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- Kom til 69
og bliv tragtet op fra
slap din vatnisse!
- Drik dig "pattestiv"
- Er du på vej til tør studiesal,
så lav en "kovending" og kom
ned til 69
- Tag tyren ved hornene og kom
forbi 69
- Kan du holde 69 timer?
- Der er ingen risikøer ved
at komme til 69
- Husk god "Ko-Kultur"

Nr. 8 26. okt. årg 44
Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

69-timersbar
27/1o kl. 11 til 3o/1o kl. o7
Kom til 69 og bliv
bange for den
mand, der drikker
vand, og som husker om morgenen,
hvad vi andre sagde
i går. (citat zeus)

www.69timersbar.dk
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MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet
MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes.
Der er således ingen censur ud over den tekniske.
Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder
disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt.
Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være
særligt svært!

Det sker i ugen
201

1-20

Onsdag:

12

MOK nr 8, årgang 44 udkommer
Månedsmøde i MR, kl. 17:15, se s. 4

-Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende
formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem):

OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med!
Tekst

ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51
(Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1
TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect.

Grafik

Torsdag:

Indlæg sendes med en e-mail til adressen mok@mok.dk.
OBS:
Skriv gerne i e-mailen hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder.
Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum
Studenterhuset, lok. 1.0.11. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag.
Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn).
Dette er incl mellemrum
Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden.
Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen
i hænde mandagen forinden kl. 12.
Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: www.mok.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes
størrelse og antal.
Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private
annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre.
Se i øvrigt http://mok.dk/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser.

69TIMERSBAR FRA KL. 11:00
PIPPI og PIT foredrag, kl. 16:30, se s. 3
Studenterpræsten holder oplæsning, kl. 20, se s. 9
FORNIKS månedsmøde, kl. 17:00, se s. 16

Fredag:

69TIMERSBAR

Lørdag:

69TIMERSBAR

Søndag:

69TIMERSBAR SLUTTER KL. 07:00

Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart
er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion.
Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o
Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N.
Forsider honoreres med 200,- kr.
MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter
og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder:
Kantinen
1) Teilumbygningen
2) Foran auditorierne v. kantinenw
Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60
(til venstre ned i kælderen.)
Ved auditoriet.
På repoen foran auditoriet
På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7.
1) Ved auditorierne
2) Ved klinikudvalgssekretariatet
1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv.
2) I porten hos vagten
Blegdamsvej 4, 2. sal

Panum Instituttet:
Rigshospitalet:
Bispebjerg:
Gentofte:
Herlev:
Glostrup:
Hvidovre:
Frederiksberg:
Vagtbureauet:

I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på www.mok.dk

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!

MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42
samt ugen før påske.
Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen (oel@mok.dk - indlæg til bladet
bedes sendt til mok@mok.dk og ikke til ansvarshavende!)
Denne uges forside: Pelle P og Jonas O

Denne

mok

.dk

Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010
Nr. 12 23. Sept. 42. Aarg. 2009/2010

Markus(Ansv. Red.)

redaktion

Mia Joe

Mandag:

12.00 MOK's DEADLINE
KLUBBEN HOLDER LUKKET MANDAG OG TIRSDAG

Tirsdag:

DSS månedsmøde, kl. 18, se s. 15
PUFF månedsmøde kl. 16:15, se s. 15
SATS foredrag, kl. 16:30, se s. 17
SOFAS foredrag om Akut afdeling, kl. 12:30, se s. 17
SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG
Studienævnet for Medicin

Mikael

Dorte Lundsager, bygning 9.1.27, dohl@sund.ku.dk (sekretær for studienævn og studieleder)
Gitte Birkbøll, bygning 9.1.41, bim@sund.ku.dk (sekretær for dispensationsudvalget)
Desirée Stennicke Laszlofi, destla@sund.ku.dk (forbehandling af dispensations- og meritsager)
Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO)
Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning 9.1.33 B (Bacheloropgave)
Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske
til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside http://ssc.ku.dk/

Ansvarlige for holdsætning

Hallas

Jonas

David

Peter James

Erik

Anna Martha

1.. semester, bachelor: Michael Muusfeldt, tlf.: 35326803, mimu@sund.ku.dk
2.
semester, bachelor: Stine Kirkeskov Sørensen, Kirkeskov@sund.ku.dk
Terne Lykke Nielsen, tin@sund.ku.dk
3. semester bachelor: Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
TKO:
Pia Keller, tlf. 3532 7213, pke@sund.ku.dk
Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk)
4. semester bachelor: Lene Kongebro, tlf. 3532 7502, lcko@sund.ku.dk
Lene Kongebro Noer, tlf. 3532 7502, LCKO@sund.ku.dk
5. semester bachelor: Eva Helsing, tlf. 3532 7571, evhe@sund.ku.dk
6. semester bachelor: Monica Hein, tlf. 3532 6485, mbhein@sund.ku.dk
1. semester kandidat: Lone Grøn Laursen, tlf. 3532 6481, lgl@sund.ku.dk
2. semester kandidat: Dortea Koldborg Jepsen, tlf. 3532 6486, geje@sund.ku.dk
3. semester kandidat: Henriette Gulløv, tlf. 3532 6487, hegu@sund.ku.dk
4. semester kandidat: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
11. semester: Dorit Svendsen, tlf. 3532 6483, doritsv@sund.ku.dk
12. semester: Hanne Ritter Nørgaard, tlf. 3532 6489, harn@sund.ku.dk

redaktionelt og basisgrupper
Den DIAGNOSTISKE
Det var en mørk og stormfuld aften. Ikke at det har noget med ugens quiz at gøre,
det er det bare ofte i Danmark. Men ugens quiz foregår sådan set i Danmark,
så lidt har det vel med quizzen at gøre.
For ca. en et halvt år siden trak du KBU-nummer 24, hvilket gjorde dig mere end
normalt overstadig . Det betød nemlig at du uden anselig tvivl kunne regne med
for en noget mere anselig periode at vende tilbage til din hjemegn, som KBU-læge
på det fine, fine Aabenraa Sygehus. Klokken er 20 lørdag aften, og du har spist
netop spist dig passende mæt i et ægte sønderjysk koldt bord, og sidder ellers
bare i AMA og ser lidt Matador, da du langt om længe får en patient.

PIPPI & PIT holder foredrag om:

En 20-årig kvinde bringes ind med kørsel 1 fra hjemmet, hvor hun holdt forfest
for et par veninder, som også ankommer til hospitalet med taxa. Kvinden blev
pludselig dyspnøisk, og veninderne ringede straks 112. Kvinden er kendt med
astma, hvorfor veninderne forsøgte at give hende ipratropium gennem inhalator,
hvilket mærkbart forværrede symptomerne. Pt. har på intet tidspunkt været
bevidstløs, og symptomerne er igen mærkbart forbedrede ved indlæggelsen,
hvorfor hun blot får lidt ilt, mens du snakker med hende. Hun fortæller at
hun har drukket omtrent 4 Somersby og et par glas hvidvin, og afviser at
have taget nogen form for stoffer. Hun har så godt som aldrig symptomer på
sin astma, og har aldrig haft så slemme vejrtrækningsproblemer som i dag.
Hun fremstår tydeligt chokeret, og veninderne fortæller dig at hun har virket
meget deprimeret. Hun bekræfter at hun har følt generelt nedsat humør, og en
mærkelig træthed og svaghed i ansigtsmuskulaturen, herunder let ptose, som
i løbet af dagen har det med at brede sig til nakke og ekstremiteter. Du spørger
ind til evt. suicidalitet, men her er intet at komme efter. Du vil beholde hende
til næste morgen med henblik på udskrivning.

Kl. 03.13 kaldes du til kvindens stue, da hun igen er blevet dyspnøisk, umiddelbart efter indtagelse af benzodiazepinerne. Du undrer dig meget, og de
hysteriske veninder hjælper ikke meget på dit humør. Dog skal venindernes
toneleje vise sig at være en stor hjælp for dig, for det har blandt andet som effekt
at det tiltrækker Maria, som du forestiller dig måske føler et form for slægtskab
med de hysteriske unge damer. Du tager dog imod hjælpen med kyshånd og
sætter Maria ind i patienten. Efterhånden som du fortæller, lader Maria til at
blive mere og mere interesseret. Hun beder sygeplejersken anlægge IV-adgang
og hente noget edrofonium. Hun udfører en edrofoniumtest, som er positiv.
Nu falder femøren for dig, og du bestiller et EMG til på mandag, og indtil da
ordinerer du edrofonium.

Hvad mon EMG’et vil vise, og vigtigst af alt – hvad er
diagnosen?

Underernæring
Peter James/MOK-red

Den BASALE

Torsdag d. 27. oktober i lokale 29.01.30
Hvilke hormoner producerer pancreas?
Anna Martha/MOK-red

(ved tandlægerne) kl.16.30-18.30

Ca. kl 03.00 sidder du i vagtstuen og forsøger at hygge med Maria, som lider af
en generel mopsethed over at skulle tilbringe sin KBU i Aabenraa, langt væk fra
hendes elskede arbejde på INF (Institut for Neurofysiologi og Farmakologi). Som
ventet får du en kald fra sygeplejersken, som meddeler at den 20-årige er meget
bange og spørger om noget beroligende – en smule skeptisk, men meget træt og
utålmodig indvilger du i at give hende en smule benzodiazepiner at sove på.

Svar fra sidste uge
Vardan fra 4. semester svarede elegant korrekt på den
diagnostiske quiz. Den stakkels ko døde nemlig af "sweet
clover disease"

PIPPI & PIT holder foredrag om:

PIPPI & PIT holder foredrag om:

Underernæring
Underernæring
Torsdag
27.oktober
oktober i lokale
29.01.30
Torsdag
d.d.27.
i lokale
29.01.30
(ved tandlægerne) kl.16.30-18.30
(ved
tandlægerne) kl.16.30-18.30
Sygeplejerske Ann - Sophie Brockdorff (Læger uden Grænser) vil fortælle om krisen i Somalia og
underernæring hos børn i tredje verdens lande. Derudover vil Mikkel Lykke Jensen fra institut for human
ernæring fortælle om fysiologien bag underernæring samt eksperimentel ernæring.
Der vil være kage og kaffe. Så tag en ven i hånden og kom og hør nogle spændende - og vanvittig
relevante - foredrag.

