandet, hvor både rutinerede og nye dykkere vil møde forunderlige 
skabninger. De hurtigste svømmere kan opleve hjemmelavet havfrue-tangsnaps, 

og er du heldig, får du måske en sild på krogen. Løber du undervejs tør for luft, har 
vi heldigvis masser af oxygin!

ScorebogsBar - Storebar - 13-15
Igen igen i år vil scorebogen fejre release af dette års Scorebog 2021! Der vil 

være masser af eksemplarer i baren, så I kan få lov til at se bogen, dens tema og 
ikke mindst jeres dejlige holdbilleder. Samtidig vil medlemmerne i Bogen stå for 

udskænkning til alle de tørstige gæster, som godt kunne tænke sig et sommerdrøn 
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Vi sørger for intens bump, grind og dans på baren i 2 timers drunk awesomeness, 
hvor vi skal safte os ned. Party like a Viking = Heller’ bræk sig, end a’ træk sig!

#FreeBritneyBar - Lillebar - 17-19
Oops…! I did it again. Just like i circus (AHA). Sådan har du det nok på 3. dagen 

til 69. Ikke desto mindre er du her, og du støtter SELVFØLGELIG #freebritney-
bevægelsen fra Panums kælder til de utallige hits som queen har serveret gennem 

årene. Kom og bliv en del af #FREEBRITNEY

BARber - Scenen - 17-19
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!

Kim Barsen - Mobilbar - 17-19
Øl, smøger og hele Danmarks nationalskjold Kim Larsen - hvad mere kan man bede 

om?

Irish Coffee - Køen - 17-20
Den traditionsrige og måske ældst recidiverende bar er Irish Coffee Bar, og vi er 
tilbage igen i år. Crewet bag Irish Coffee Bar står 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 

Cociobar - Loungebar - 18-20
2021 er et stort år for Cocio - 70 års jubilæum - og 5 års jubilæum for COCIOBAR! 

Så i år giver vi den ekstra gas. De dejligste Cociodamer står igen klar bag baren til 
at ryste din iskolde Cocio og byde dig velkommen indenfor i deres Cociounivers. 

Start din aften med en Skumbanan, Bounty eller Brown Russian - eller den klassiske 
Cocio på Beløbet. Cocio - Nothing but great taste!

Disney Dame Bay - Atriumgården - 18-20
Føler du dig for gammel til at se Disneyfilm? Så tager du 
fejl! Det bliver man ALDRIG for gammel til! Stoler du på 
os? Hop om bord på det flyvende tæppe, og vær vor 

gæst. Du behøver ikke at kunne sy din kjole eller male 
med alle vindens farver frem. Så længe du synes, at 
Atriumhavet er skønt, så kom forbi til en mundfuld 

Asti og skrålende fællessangskål. Måske får du lov at 
kysse en ægte prinsesse?

Halloween Bar - Køen - 18-20
ÆGTE SPOOK I KØEN! I anledning af halloween er kryb og 
kravl trådt frem af mørket, klar til at hjemsøge din brandert. 
Den skræmmende tanke om mange mørke måneder forude, 
har intet mod dette års halloween-staff på 69-timers barens 3. 
dag, der får våd-præparater til at se attraktive ud. Tag en drink 

med os og byd mørket velkommen.

Bar On It! - Storebar - 19-21
Us: WHAT TEAM? You: WILDCATS! Us: Thaaaat’s right, your 

favorite team has come all the way from East High to have the 
biggest party of 2021! Betta getcha ya’ head in the game! 
You: This is all I’ve been looking for, right here right now! A 
night to remember! Now or never! Us: This could be the start 

of something new! You: But…. I gotta go my own way (crying) Us: 
NOOO! WE’RE ALL IN THIS TOGETHER!

Slaves of Slagelse - Lillebar - 19-21
Kender i det; man opdaterer spændt Absalon, hvor ender du nu i klinik næste sem? 

Du krydser fingre for rul triple RH. Du opdaterer igen – fuck. Triple Slagelse. Der 
går kun togbus, og boligerne der står til rådighed, skimmelsvamp inkluderet, lyder 

plutselig ret nice. Til alle jer der ikke fik triple Slagelse, har I nu muligheden for at 
opleve klinikophold i provinsen! Glæd jer! Det bliver stivt!

Bøfbar - Loungebar - 20-22
Ingen fest uden bøffede brød og ingen damer til dig, efter vi træder ind ad døren i 
løse shorts og stringers. Vi fyrer op for de sygeste pumper-tunes, løfter tunge ting 
og laver de vildeste shakes, mens vi spreder lækker bøf stemning i hele klubben. 
Du vil ikke misse denne once in a bøf-life experience, så tag din kammerat under 

armen (eller bare løft ham/hende) til den svedigste bar i 2021!

Grøn Fe Bar - Atriumgården - 20-22
De Grønne Feer trækker endnu engang proppen af absinthflaskerne og lader 

den eventyrlige, smaragdgrønne drik fortrylle hele 69. I anledningen af vores 10 
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!