Sygeplejerske Ann - Sophie Brockdorff (Læger uden Grænser) vil fortælle om krisen i Somalia og
underernæring hos børn i tredje verdens lande. Derudover vil Mikkel Lykke Jensen fra institut for human
ernæring fortælle om fysiologien bag underernæring samt eksperimentel ernæring.

Anne-Sophie Brockdorff
Mikkel Lykke Jensen
Sygeplejerske for
Læger
uden
Grænser
Ph.D.
studerende,
Institut
for Human Ernæring
og vanvittig
Der vil være
og kaffe.
Så tag en ven
i hånden
og kom
og hør nogle
spændende
- Sophie
Brockdorff
(Læger
uden
Grænser)
vil fortælle
om-krisen
i Somalia og
Sygeplejerske
Annkage
relevante - foredrag.
underernæring hos børn i tredje verdens lande. Derudover vil Mikkel Lykke Jensen fra institut for human
ernæring fortælle om fysiologien bag underernæring samt eksperimentel ernæring.
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styrende organer

Kære Studerende

Læs evalueringsrapporten for E10 og F11

Til alle jer, der deltog i den ny skriftlige metodelæreeksamen, vil jeg gerne beklage, at der ikke
som først annonceret blev udarbejdet et eksempel
på en eksamen. Desværre blev kursuslederen for
metodelærekurset syg, og posten midlertidigt
overtaget af delkursuslederen i epidemiologi,
Anne-Marie Nybo Andersen. Jeg er glad for at
Anne Marie påtog sig opgaven med kort varsel, og
efter omstændighederne mener jeg, hun gjorde,
alt hvad der var muligt for at forberede jer til den
nye eksamen. Min første hurtige gennemgang af
jeres evalueringer tyder på relativ stor tilfredshed
med den ny eksamen, og det er jeg glad for. Vi vil i
studienævnet mere detaljeret behandle jeres evalueringer på vores novembermøde.

Studienævnets og studielederens evalueringsrapport for efterårssemesteret 2010 og forårssemesteret 2011 er nu
offentliggjort.
Studienævnet har i år fokuseret på følgende områder
1. Kursus i medicinsk genetik - 2. semester BA

Venlig hilsen

HUSK at evaluere dine kurser og eksaminer! En høj besvarelsesprocent er en forudsætning for at studie- og kursusledelse kan gennemføre ændringer!

2.

Kurser på 4. semester BA samt 4. semesters integrerede eksamen

3.

Længden af det kliniske ophold i børne- og ungdomspsykiatri - 4. semester KA

4.

Træning af kliniske færdigheder på 1. og 3. semester KA

5.

Kapacitet på 12. semester KA.

Du kan læse evalueringsrapporten på http://medicin.ku.dk/om_uddannelsen/evalueringer/Evalueringsrapport_
SN_for_medicin_E10_og_F11.pdf/

Jørgen Olsen, studieleder for medicin

Med venlig hilsen
Dorte Lundsager
Studienævnssekretær for Medicin

studenterpolitik
Går du på 2. eller 3. semester?

Var du også dødtræt af TPK-kompendiet?
Vil du være med til revolutionere 1. semester?
Og samtidig få kage?
Hvis dette lyder som en Win-Win-situation, så

Ohøj! Universitets-valg forude!
Den 24-28. november er der Universitetsvalg
på Københavns Universitet(KU) og her skal
der vælges de studerende som skal være med
til styre den supertanker, som KU er. Kort
fortalt skal der elektronisk vælges studerende
til følgende instanser:
KU’s bestyrelse
Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af
universitet, og har deltagelse af 2 studenterrepræsentanter. De 2 studenter vælges på tværs
af alle fakulteter.

skal du da med til
TPK-kompendium reformationsmøde
Hvor de studerendes meninger om kompendiet
vil blive taget med i processen om at lave et
nyt.
Onsdag 2/11 kl 16:30-17:30
For tilmelding og mere information skriv til
johanneseverinsen@hotmail.com
Mvh Johanne og Malene, Medicinerrådet

Månedsmøde i MR

Hermed indkaldes til møde i
Medicinerrådet(MR) d. 26. oktober kl.
17.15-19.30, i MRs lokaler i Studenterhuset
på 1. sal.
Alle medicinstuderende er velkomne.
Dagsorden er:
1. Formalia
2. Tilbagemelding fra semestrene
3. Tilbagemelding fra udvalg
4. Orientering fra bestyrelsen, herunder
status på økonomi
5. Vedtagelse af politik-papir, v. Valg-udvalget
6. Vedtagelse af budget, v. Benjamin Janjooa
7. Studienævnet
8. Sundrådet
9. Meddelelser
10. Eventuelt
Med venlig hilsen
MR-Formand, Anders Husby

Akademisk Råd (AR)
AR er det forum hvor det enkelte fakultets (f.eks.
SUND) dekan og prodekaner er repræsenteret
sammen med, for nuværende, 3 studenter der er
valgt på det sundhedsvidenskabelige fakultet.
AR står bl.a. for en stor del af studiemiljøet
på Panum. Mht. det sundhedsvidenskabelige
fakultet, bliver valget ekstra interessant eftersom at vores fakultet formentlig fusionerer
med farmaceutisk fakultet og veterinær-uddannelsen pr. 1. januar 2012.
Studienævnene
Studienævnene, og for vores vedkommende;
studienævnet for medicin, er med til at fastsætte indholdet af den enkelte uddannelse.
Heri sidder 5 studerende og 5 VIP’er (som er en
smart betegnelse for de videnskabeligt ansatte),
formanden udgøres af en af VIP’erne, mens de
studerende har næstformandsposten.
Igen i år stiller vi fra MedicinerRådet (MR) op
til studienævnet for medicin. De forskellige
program-punkter vi går til valg på er under
udarbejdelse og vil blive præsenteret frem mod
valget. Dog vil vi allerede nu lægge kortene på
bordet og fortælle åbent at vi arbejder stærkt
for at få samlet alle de medicinstuderende i en
bred, samlet studenterpolitisk organisation.
Årsagen er først og fremmest at medicin-studiet
på et stort nyt Medicinsk Fakultet kun vil være
et lille skib på et stort hav og derfor er det endnu
vigtigere, at vi står sammen. Dernæst bruges
der alt for mange kræfter på at finde frem til

hvor man lige præcis er uenig, når sandheden
nok nærmere er den, at der er små uenigheder
internt og på tværs af alle lister (også i MR).
Vores holdning er derfor at vi skal fokusere
kræfterne dér hvor hovedparten af de studerende kan blive enige, så vi kan stå sammen i
studienævnet når det gælder.
Ikke dermed ment at vi skal være en studenterpolitisk-organisation, som kun har én mening
om alt. Nej, vi studerende er en meget heterogen masse og der skal derfor være frihed til
forskellige meninger, også i studienævnet. Men
hvis vi studerende for alvor skal have pondus,
skal vi tage diskussionerne sammen i en bred
samlet studenterpolitisk organisation i stedet
for at modarbejde hinanden i studienævnet.
God valgkamp til alle.
Med venlig hilsen
Anders Husby, Formand for MR

studenterpolitik
GENERALFORSAMLING
Demokratiske Medicinere afholder ordinær generalforsamling 2011.
Mandag 17. oktober 18.00
Demokratiske Mediciners kontor på 1. sal i studenterhuset.
Alle er velkommen. Der vil efterfølgende værre
mad og øl.
Dagsorden:
a)
Valg af stemmeoptællere.
b)
Valg af dirigent.
c)
Valg af referent.
d)
Formandens beretning.
e)
Beretning fra udvalg, tillidsposter og bestyrelser.
f)
Regnskabsaflæggelse.
g)
Behandling af indkomne forslag.
h)
Godkendelse af budget.
i)
Valg af formand.
j)
Valg af næstformand.
k)
Valg af kasserer.
l)
Beslutning om hvilke af de styrende organer
ved Københavns Universitet DM skal stille kandidater til.
m) Udarbejdelse af opstillingslister til de styrende
organer ved Københavns Universitet.
n)
Eventuelt.
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Fusion med Farma

Det må efterhånden være umuligt ikke at have set,
at SUND er på vej ind i en fusion med Farma og
veterinærerne fra LIFE.

To områder er der meget fokus på: Forskning
og erhvervssamarbejde. Dette åbner op for to
bekymringer: Vil øget erhvervssamarbejde ske på
bekostning af grundforskningen? Universiteterne
har historisk set været en bastion for fri og neutral
forskning uden industriel eller politisk islæt, som vi
ikke må kompromittere med øget erhvervssamarbejde. Som altid skal vi sikre os, at vores forskere ikke
er til salg for industrien, og at de stadig har det rum
og den plads, de skal have for at grundforskningen
kan være basis for banebrydende forskning langt ud
i fremtiden.

Har du spørgsmål eller er du interesseret i at høre
noget mere om os, kan du enten møde op eller sende
en mail til mail@DemokratiskMedicin.dk

Den anden bekymring er den indflydelse et øget
erhvervssamarbejde kan have på os som medicinstuderende. Det er let at forestille sig, at et tættere
samarbejde kan føre til et større udbud af forskningsstillinger både præ- og postgraduat, hvilket
absolut er både spændende og attraktivt. Men er vi
parate til at blive en del af industrien – og måske
allerede på bachelorniveau? De fleste medicinstuderende ender med at arbejde med patienter i
offentligt regi. Vores vigtigste og ædleste ansvar
her ligger i forhold til patienten; vi skal altid søge
at vælge behandling efter bedste skøn i forhold til
vores patients ve og vel. Ikke i forhold til hvilke
industrier vi har arbejdet eller forsket for.

Med venlig hilsen,
Felix Müller
Formand
Demokratiske Medicinere

Er vi som medicinstuderende rustede til at overskue
de inhabilitetsproblemer som vi måske uvidende
ender i ved at skrive bachelor- eller kandidatspeciale
hos et medicinalfirma?