Haunted House bAAAARGH! - Mobilbar - 20-22
Det er næsten den 31. oktober og efter idylliske gåture mellem røde, brune og 

orange efterårsblade, blæser nu en hård, kold vind ind over Panum. Der kommer 
lyde fra den gamle elevator i klubben. Den knirker og knager mere end den plejer. 

Tør du undersøge det nærmere? Gør det før din læsemakker!

Bondage Bar - Storebar - 21-23
Har du også savnet spænding i din hverdag? Har du hang til læder, dunkle kældre 

og tunge kæder? Så skal du komme til Sexekspressens bondage bar! Her kan 
opleve Dominatrixen med sin strap-on tragt, den sjaskvåde lolitadukke, tequila-

Tine og måske verdens største papmaché-røv? Det bliver en uforglemmelig 
aften, hvor der er plads til de vildeste fantasier og det eneste, der er forbudt er 

kinkshaming

TISSbar - Loungebar - 22-24
Kan du lide tequila? Det kan vi! TISS er tilbage! Tequila Interesserede Studerendes 

Selskab er for studerende, som elsker tequila, og det er i alle former! I TISS-bar 
kan du hænge ud med dine TISS-venner eller møde andre med samme tequila-
interesser. Det bliver skidehyggeligt, så husk din sombrero og tag dit æsel, eller 

måske bare din læsemakker, med. Vi ses til TISS-bar!

O.G. Big HipHop Blowout - Atriumgården - 22-24
Okay mother fuckers - leder du også stadig efter the Crizz of life? Stacker du 
mere streetcred end cash? Eller lever du efter mottoet ‘gettin paid is a forté? 

Børst guldkæderne af og få flashet dine mothafuckin’ grillz! Så hop i dit svedigste 
tracksuit, kom og fest som doktoren over dem alle: D.R.E. og husk Biggies 

udødelige ord: Birthdays was the worst days, now we sip champagne when we’ 
thirstaay

PestiCIDERbar - Under Trappen - 22-24
Præparatfremstillerne laver en bar - der er gasmasker, der er lange grønne 

gummihandsker, der er vandkander, der er forklæder, der er stiklinger og der er 
et bord fyldt med mystiske væsker: hhv. pesti  og CIDER. Stemningen er giftig. 

Musikken er techno. Stedet er under trappen.

Skagen Bar - Storebar - 23-01
ALLE kender dem, alle vil være dem! Det tror de i 
hvert fald selv. De er fyrene der lever på fars penge 

og rejser religiøst fra Nordsjælland til Skagen 
en gang om året. For første gang, er de nu i 

Studenterklubben! De har taget ALT det dyreste 
du kan forestille dig med: Store flasker, smukke 

piger og flotte fyre. Kom ned i dit fineste kluns og 
bliv sprøjtet til med Pagne! #ingenfestudenhest

Pensionist Bar - Lillebar - 00-02
Har læsningen givet dig hængebabser eller et scrotum, 

der når helt ned til gulvet? Har eksamensræs givet dig grå 
hår eller skaldet isse? Så er du hermed inviteret ned til en 

svingom, når Panums Plejecenter fyrer op for festen. Så fat 
stokken eller rollatoren og tag naboen med under armen og 

kom og prøv hvor godt din Mormors Kaffe-Punch egentlig 
smager. Vi tror på, at livet kun bliver bedre med årene

BrandBar - Loungebar - 00-02
Wiuwiuwiu There’s a fire burning on the dance floor! 

Panums hotteste bar er klar med brandslangen til alle 
de brandvarme moves, I unge ildsjæle 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 temperaturen med til højder, som får dine termiske 
alarmer til at gå i udbrud!

Ice Ice Baby - Mobilbar - 00-02
Kan I huske dengang før corona (ja, der var en tid), hvor klodens største problem 
var klimaforandringer??? THE ICE IS STILL MELTING AT THE POLES!! Er du nervøs? 
Trænger du til nedkøling? Køb en ICE og ICE din bedste ven, så i sammen får en 

dejlig aften, mens jorden stadig står. Vi har også Mintuu shots. ICE ICE BABY

StødBar - Storebar - 01-02*
Er du gået kold? Eller savner du lidt “spænding” i livet? Frygt ej! Førstehjælp for 

Folkeskoler rykker ud med StødBar, hvor vi står klar til at give dig fornyet energi. 
Kom forbi og få et skud adrenalin og en tår “HLR”, spin hjulet med de 4 H’er og 4 
T’er, eller bliv genoplivet af vores berømte Hjertestartershot! Så er du klar til at 

ROSC’e ud på floor til en elektrisk aften. ALLE VÆK! DER STØDES!

Afrobeat Bar - Storebar - 02*-03
Afrobeat-bar har planer om at starte en tsunami af rystende baller, kæmpe energi 
og højt humør med lyden af legender som The African Giant Burna boy, Lil Prince 

Wizkid og Kongen selv, Davido. Afro-beat holdet er en energibombe med helvedes 
masse krudt i røven og løse hofter der svinger til lyden af vest afrikansk magi. Der 
vil blive serveret African sunrise og naturligvis også shots - det bliver brandvarmt!

LUKRECEPTION - TAK FOR I ÅR! - 05-07