Det er nogle principielle overvejelser som er vigtige
at få med ind i fusionssamarbejdet, i og med at
medicinstudiet, som er en uddannelse med en høj
etisk profil, kommer tættere på uddannelser med
en langt større historie for at arbejde med, i og som
industri.
Hvis erhvervssamarbejdet rykker længere ind på
SUND skal de medicinstuderende også rustes bedre
til at håndtere de muligheder, som det fører med
sig. Vi hos Demokratiske Medicinere siger ja tak
til flere og bedre muligheder for både bachelor- og
kandidatopgaver, ligeledes muligheden for bedre
forskningsår med tættere kontakt til industrien,
men det skal ikke ske med vores fremtidige karriere
som indsats.
Skriv til os med din kommentar på
DemokratiskMedicin@Mail.dk.
Næste møde i Demokratiske Medicinere er mandag
d. 31. oktober kl. 17 i Studenterhuset, lokale 1.1.07,
hvor vi bl.a. skal snakke om næste Studienævnsmøde.
Med venlig hilsen
Line
Demokratiske Medicinere

Er du en primadonna?
Er du en god leder?
Kan du modtage ordrer fra sygeplejersken?
Vi har allesammen prøvet det: at være vidne til håbløse kommunikationsproblemer og misforståelser på kryds
og tværs i sundhedsvæsnet som i sidste ende kan have alvorlige konsekvenser for patienter og personale.
Vi inviterer derfor til
Temaaften om ledelse og kommunikation i sundhedsvæsnet
Aftenens inspirerende taler er Helle Hedegaard Hein, forsker i kommunikation og ledelse og som forleden var
i Dagens Medicin. Læs mere om hende på HelleHein.dk.
Program
Kl. 17.15-17.20: Præsentation ved Demokratiske Medicinere
Kl. 17.20-18.30: Helle H. Hein: Grobund for konflikter, motivations- og ledelsesteori.
Kl. 18.30-19.00: Pause med mad og drikke
Kl. 19.00-20.30: Helle H. Hein: Dialogudvikling i sundhedsvæsnet, diskussion

annoncer

Prægraduat forskningsår i pædiatri
Er du interesseret i pædiatri og astma og allergi?
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte hospital.
Omdrejningspunktet på DBAC er ABC – Astma Begins in Childhood – et
fødselskohortestudie, hvor vi følger ca. 700 gravide kvinder og deres børn
med fokus på astma, eksem og allergi; se www.bornogastma.dk
Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig
forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov
fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i
klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår med
afsluttende eksamination, skrive OSVAL opgave samt få anledning til at
deltage i videnskabelig publikation, og forberede eget Ph.d. studium. Du
vil endvidere indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, hvor
dine arbejdsopgaver er meget varierede.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 2012. Det vil være en
fordel at deltage i kurset ”Basal klinisk forskningstræning” der afholdes
i januar/februar, 2012. Tilmeldingsfristen til dette kursus er i slutningen
af december, 2011.
Der er rig mulighed for at selv tilrettelægge dit projekt i samråd med
professor Hans Bisgaard.
Kontakt: job@dbac.dk
Ansøgningsfrist d. 20. november, 2011.

annoncer
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Stud. med. søges som studentermedhjælper på Psykiatrisk Traumeklinik
for Flygtninge, Psykiatrisk center
Ballerup, Gentofte Hospital.
Vi er et hold bestående af seks medicinstuderende, der
søger to nye medlemmer fra november 2011. Desuden oprettes der et nyt studentermedhjælper hold på
traumeklinikken, så der skal i alt ansættes mellem 10-12
studerende.
Holdenes arbejde på Psykiatrisk Traumeklinik for Flytninge er i forbindelse med et forskningsprojekt. Projektet
er en klinisk randomiseret undersøgelse, som har til
formål at beskrive det komplekse symptombillede hos
målgruppen, vurdere behandlingseffekt samt undersøge
patienttilfredshed. Målet er udvikling af nye behandlingsmetoder, der vil styrke og effektivisere indsatsen over for
en af psykiatriens mest udsatte patientgrupper.
Vores opgave som studentermedhjælpere består i at
teste patienterne for angst og depression efter Hamilton
Rating Skemaer samt at lave opfølgende interviews med
afsluttede patienter. Vi arbejder meget selvstændigt, så
det forventes, at du er i stand til dette.
Vi dækker vagter hver uge tirsdag og torsdag fra 10.00 15.00. Dette vil betyde, at du har 1-2 vagter om måneden.
Herudover er der 3 fællesratings pr. halve år, hvor det også
forventes, at du deltager.
Ved ansøgning vil interesse inden for psykiatrien prioriteres højt, semestertrin er underordnet.
Motiveret ansøgning , CV og eventuelle spørgsmål sendes
til hamteam@gmail.com.
Ansøgningsfristen er d. 24. oktober 2011. Der vil
være ansættelsessamtaler den første uge i november.

Klinikophold i
New Zealand?
Jeg har to klinikpladser
i New Zealand til salg
ved Auckland University
i sommeren 2012 af 5
ugers varighed. Opholdet starter fra d. 2. juli
2012 frem til d. 3. august
2012. Dette ophold kan
eventuelt godkendes som
VKO. Den ene plads er
på thoraxkirurgisk afdeling og den anden er på
neurokirurgisk afdeling
(dette kan desværre ikke
ændres).
For at få pladsen skal du/I
være på kandidatuddannelsen og det er klart en
fordel at have bestået 2.
semester kandidat.
Desuden opkræves der
en betaling på 1000 NZD
(ca. 4312 kr.) pr. plads.
Der kræves også yderligere dokumentation,
men det vil du/I høre
nærmere om ved henvendelse.
Er du interesseret
kan du skrive til følgende mailadresse:
rlx445@alumni.ku.dk
Med venlig hilsen,
Thanikaivashan

WITH/IN Palestine:
Medicinsk volontør i
Palæstina
Det Danske Hus i Palæstina (DHIP)
tilbyder en unik mulighed for at arbejde som volontør på et palæstinensisk
hospital, klinik eller i en sundhedsNGO i to-tre måneder og opleve
Palæstina indefra.
Volontørperioden skal finde sted mellem februar og juni 2012

Pris:
Samlet pris: dkk 4.995
Prisen inkluderer:
- introduktionspakke
- kontakt og kontrakt med en palæstinensisk værtsorganisation, hospital
eller klinik
- løbende opfølgning og evaluering
- deltagelse i DHIPs sundhedstemaarrangementer, andre events og ture
- indkvartering hos DHIP i første
programuge samt assistance til boligsøgning

Ansøgningskrav:
Volontør i Palæstina:
- som sygeplejerskestuderende skal du
Der er gode muligheder for at være
have bestået 2. semester
volontør i Palæstina som medicin- el- som medicinstuderende skal du have
ler sygeplejerskestuderende uanset
bestået din bachelor
hvad du ønsker at specialisere dig i.
- sprogkrav: Engelsk. Arabisk er en
Arbejdet kan foregå på en mobil klinik,
fordel
på små klinikker i landsbyerne, på et
hospital eller i en sundhedsorganisaSend os din ansøgning på engelsk, hvor
tion i større byer. Du deltager i det
du skriver hos hvilken type organisadaglige arbejde under supervision
tion du ønsker at være hos, hvorfor
og får herigennem mulighed for at
du gerne vil være volontør i Palæstina
udvikle dine kompetencer og udveksle
samt en beskrivelse af din faglige bagerfaringer med kollegaer inden for dit
grund og relevant erfaring.
fag. I løbet af dit volontørophold vil du
udover praktisk erfaring og indsigt i
Send ansøgning og CV til Tom Browne
det palæstinensiske sundhedssystem
på tb@dhip.ps
også få mulighed for at deltage i foreAnsøgningsfrist: Torsdag d. 1. decemdrag og debatter med lokale læger og
ber 2011
sundhedspersonale, der
vilPalestine:
dele deres
WITH/IN
Medicinsk
volontør
i Palæstina
ekspertise med dig. En
faglig
vejleder
og DHIP vil bistå digDetunder
forDanske Hushele
i Palæstina
(DHIP) tilbyder en unik
for at arbejde som volontør på et
løbet for at sikre, atmulighed
du får
optimalt
palæstinensisk hospital, klinik eller i en sundhedsNGO i to-tre måneder og opleve Palæstina indefra.
læringsudbytte.
Volontørperioden skal finde sted mellem
februar og juni 2012

Volontør i Palæstina:
Der er gode muligheder for at være volontør i Palæstina som medicin- eller sygeplejerskestuderende uanset
hvad du ønsker at specialisere dig i. Arbejdet kan foregå på en mobil klinik, på små klinikker i landsbyerne,
på et hospital eller i en sundhedsorganisation i større byer. Du deltager i det daglige arbejde under
supervision og får herigennem mulighed for at udvikle dine kompetencer og udveksle erfaringer med
kollegaer inden for dit fag. I løbet af dit volontørophold vil du udover praktisk erfaring og indsigt i det
palæstinensiske sundhedssystem også få mulighed for at deltage i foredrag og debatter med lokale læger og
sundhedspersonale, der vil dele deres ekspertise med dig. En faglig vejleder og DHIP vil bistå dig under
hele forløbet for at sikre, at du får optimalt læringsudbytte.

LÆGEVIKAR

Ledige vikariater på Psykiatrisk • Vi giver grundig introduktion og
Center Nordsjælland!
følgevagter, så du føler dig tryg inden
første selvstændige vagt.
Holder du sabbatsemester og er
færdig med 9.semester.
• Vi er et godt team af reservelæger,
Prøv kræfter med psykiatrien?
som er vant til at hjælpe og støtte
hinanden.
Måske drømmer du om en længere
rejse, men mangler at få økonomien • Vi honorerer vagter ud over rullet,
så hvis du planlægger sabbatsemester
på plads.
med rejse er der mulighed for at tjene
• Vi er en stor funktionsenhed med ekstra penge.
sengeafdelinger i Fred¬erikssund,
Helsingør og Hillerød.
• Vi har ledige vikariater fra
1.november.
• Vi er vant til, og glade for at have
studenter ansat.
Lyder det spændende, eller har du
spørgsmål, så kontakt HR-ansvarlig
• Vi er fleksible - der er mulighed for læge
at planlægge en for¬længet weekend Aase Einfeldt via mail: aase.
selv om du arbejder.
einfeldt@regionh.dk
Pris:

Samlet pris: dkk 4.995

Prisen inkluderer:
- introduktionspakke
- kontakt og kontrakt med en palæstinensisk værtsorganisation, hospital eller klinik
- løbende opfølgning og evaluering
- deltagelse i DHIPs sundhedstemaarrangementer, andre events og ture
- indkvartering hos DHIP i første programuge samt assistance til boligsøgning

Ansøgningskrav:

- som sygeplejerskestuderende skal du have bestået 2. semester
- som medicinstuderende skal du have bestået din bachelor
- sprogkrav: Engelsk. Arabisk er en fordel

Send os din ansøgning på engelsk, hvor du skriver hos hvilken type organisation du ønsker at være hos,
hvorfor du gerne vil være volontør i Palæstina samt en beskrivelse af din faglige baggrund og relevant
erfaring.

Send ansøgning og CV til Tom Browne på tb@dhip.ps
Ansøgningsfrist: Torsdag d. 1. december 2011

Bliver du læge til vinter?
Så vil Lægeforeningen gerne
invitere dig til kandidatfest
og overlevelseskursus.
På overlevelseskurset får du
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.
Det er gratis at deltage i arrangementerne, og det kræver, at
du melder dig til.
Gå ind på www.laeger.dk
og kig nederst på siden.

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger

Lægeforeningen
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studietilbud
Harvard Medical School – Massachusetts General Hospital
– Valgfrit Klinisk Ophold
Der er blevet etableret et samarabejde imellem Massachusetts
General Hospital (Harvard Medical School) afdeling for Øre-NæseHals (ØNH) og afdelingen for ØNH på Rigshospitalet.
Samarbejdet går ud på, at der hvert år kan sendes op til flere stud.
med. afsted på et 4 uger langt klinisk ophold indenfor ØNH på
Massachusetts Generel Hospital, Boston, USA.
Den studerende vil indgå i det daglige arbejde på afdelingen på
lige vilkår med sidste års Harvard Medical Students og vil have
de samme pligter og ansvar som disse.
Opholdet er meritgivende som VKO. Opholdet er skemalagt til
Januar 2012.
Opholdet attesteres med officiel dokumentation.
Krav:
• Du har afsluttet og bestået ØNH-kurset inden opholdet i USA
påbegyndes
• Du er interesseret i ØNH
• Du har gode kvalifikationer
Hvis ovenstående har interesse bedes du indsende følgende:
• Motiveret ansøgning (max. 1 A4 side)
• Karakterudskrift
• CV (max 1 A4 side)
til Professor Christian Buchwald på adressen:
Rigshospitalet, ØNH afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø
(mærk kuverten Harvard Medical School).
Fristen for indleveringen er 01.11.11.
I tilfælde af spørgsmål af enhver art bedes en af nedenstående
kontaktet:
Res. Læge Jiri Bartek på jiri_bartek@hotmail.com
Res. Læge Robert Riis på robert_riis@hotmail.com
Res.Læge Emilie Garnæs på emiliega@gmail.com
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Åbningstider for våd studiesal 18.01.42
1.november-2december

- Husk selv handsker.
- Studiekort skal fremvises.
- Ret til ændringer forbeholdes.

Man. d.31
Tirs. d.1
Ons. d.2
Tor. d.3
Fre. d.4

Man. d.7
Tirs. d.8
Ons. d.9
Tor. d.10
Fre. d.11
Man. d.14
d.10
d.11
Tirs. d.15
d.12
Ons. d.16
d.13
Tor. d.17
d.14
Fre. d.18

Man. d.21
Tirs. d.22
Ons. d.23
Tor. d.24
Fre. d.25

Man. d.28
Tirs. d.29
Ons. d.30
Tor. d.1
Fre. d.2
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13-14

CK
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Mvh studiesalsvagterne
Fredrik(FH), Simon (SA), Charlotte (CK), Jonas (JG) .

Uge 43: Gode tilbud fra studenterpræsten
Kulturnatten og efterårsferien er bag os. Det er mørkt
om morgenen. Handsker er nødvendige. Studenterpræsten og hans medarbejder er tilbage på banen og
klar til næste runde. Er du også? Er dine studiekammerater? Det er nu det store frafald finder sted.
Se dig omkring; se om nogen mangler. Om din egen
motivation mangler. Om mørket har sneget sig indenfor. Om du har brug for et par mentale handsker for
at kunne komme videre. Måske kan studenterpræsten
hjælpe. Det koster ikke noget at spørge. Kontaktinfo
nedenfor.
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder og Nicolai Halvorsen, studenterpræst
________________________________________
Biblen. Hvordan finder jeg rundt? GT
Biblen for begyndere – en føljeton VI
Jeg fortsætter, hvor jeg slap i uge 40: med en temmelig
lavpraktisk indføring i den store bog. Denne gang
handler det om Det gamle Testamente (GT).
GT er også jødernes helligskrift, men de kalder det
IKKE Det gamle Testamente, for det forudsætter, at
der også er et nyt. Eftersom jøder ikke anerkender
Jesus som den ventede frelser Messias anerkender de
naturligvis heller ikke skrifterne om ham som noget
særligt, og dermed opererer de ikke med Det nye
Testamente (NT).
Her er det måske værd at indskyde, at ordet testamente
i denne sammenhæng ikke er at forstå som det juridiske
dokument man efterlader som rettesnor for, hvad der
skal ske med ens ejendomme, når man er død. Testamente betyder her en pagt – altså en aftale – mellem
Gud og mennesker.
Kristne ser GT som en del af tekstgrundlaget for kristendommen, men på mange måder kan det siges, at NT
overtrumfer GT: GT var den gamle aftale; nu har vi en
ny og bedre. Det er dog ikke uvæsentligt, at hovedpersonen i NT, nemlig Jesus, selv var jøde og derfor talte
og handlede med GT som forståelseshorisont.

Det gamle testamente indeholder som nævnt en masse
mindre skrifter – i alt 39 bøger - af meget varierende
art. Noget er letlæst og spændende; andet er sværere
tilgængeligt. I grove træk kan GT deles op på følgende måde: Lovstof (1.-5. Mosebog), Israels historie,
visdomsstof og profetisk stof. Enhver kategorisering
og opdeling kan selvfølgelig diskuteres – og er blevet
det – men altså: i grove træk. Denne kategorisering
er nogenlunde dækkende for de enkelte skrifters
placering i GT.
Både Nicolai og jeg vil formodentlig i løbet af de kommende uger komme ind på hvordan man kan/skal
læse og forstå de bibelske tekster, men jeg vil allerede
nu varme op under synspunktet, at det er de færreste
begavede og moderne kristne, der forstår de bibelske
tekster – herunder teksterne fra GT – bogstaveligt.
De fleste kristne - i Danmark i hvert fald - vil ikke have
noget problem med at lade fx Skabelsesberetningen fra
1. Mosebog have mening og betydning samtidig med
at man tilslutter sig moderne teorier om Big Bang og
evolution. De to typer af fortællinger om verdens rette
sammenhæng taler forskellige ”sprog” og taler til forskellige forståelsessfærer. Mere om det senere.
Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og
mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til
med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra
Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam.
Da sagde Adam:
»Nu er det ben af mine ben
og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde,
for af manden er hun taget.«
(1. Mos. 2,21-23)
Venlig hilsen
Lise Lotz, akademisk medarbejder_________________
_______________________
Tema KRIG: Oplæsning fra bogen ”Jeg er en
hær” ved forfatter Lars Husum
Tid: torsdag 27. oktober 2011, kl. 20
Sted: Trinitatis Menighedshus, Pilestræde 67, bag
Rundetårn
Lars Husums roman fra 2010 Jeg er en hær er en
nutidig roman om krig og kærlighed, trafikulykker og

Taliban, fodbold og fanatisme og et venskab, som både
kan bære og briste.
Lars Husum debuterede i 2008 med romanen Mit venskab med Jesus Kristus. Mange anmeldere har sagt om
Lars Husum, at han skriver helstøbt og humoristisk,
hvilket betyder, at man kan grine og græde, henrykkes
og fortvivles og overleve det hele alligevel.
Lars Husum er født i 1974 i Tarm i Vestjylland. Bor
nu i København. Han er desuden forsanger i elektropunkbandet Phase 3 samt tidligere danmarksmester i
judo.________________________________________
Nicolai Halvorsen er Panums helt egen studenterpræst.
Du kan
• få en fortrolig og personlig samtale med ham om store
eller små problemstillinger;
• du kan spørge ham til råds om fx etiske spørgsmål;
• du kan spise hans gode chokoladebønner;
• du kan deltage i de arrangementer, som han og Studentermenigheden i København tilbyder.
Alt sammen uanset din tvivl, tro, skepsis, modvilje
– eller mangel på disse. Nicolai er på stedet for ALLE
studerende.
Kontakt studenterpræsten på telefon eller mail – eller
find ham på kontoret i hans træffetid.
Kontaktinfo:
Studenterpræst Nicolai Halvorsen
Tlf.: 28 75 70 94
Mail: praest@sund.ku.dk
Blegdamsvej 3B, 15.2.1
2200 København N
www: studenterpraesterne.ku.dk/
Facebook: facebook.com/smikbh
Blog: ku-praest.blogspot.com
Træffetider:
Mandag: Fri
Tirsdag: 13-14
Onsdag: 12-14
Torsdag: 12-14
Fredag: Efter aftale
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studievejledning

Studievejledningens gør-detselv guide til medicinstudiet
-Hvor finder jeg hvad?

De mange forskellige hjemmesider tilknyttet medicinstudiet, kan være en jungle at finde rundt i. Vi har
prøvet at lave en oversigt over, hvor du kan finde
oplysninger om stort og småt.
www.medicin.ku.dk: Hjemmesidernes orakel – her
finder du oplysninger om nærmest alt, der er værd at
vide om studiet generelt, f.eks.:
• Under om uddannelsen finder du oplysninger om
obligatorisk undervisning, kurser, eksaminer, holdsætning mm.
• Under eksamenspunktet til venstre finder du
oplysninger om eksamensplaner, rettevejledninger,
eksamensregler samt vejledning i at klage og sygemelde
sig.
• Under selvbetjening findes logbøger, elektroniske
blanketter til bl.a. merit og dispensationsansøgninger,
transportrefusion mm.
• Under karriere finder du links til oplysninger om
prægraduat forskning, KBU tilmelding og infomøde
mm.
• Studieordninger finder du under om uddannelsen.
• Her finder du også studieordningens fællesdel, hvor
generelle ting, der vedrører alle studieordningerne
står.
Studieordningen – hvad gør den godt for? Det er her,
at du finder alle vedtagelser, love og regler om netop
den studieordning, som du er på. Kig her, hvis du vil
finde oplysninger om:
• Indtegningsbetingelser til semestre og eksaminer.
• Hvor mange ECTS point kurser og eksaminer
giver.

• Kursusbeskrivelser
• Obligatoriske elementer for hvert kursus.
• Beståelsesfrister
• Tidsgrænser og aktivitetskrav herunder oplysninger
om 1-års, 2-års og 6-års reglen.
• Optagelseskrav til kandidatdelen.
StudieServiceCenteret – www.ssc.ku.dk. I forbindelse med, at der ikke længere findes klinikudvalg,
men i stedet et Klinisk Fællessekretariat, er denne
side blevet oprettet. Den gemmer på et hav af nyttige
oplysninger:
• Semesteroversigter og rulleskemaer for kliniksemestrene med angivelse af semesterstart og slut,
undervisningsplaner mm.
• Liste over kursussekretærer
• Oversigt over hvilke hospitaler man kan komme i
klinik på, på forskellige semestre.
• Information om holdsætning, orlov, eksaminer,
merit mm.
SIS – den gode gamle www.sis.ku.dk. Selvom de fleste
oplysninger efterhånden også står andre steder, er der
stadig lidt at komme efter:
• En oversigt over alle medicinstudiets semestre og
fag.
• En oversigt over tilbudsundervisning og sommerkurser.
• Under de enkelte semestres semesteroversigt finder
du desuden oplysninger om obligatorisk undervisning,
centrale og decentrale undervisningssteder, semester
start og slut, eksamensform mm.
• Under kursusbeskrivelser finder du oplysninger om
kursusformål, kontaktpersoner mm.

www.KUnet.dk – adgangen til KU’s intranet, hvor
du kan:
• Se eksamensresultater, tilmelde og afmelde fag og
eksaminer og meget mere under selvbetjening.
• Stemme til valg (på Sund selvfølgelig).
• Se oplysninger om stamhold, holdskifte mm.
www.medicin.ku.dk/vejledning - Vi har også vores
egen hjemmeside. Kig her for oplysninger om:
• Træffetider – se hvornår vi er på vores pladser.
• Booking af samtale – så behøver du ikke vente og vi
har en hel halv time kun til dig.
• Skema over diverse tidsfrister.
• Gode råd og general information om meritansøgninger, dispensationsansøgninger, studieforsinkelse, orlov,
semesterfri og meget mere.
Alt det andet - Vi ved desværre ikke alt i Studievejledningen, men heldigvis ved vi, hvem der ved
det i stedet:
• Prægraduat forskning? Se http://healthsciences.
ku.dk/phd/studentresearch/ - Du finder også denne side
via www.medicin.ku.dk under fanen ”karriere”.
• Rejselysten? Kontakt den internationale studievejledning: www.medicin.ku.dk/internationalt
• Spørgsmål om KBU – se sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk
• Spørgsmål om SU – kig på www.su.ku.dk
Husk, at du altid er velkommen til at ringe eller komme
forbi i vores træffetid. Vores vigtigste mission er at få
dig godt igennem studiet.
Bedste efterårshilsener fra Studievejledningen på
Medicin!

Gode råd til bachelorskrivningen
• Vær i god tid: En god bacheloropgave kan ikke skrives på 2 uger alene, hvis man ikke har læst litteratur, afgrænset emnet eller fundet vejleder. Du kan også risikere,
at din vejleder ikke har tid til at mødes med dig, hvis du er sent ude. Aftal desuden tidligt eksamensdato, så din vejleder kan finde en censor.
• Stil krav til din vejleder: Bacheloropgaven er dit ansvar og din faglige interesse, selvom der selvfølgelig skal være et sammenspil fra vejlederen. Det er altid en god
idé at forventningsafstemme i starten af samarbejdet omkring ambitionerne for opgaven, hvor tit I skal mødes, hvordan I kommunikerer osv. Det er dog dig, som skal
komme med udspil og sætte dagsordenen for møderne.
• Afgræns en problemstilling: Din vejleder har et større overblik over emnet og ved, hvor stort et område det er, så brug din vejleder til at afgrænse området, som
du skal skrive om.
• Skriv ned: Skriv referat fra jeres møder, så du bagefter ikke er i tvivl om, hvad du skal. Det er en god idé at opsummere, hvad I har snakket om til sidst, så der er
fuldstændig enighed om dette. Skriv også notater og stikord, når du læser litteratur, det er så ærgerligt at skulle læse en artikel flere gange, fordi man ikke kan huske,
hvor eller hvad man har læst første gang.
• Planlæg dit forløb: Lav en tidsplan for hvornår du skal aflevere og være færdig med opgaven. Vurdér hvor meget tid hver opgave kræver (sæt god tid af til litteratursøgning og -læsning) og lav derefter din plan. Den kan med fordel laves bagfra, så du starter med hvor længe, du vil bruge på korrekturlæsning før afleveringsdatoen,
derefter fx resuméet osv.
• Skriv: Skriv dit metodeafsnit med det samme, når du laver dine resultater (især hvis du laver forskning) eller finder din søgeprofil. Ellers start med det afsnit, hvor
du har mest at sige, så du nemmest kan komme i gang, det er typisk dit diskussionsafsnit eller dine resultater.
• Feedback: Det får du selvfølgelig fra din vejleder, men du bør også få det fra andre mere ligeværdige personer, som fx fra medstuderende, familie eller venner. De kan
måske bedre se uklarheder i din opgave, som du har set dig blind på.
• Mundtlig præsentation: Snak med din vejleder, om hvad du skal fokusere på. Der kan være
stor variation i hvad de kræver. Hvis du skriver om noget aktuelt, er det en god idé at holde
sig opdateret på emnet i aviser og lign. Nogle vejledere og censorer kan finde på at spørge ind
til baggrundstoffet for din opgave, brug også din vejleder her, så du ved, om du skal forberede
dig på dette. Overvej ellers: Hvad vil du indlede med? – Hvad er dine hovedpointer? – Hvordan
vil du afslutte? Ellers tag det roligt, det er normalt en meget stille og rolig eksamen.
Ellers bare held og lykke fra Studievejledningen til alle bachelorskrivere dette semester.
Husk, at vi næste semester holder endnu et oplæg om kunsten at skrive bachelor og få en
god oplevelse med det. Så hold øje med opslag i MOK.
/Studievejledningen for Medicin
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Velkommen til 69timersbar!

Kære gæst
69-timersbar er, ligesom Iliaden, en gammel tradition
og igen i år håber vi, det bliver genialt. I din hånd
sidder du nu med programmet, som kan guide dig
gennem de længste 69 timer i dit liv. Du kan her læse

små kommentarer til de enkelte barer.. Vi har ladet
døgnet følge 69-timersbaren egen særlige kalender,
dvs. torsdag 11-07, fredag 07-07 og lørdag 07-07. Der
tages forbehold for fejlbeskrivelser eller misforståelser,
samt evt. ændringer i programmet.

DISCLAIMER: Vi er på redaktionen klar over at
Iliaden som sådan ikke er en egentlig tradition, men
snarere en slags fortælling. På vegne af 69-udvalget
hav en god 69timersbar...

Bottled in England, Fredag 23-24, Scenen
Fredag aften går det for alvor ned med live drum’n’base
og dubstep! Bottled in England er kommet for at fylde
klubben op med bas og trommeslag som kan få selv det
højeste Panum-tårn til at vælte! Den relativt nyskabte
duo består af Daniel Vognstrup (keyboard) og August
Dyrborg (trommer) – de to er virkelig på vej til tops med
anmelderroste koncerter på årets Spotfestival, Distortion
og ikke mindst Roskilde Festival!!! Deres tour-liste er lang
– vær med til at gøre koncerten til 69 timersbaren til deres
fedeste! Glæd dig til tung bas, til et mega trommesæt i
svingninger, til en stemning som bliver pumpet helt i top
– det bliver MASSIVE!

brazil, dubstep, uk funky, house, hiphop m.m. De er begge
sværvægtere på den musikalske klubscene i Kbh og gæster
regelmæssigt de store fester på Vega, Rust, Distortion og
i Kødbyen.

Unge Penge, Fredag 00 - 01, Køsseren
Et ungt, rigt hiphopkollektiv har taget over i undergrunden!
Med sofistikeret, hånddrejet og skudsikker lyrik leveret
med uforlignelige og alsidige flows over tunge ørehængende
produktioner, har Unge Penge manifesteret sig som en
varig milepæl i dansk kultur! Se dem, når de flasher deres
penge, fredag kl 24.00 i Køsseren.

BANDBESKRIVELSER

Eagger & Stunn Soundsystem, Torsdag kl. 22-23,
Scenen
Det er torsdag aften, klubben er varm og du er lidt fuld. Du
ved at det hele snart stikker helt af, men du kan ikke rigtig
sætte fingeren på hvad du mangler – du mangler reggae,
dancehall, dub and step! Eaggerman og Stunngun - dansk
reggaes topboys - er gået sammen i den banebrydende
duo Eagger & Stunn. Et dansksproget projekt, der vender
tilbage til genrens Jamaicanske rødder gennem et krakeleret samtidsbillede. Eaggerman (vokal) og StunnGun
(selektah/producer) har begge fortid i Bikstok Røgsystem
og deres lyd er derfor i stil med Bikstoks, men med deres
helt egen skud på genren. De hittede landet sidste år med
undergrundshittet “Mordermyrdermorderdem” og lige nu
arbejder duoen derfor på et helt album som vi er heldige at
få en forsmag på. Kom og tjek det ud torsdag aften kl. 22
når Eagger & Stunn lægger lortet ned!!!
P6 Beat præsenterer: Pelle & Dj Reveal, Lørdag kl.
00 - 02 (3 timer), Scenen
Kom i godt selskab med P6’s værter Pelle og Dj Reveal.
Lørdag aften teamer de to rutinerede herrer op til en brag
af en fest. Musikken bliver et krydret mix af balkan,

Phase5 & Copyflex Dj-set, Fredag kl. 00 - 03,
Scenen
Copyflex - Norsk DJ / Producer som i sin spæde musikkarriere blev udlært af selveste Bjørn Svin. Han er kendt for
sine svedige mash-ups og eksperimenterende leg med de
lidt skævere musikgenrer. Copyflex er en del af den danske
cumbia trio Copia Dopla Sistema, Copyfokking samt tropisk
house douen !PEGALOCA!. Han er hyppig DJ til kbh’s
Distortion samt store fester i udlandet. Bl.a. har han spillet
sammen med ingen ringere end Diplo og er dansk pioneer
inden for genren cumbia, moombahton, reggaeton, baile
funk, salsa, reggae m.m.
Phase5 - Phase 5 er en af de tunge drenge i dansk og
udenlandsk musikproduktion. Han har i mere end 20 år
arbejdet for og med musik. Phase 5 har produceret og remixet medbl.a.: NATASJA/LILLE T(må hun hvile i fred),
QUEEN, BRIAN MCKNIGHT, TONY TONI TON, CLEMENS, DICTE, KAYA, THOMAS BLACHMANN,SZHIRLEY,
FUGEES, DEPECHE MODE , CAMILLE JONES, Lucy
Love and the list goes on and on and on...
Sousa/ Schmidt, Torsdag 00 - 03, Scenen
Dj-duoen Sousa/Schmidt består af David Sousa og Mads
Schmidt. De to har skabt et veletableret navn i Københavns
natteliv og er resident dj’s på Jolenes og Dunkel. Måske
kan du også huske de to fra torsdagsklubben Villains Club
på Rust, som de to kørte fast gennem to år. De to har også
gang i lidt produktion – tjek f.eks. ’Safira’ fra 2010. Sousa/
Schmidt gæster 69 torsdag på den rigtige side af midnat
– glæd jer til at blive lagt ned at elektroniske rytmer og
late-night smackdown!

WhoMadeWho, Lørdag 22-24, Scenen
Lørdag aften præsenterer vi det hidtil største navn, der
har spillet i klubben. Det er en kæmpe fornøjelse af byde
velkommen til WhoMadeWho, der i sommeren bl.a. fyrede
op for en fyldt Arena-scene på Roskilde festival og lukkede
settet med et 11 minutter langt remix af deres egen version
af Benny Bennasis “Satisfaction”. Vær klar når klubben
skal stå din hidtil støste prøve omkring scene, når WhoMadeWho spiller en blanding af dansabel electronisk
disco-indie, med en lyd der får natklub-folket til at danse,
hipsters til at knipse og generelt bare får folk til at glemme
hvor de er i og gå amok. De tre medlemmers blandede baggrund, der inden for jazz, elektronisk og rock fornægter sig
ikke, når de går sammen på scenen som WhoMadeWho.
Kridt danseskoende, puds træbenet og gør dig klar til en
intens fest lørdag aften, når 69-hovednavnet gør sin entre
på scenen.
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69 Sekundersbar, Torsdag 12-13, Lillebar
Hep! Konceptet er enkelt: Fri bar i 69 sekunder, til en billig pris.
Du kan IKKE sige nej.

ikke med at stå stille når scenen senere på aftenen indtages af
to total lokale unge, rige bawlers!
Igen i år er Bawler Bar en begivenhed du ikke vil gå glip af!!

7/11-bar, Lørdag 04-06, Storebar
Hvad har du aller mest brug for kl 6 om morgenen efter en vild
nat i byen/klubben? Svaret er pølsehorn og cocio, hvilket vi
bringer til jer i 7-11 bar! Kom og snak om nattens udskejelser
over natmaden, som vi serverer for jer for en slik, med det
aller mest uinteresserede ansigtsudtryk vi kan mønstre, i
ægte 7/11-stil! For de friske, der endnu ikke er bukket under,
vil det selvfølgelig også være muligt at spille et slag 7/11 med
terninger!

Bearnaisebar, Lørdag 23-01, Lillebar
Årets mest cremede begivenhed vil endnu en gang tage folk
med bukserne nede. Forestil jer en bar svøbt i bearnaisesovs
der kan opfylde jeres snaskede og beskidte drømme. En fedtet
fornøjelse der kan sparke jeres serum-kolesterol helt op i det
røde felt. En nydelse der kan smelte hjertet på selv den mest
inkarnerede veganer. Hvis dette lyder som noget for dig, så ses
vi til BearnaiseBar.

80’er Discobar, Torsdag 22-24, Storebar
“Love Is In The Air” Discobar byder dig velkommen til et 2
timers event hvor du kan genopleve “Boogie Wonderland”..
Til denne fest er du vores “Dancing Queen”, og den anledning
arrangerer vi et “Discodancing For Beginners”, som afsluttes
med et originalt “Dance Off” hvor målet er “Stayin Alive” og
gøre Travolta-kunsten efter, med løse hofter og intense blikke
som en hver Chic ikke kan stå for! <3
Abegrottebar , Fredag 15-17, Mobilbar
Abegrottebar - 69-timersbarens eneste bar der arbejder med
lugt!
Absolute Music Bar, Fredag 22-24, Storebar
Absolute Music Bar er til alle dem der savner 90’er hits, og vil
genopleve de glamourøse tider. Som gæst til Absolute Music bar,
kan du ønske DIT yndlings nummer fra et af de fantastiske 29
albums, og feste med de mange andre fans og bararrangørerne.
Der vil blive serveret lækkert pyntede Isbjørn og Sex On The
Beach. Kom og fyr den af med Spicegirls, DJ-alligator mfl.
Absolute Love!
American Brunch Bar, Lørdag 11-13, Storebar
Kom til Brunch bar med amerikanske pandekager og
ahornsirup, og autentisk amerikansk stemning!! Der bliver solgt
juice og mælk til dem, der tør shotte!
Back to Basics, Lørdag 16-18, Køsseren
Lørdag bliver køsseren fra 16 til 18 sendt Back to Basics til
lyden af kælen jazz-musik, hvor du kan slappe af med en kølig
drink i hånden (Asti, GT og whiskey-shots), og find den indre
gentleman eller lady frem. Så suit up, find gangsterhatten frem,
den røde læbestift og kridt danseskoene, og drøm dig tilbage til
de gode gamle 50ere.
Bawlerbar, Fredag 23-01, Køsseren
Bawler Bar er tilbage, større end nogensinde!! Vær med når
køzzeren forvandles til Århus’ benhårde gadekvarterer, hvor
man sipper Bruce Wayne og Teriyaki mens Johnson og resten
af verdens største bawlers brager ud af højtalerne! Men regn

Beduin-Bar, Torsdag 14-16, Atrium
1001 nats drøm kan genopleves til dette års 69-timersbar. Kom
forbi beduinernes oase, hvor jorden er dækket med egyptisk
vævede tæpper, pufpuder og sølvfade med stearinlys. Her vil
du kunne nyde en velduftende vandpibe eller et autentisk
egyptisk fladbrød. Hvis du tørster i ørkenen, kan du på bedste
gravrøvermaner tømme faraos gravkammer
for guld og diamanter.
BeerPong bar!, Fredag 16-18, Scenen
Du kan godt begynde at træne din
spillerarm og dit boldøje – nu skal der
spilles! Kom forbi BEER PONG BAR og
lad os finde medicinstudiets ukronede
Beer Pong konge eller dronning! Der er
ingen fancy farvede drinks eller cider til
tøserne – bare øl og spil. Vi glæder os til at
varme op til fest.
B j ø r n e b a r - b a r - b a r f a r, A l t i d ,
Mobilbar
Brum brummelum brum brum! Bjørnen er ved at gå i hi foran
lillebar men inden det skal den have hjælp til at få drukket sig
en stor vom på. Hjælp bjørnen med at overleve den hårde vinter
og nyd en bjørnebryg!

Chemise bar, Fredag 00-02, Atriumgården
Du har nok hørt hvisken i krogene om...Chemisebar! Hvad er
det? Hvem er det? Og finder man virkelig sin store kærlighed
dér? Svaret får du i Atrium Gården hvor et univers af kærlighed
og længsel, lammer og stjernekastere samt de søde toner af
Celine Dions røst vil byde dig velkommen til en aften du aldrig
glemmer.
“Coitus Maximus” ft. Dr. Dong Dong og Mangina Mike,
Fredag 11-13, Mobilbar
Tør du blive pirret af lidt pikant virkelighed? Er du klar til at
blive våd i trussen? Igen i år vil Dr. Dong Dong og Mangina Mike
krydre din 69 timersbar oplevelse med frække sexsnoveller...
Crêpe for køen, Lørdag 16-18, Kæl for køen
Du får crêpes i munden, næsen og håret mens du gennem køen
bliver båret. Med franske toner i hjerte og øre. Entreen til 69
du da vil gøre. Du får dine allerbedste dage hvis du starter
med pandekage
Dagens mand, Lørdag 15-17, Scenen
Vi ønsker igen i år at finde Dagens “mænd”
til 69-timersbar! Så kom til audition og deltag
som panel, dagens mand eller blot på dagen
som publikum.! Vi ser frem til en dag med en
masse flotte fyre og smækre tøser, så kom og
deltage i løjerne.
Dejbar, Lørdag 09-11, Mobilbar
Den sagnomspundne dejbar er tilbage. Andy og
RoN vil iføre sig dej på hovedet og give tilskuere
en uforglemmelig oplevelse i form af en rejse i
kreativitetens skatkammer.
Det Frankofile Hjørne, Lørdag 18-20, Køsseren
Bienvenue a La Coín Francais! Igen i år får vi besøg af intet
mindre end det danske fænomen-band Hérö, der fyrre op for
elektrisk violin og balkanrytmer mixet med fransk arrogance!
Rødvin, ‘champagne’ og brie VIVE LA FRANCE

Bobbies Rockbutik, Torsdag 04-06, Storebar
Langt hår, ekstrem brystbehåring, luftguitar battles og epic
devilhorns er et ofte negligeret gode i samfundet. I Bobbie’s
Rock Butik får du tung metal, Tattoos der får Ozzy til at udbryde
“nu slapper i af” og Crowdsurfing ad libitum! Kom og få din
Røv sparket i 120 minutter med et testosteronboost af bibelske
proportioner! \m/ (>_<) \m/

Dræbersneglsbar, Fredag 19-21, Mobilbar
Dræbersneglen er løs!!! Vogt jer når i betræder studenterklubbens
grund. Der slubrer sig en væmmelig snegl rundt i klubben som
sælger den dræbende slim!! Bliv fanger og dø!! Dræbersneglen
er løs!!!!

BONG-bar, Fredag 17-19, Kæl for køen
Menuen består af: (1) bong-under-tryk-BONG, (2) fællesbong/
kærlighedsBONG, (3) enkelt-øl/vin-BONG, (4) Conny-BONG!,
(5) under-vandet-BONG, (6) stafet-BONG, (7) sidste-nødløsningpå-roskilde-festival-BONG, (8) på-tid-BONG(med resultattavle
og præmie), (9) fernet-sprøjte BONG, (10) Krydder-BONG, (11)
gæt-en-årgang BONG

DUMbar, Torsdag 21-23, Kæl for køen
Mobilbar med de bedste karakterer fra DUM - Malou-Stella,
Benno og lille Tino - skaber hygge i køen torsdag aften og giver
gode råd om livet, cyklusser og hvordan man klarer livet så godt
som vi rent faktisk gør! Gode råd om børneopdragelse mixes
med party i provinsen rytmerne dér dunker fra vores medbragte
ghettoblaster, tino gir gode råd om hvordan man

69timersbar
blir en del af det seje crew i børnehaven og Malou-Stella viser
maven frem for et godt ord!
Draco og Duplobar, Altid, Overalt
Kan du huske de legendariske scorekunstnere fra MOK. Nu
kan du møde dem i levende live. De vil lære dig en masse gode
tricks til at lægge damerne ned og du vil lære at blive en rigtig
Pick-Up Artist. Du vil kunne finde dem i Studenterklubben på
et ukendt sted.
Elgebar, Lørdag 14-16, Mobilbar
Kom og find elgen i dens vante habitat og dyk ind den dybe
svenske skovs mystik. Vi serverer jägerbombs og jagtviser ad
libitum.
Emo bar, Torsdag 15-17, Lillebar
Føler du dig også helt alene i verden? Fanget i en grå og trist
hverdag? Er hele verden imod dig? Så er du nok også sådan lidt
emo. Hvis du har brug for nogen at være alene sammen med,
så kom ned i Studenterklubben til årets emo bar. Vi skal drikke
bloody marys, skære os i håndleddene, lytte til “Tokyo Hotel”
og snakke om hvor ond verden er, hvor ensomme vi er og hvor
kede af livet vi er.!
Er du også sådan lidt Latino? Vol. 3 - Margarita Mania!,
Lørdag 21-23, Storebar
Latino rytmerne pumper og tequila shots samt dette års special:
maniske margaritas, slynges over disken af smukke solbrune
piger og lumre latino lovers. Enrique Iglesias, Shakira, J-Lo og
alle deres amigos fylder endnu engang lørdagens primetime
med de hotteste hits, den frækkeste stemning og de kækkeste
smil. Kom og føl la ritmo de la noche - ¡JOHNNY LA GENTE
ESTA MUY LOCA!
FADLbar, Lørdag 13-15, Lillebar
Har du altid undret dig over hvem der er i FADLs
repræsentantskab? Hvordan ser formanden ud? Er han en
mand? Så tag dit studiekort med gyldigt klistermærke med i
hånd og få en gratis øl i lillebar!
Fejlbar, Fredag 17-19, Lillebar
For 4. og måske sidste år, i træk, invitere
vi dej til fejlbar! Tag din bedste, ven over
armen og stil jer forrest i køen til en
bagvendt bar. Vores personel er komplet
underuddannet og, kan prale af en
fejlrate på 100 %.
Der er happyhour den, første time med 5
kroners rabat på alle drinks, efterfulgt af
sadhour med 5 kroners afgift.

dine synder, i selskab med alle de andre.
Grease Bar, Lørdag 22-24, Køsseren
Den sagnomspundne 50’er film Grease får nu sin ultimative
revival – vi snakker store nederdele, papilotter i håret,
milkshakes, pomade til fri afbenyttelse samt hjulspin, uønskede
graviditeter og twist i hofterne.
Grillbar, alle dage 18-22, Atriumgården
Stil sulten eller start branderten med en dejlig grillet pølse. Pelle
spiser en pølle og Joachim bunder en kradser!
Grækerbar!, Torsdag 18-20, Storebar
SAVNER DU OGSÅ LUGTEN AF GRÆKER? Savner du
festglade, højtråbende, syngende og dansende mænd med stort
overskæg og sved under armene? Så kom til grækerbar – en
skøn blanding af oliven, ouzo, tzatiki, feta, græsk musik, vin
og kædedans.
Grønlænder bar, Fredag 04-06, Storebar
er du eneste overlevende menneske i prime time?! Så kan du vist
kun tilhøre en Nation - Kalaallit Nunaat!!! I denne bar kan du
kun få Giraf og HC - man skal jo helst have den højeste promille
for en billig penge.. så er du også imerajuk, så kom Nammineq..
ikke for at være en taarajaq, men det bliver for vildt... og husk
nu: Tuttut tututtut tuttutuuttut!!
Guldbar, Fredag 16-18, Storebar
GULDbar. GOLDEN SHOWER! ... er smidt i skraldespanden. Til
gengæld har vi en bar fyldt med guld! Glimmer, konfetti, Golden
Delicious shots og ikke mindst ægte, levende gyldne damer! Kom
forbi og deltag i vores guldkonkurrence, smag en guldkaramel
og lyt til vores gyldne hits. Det bliver GYLDENT!
Hipsta, Fredag 14-16, Atriumgården
Kom på Dyrehaven, hvor vi varmer op til at tage på Zeffside.
Men inden vi kan tage afsted skal vi have fixied en cykel up.
Derudover kan du få en undercut og et overskæg med vores
trimmer og drikke Thy Øko Pilsner og Ale No. 16! Den der
under chill outet bliver mest hipsterfied vinder den pimpede
hipstercykel!
HoMM3 Hotseatbar, Torsdag 14-16, Mobilbar
Erathia i opløsning! Den sindssyge King Lucifer af Eofol forsøger
at samle Armageddons Blade, mens Queen Catherine må stoppe
overfloden af ondskab. Homm3 hot seat bar, er en turbaseret
bar inspireret af Heroes Of Might and Magic 3. Du vælger Town
og får udleveret en oversigt over dertilhørende bygninger og
creatures (drinks). Kom og opbyg den største hær og besejr dine
fjender i kampen om Erathia!

Femø-lejr-bar, Torsdag 18-20, Lillebar
Femø er fisser, feminister og fjeldlebber – men nu er femø også
for dig! Besøg øens ambassade på 69 og køb en lækker øko-thypilsner, pris dig lykkelig over at dine bryster er pænere end vores
og prøv et spil kussememory. Ps du er så smuk og dejlig.

Hygiejne-bar, Fredag 19-21, Lillebar
Velkommen til alt godt fra skeden, hvor de tampon-klædte
nymfer vil servere alt fra udflådsshots krydret med daggammel
sæd til menstruationsdrinks.
Kommer du?

Flytbar flyttebar, Fredag 19-21, Kæl for køen
Nogen gange er der rigtig travlt i vores flyttebiks, men derfor
skal man ikke glemme at holde pause. Man kan jo ikke flytte
rundt på ting hele dagen! Står du alligevel og holder pause i
køen, så kom og nyd en kold flyttebajer med flyttemændene fra
Holger Danske - måske du har set vores reklame...

Ikke sandt-bar (Morten Møller-bar), Fredag 14-15,
Scenen
Nogle gange har man kedelige forelæsninger - ikke sandt? og
ville bare ønske at man kunne blive underholdt lidt undervejs
- ikke sandt? Så kom til ikke-sandt bar hvor vi viser en 3 kvarters
forelæsning med den uforlignelige Morten Møller. Du betaler xx
kr for at være med - til gengæld er der shots hver gang Morten
Møller siger “ikke-sandt?”

Forberedelse til DissektionsBar, Fredag 11-13, Lillebar
Er du ikke 100% sikker på dissektionen fredag? Er du
på eftermiddagsholdet? Så kom ned til forberedelse til
dissektions-bar i Studenterklubben fra kl 11:30 og lån vores
dissektionsvejledninger og regionær anatomi og kom 100%
forberedt til dissektion!
Full Moon Party Bar, Torsdag 23-02, Køsseren
Velkommen til Full Moon Party - verdens ubetinget største og
vildeste strandfest! Endnu i år brager vi til den lyse morgen
til lyden af faithless mellem palmeblade og knæklys! Originale
Buckets! We come 1
Fy Fy skamme Bar, Fredag 21-23, Mobilbar
De bliver hurtigt store, de kære små. Det ene øjeblik kravler
de rundt på gulvet, i næste nu har de rejst sig og taget de
første spæde skridt. Før man ser sig om er de vuggestuens
midtpunkt, som gladeligt deler ud af mælk pr.
sutteflaske.
Førstehjælpsbar!, Fredag 12-14, Storebar
”Alle væk der stødes”. Nu er baren her, hvor du kan nyde
lækker mund til mund med vores flotte barpersonel eller
drikkedukker. Få en blodig øl og dans til 100 bpm. Vores
lækre bartendere og førstehjælpsdansere skal nok tage sig
af dig og gipse dig sammen med endten en lækker pige/fyr
eller en lækker øl. Intensiteten bliver høj og hjertestartere
lægger backbeatet for vores fest!
Girafbar, Fredag 00-02, Storebar
Hvad forbinder du en giraf med? Et eksotisk afrika eller
den bedst fantastiske og bedste øl som sælges til
fredagsbar. Vi er en flok giraf-glade piger, som vil
opfylde alle tørstige sjæles vådeste drøm med en skøn
kold giraf - kom glad!
Giro413 bar, Fredag 14-16, Storebar
Kom og hyg med kaffe, kage og en omgang af mormors
øllebrød. Syng med på gamle slagere såsom mormors
kolonihavehus, og oplev anatomilegenden Jørgen
Tranum Jensen udfolde sig bag baren. Vi samler ind i
et cranium til giro413 og oplyser i denne sammenhæng om
mulighederne for at donere sit legeme til videnskaben.
Gravøl bar, Fredag 10-12, Storebar
Er du også træt af at du fik det forkerte tøj på, har sat håret
forkert, har glemt at hæve penge, at alle de andre scorer? Så
kom til Gravøls-bar og vær med til at få stemningen helt i bund.
Du kan dulme dine smerter i gravøl og kirkemusik, og skrifte

iPod Battle, Fredag 19-21, Scenen
Kom til craazy ipod battle fest og giv den gas til dine venners
musik, eller det musik du synes fortjener at vinde. Du kan også
tilmelde et hold hvis du synes din ipod har bedre end musik
end de fleste andres!
Jagtbar, Fredag 23-01, Mobilbar
Vi ligger på lur bag nogle buske og giver andre jægere jæger,
så de fanme lære hvordan man jager!!!
Jazz og Bourbon bar, Torsdag 12-14, Køsseren
Vi åbner køsseren med lækker jazzzz, og lækker bourbon.
Slæng dig i vores bløde møbler og husk, at det med bourbon
er som med jazz: Take 5.
JägerBar, Lørdag 17-19, Lillebar
Pas på grene der knaser i skovbunden og fyld dine
støvler med koks, grævlingen bider!! Kom og
find din indre Jäger, og få en JÄGERBOMB!
Kranbar, Lørdag 00-02, Mobilbar
Hvor mange gange har du ikke stået i tivoli ved
en af de der “saml en bamse op med en kran” og
bandet over at de ALDRIG hænger fast på kloen de
satans bamser??! Fortvivl ej, kom til KRANBAR og vi
garanterer du mindst vinder et shot.
Kræmmerbar, Fredag 13-15, Køsseren
Kan du huske os fra sidste år? Det var i Kræmmerbaren
at du slog gine venner i sømspil, du vandt masser af
lækre præmier i tombolaen, du fiskede udelukkende
vinderfisk i fiskedammen, gjorde dig uundværlige loppefund
og du drak dig teenagefuld i champagnebrus. VI GØR DET
IGEN! Som sædvanligt er alt til salg i Kræmmerbaren og det
er tid til at finde tilbage til provinsrødderne. Vi glæder os til
at krejle dig.
KØ-bar , Lørdag 15-17, Storebar
Kom til KØ-bar. Baren hvor vi hylder bureakrati og køkultur.
Så kom og stå i KØ!!!
Lonebar, Lørdag 20-22, Køsseren
Er der toast og ice, så synes Lone, det er for NICE! Vi kender
hende alle sammen. Hun står dernede med sin fadøl og råber,
mens hendes kæreste, Lars, prøver at holde styr på hendes
elskovshåndtag. Hun er fast gæst til en hver byfest/city-night,
og hun skal ikke have ret mange fadbamser, før humøret er helt
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i top. Nu er hun tibage: LONE!. - Er du træt af dine kone? Så
kom og drik en bajs med Lone.
Mand eller Mus bar, Torsdag 22-24, Lillebar
Du har garenteret stået der før: i svømmehallen, efter at have
taget 1 meter vippen og kigget op på den næste og tænkt, “Er
du Mand eller Mus?” Vi udfordrer din vilje og dit mandmod, din
evne til at tage chancen, til at vove dig højere op end dine venne
ville turde. Du vil vende styrket tilbage!
Mandrilbar, Torsdag 14-16, Storebar
Ohøj ungdomssvin! Mandrilsæsonen er atter gået ind, så vil
du have suppe i 80 liters dunke, målt dine hænder eller møde
en rigtig uddannet fra Chaos Crew, er Mandrilbar stedet for
dig! Hvem vil ikke gå amok til vildere klovn? Vi spiller alle
de gode mandrilhits og liner op med events som tissmagning,
tæppefoldning af store statsledere, årets rekordforsøg og
undervisning i ikke-seksuelle stillinger ved vores egen
sportsmunk.
Mexicaner Bar, Lørdag 23-01, Storebar
Kender du Mexico? Eller kender du tequila.. Så kom til
Mexicaner bar, hvor du bliver revet med til Mexico, med alt hvad
det fører med. Du kan få nachos, tequila og body.
Miscusi-Bar, Lørdag 11-13, Lillebar
Miscusi-bar vol4, som måske er lidt inspireret af filmen Eurotrip,
går i ægte italiensk stil. Hårige bare mandeben, underbukser
med leopardmønster, sokkeholdere, skjorter og ikke mere! Dem
der besøger baren, kommer få et varmt og meget meget kærligt
velkomnende...tænk brokeback mountain møder Hannibal
Lecter. Bonjourno principessa.....bella...MISCUSI!
Moe’s Bar (The Simpsons Bar), Torsdag 20-22, Lillebar
DOH! Mangler du også endnu en Duff Bear eller en doughnut
til at bestikke en politimand, så kom til Moe’s bar og få dig
en af hver!
Nam Bar, Fredag 21-23, Køsseren
Vi indbyder igen i år til den sydøstasiatiske jungle, hvor bandet
Nixon and the Johnsons feat. Tambourine vil tilbyde noget
tiltrængt R’n’R, husk: ”Charlie don’t surf and the bird is the
word” Nam Bar: Winning the hearts and minds of Panum
since 2006 We love the smell of napalm in the morning it’s the
smell of victory.
Narbar, Torsdag 12-14, Storebar
Beskrivelse: Dette års 69 timersbar byder på den mest gøglede
bar hidtil! Et væld af gøglere i form af narrøve, narrefisser og
narrehatte pryder denne farverige bar oppyntet med guirlander
og konfetti. Vi serveres farverige shots i rumsterstænger
kombineret med vejrmøller og kolbøtter til DIN store
underholdning. Her holdes ingen for nar og vi jonglerer toast
og banankage over disken, hvis du er sulten for sjov!
Nik & Jay bar, Torsdag 20-22, Storebar
Kom og fest med Nik & Jay-ay-ay!!! Vi skyder den vildeste fest
igang fra de to frække drenge, du kender alle hitsene... Tag dit
bedste bling på og kom og drik champagne!
Ninjabar, Lørdag 03-05, Køsseren
“Hej jeg hedder Bolette.. Jeg er 46 år, og jeg er ninja”. Går du
rundt med en ninja i maven, der lydløst skriger på at komme ud,
så kig forbi Ninjabar. Det bliver vildt, det bliver mørkt, det bliver
voldsomt - og sidst men ikke mindst, SNIGEREN!
Nytårsbar , Lørdag 01-02 (2 timer), Lillebar
Er du også fan af at fejre det nye år, har en forkærlighed for
Asti, hvis du mangler en (eller flere) at kysse med og har en
hukommelse som en guldfisk, så er Nytårs-baren sagen for dig!
En sofistikeret version af Klub100, hvor klokken slår midnat
hvert 10. minut. Vi ses til Godt Nytår!
Nørrebronx Hipsterbar, Lørdag 15-17, Lillebar
Har du også overskæg, hat og lidt for stramme bukser? og
synes du også vi skal sælge øko noget bedre i klubben.. så kom
til nørrebronx hipsterbar, og få nogle øko-øl!
Oliebar, Torsdag 02-03, Lillebar
Oliebaren lægger op til bart kød og dirty dancing. Tre gutter
kun iført gamacher vil indsmøre sig selv, og andre frivillige, i
olie og gøre klubben mere hot end ever.
Pandidos behind bars, Fredag 20-22, Storebar
De slemme pandidos iført læder og rygmærker skal endnu
engang straffes – og servere gunshots bag tremmer. Kom
og vask jeres penge hvide hos en russer eller smag vores
hårde knytnæver. Du risikerer at blive rullet eller lagt i
håndjern af strisserne – her bliver du ubetinget dømt!
Panumfrisør, Fredag 14-16, Atriumgården
Har du charme, selvtillid, men mangler det lækre hår?
Bare rolig, PanumFrisøren er her igen i år! Med et lineup
af kirurgisk præcise frisører hjælper vi dig til at få lige
den frisurer, der gør dig til Kongen eller Dronningen af
69timersbar.
Peter Rossel - Bar - HA HA!, Lørdag 09-11, Storebar
Alle ved at den bedste diskussion føres vha. fuldemandsargumenter.
Hermed præsenteres: Den etiske diskussionsbar! Peter Rossel
inviteres til at starte højlydte etiske diskussioner og fortælle
mere eller mindre gode historier fra de varme lande (fx.
den om hvorfor han aldrig kom til at skyde en mexikaner!).
Diskussioner og historier afsluttes altid med en god pointe og et
højlydt “HAHA!”. I baren serveres chimpanse (champagne) og
fadbamser som vores etiske æresgæst ynder at kalde det. Der vil
være etiske diskusions-emner placeret rundt omkring, så man
kan få hjælp til at få gang i samtalen! Et hyggeligt og knap-såsobert diskussionsforum tidligt ud på den lyse morgen.
PingvinBar (happy feet), Lørdag 19-21, Storebar
Baren forvandles til en Igloo, hvor nogle festlige pingviner
står for underholdning. Kom og nyd nogle iskolde drinks og
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fiskshots!
Præventionsbar, Torsdag 00-02, Lillebar
”Gensidig oralsex mellem to partnere”-timers bar kræver god
beskyttelse! Så kom forbi præventionsbar og slug et sædshot
når venereaklinikken rykker ind på Panum.
Rasmus SeeBar, Fredag 02-04, Storebar
Alt for længe har jeg været natteravn – NEJ ikke længe nok!
Derfor: RASMUS SEEBAR TIL 69’ Hvis man flakker rundt og
ikke ved hvor man hører til, så hey kom til vores bar.
Redneck-bar, Fredag 15-17, Køsseren
iiihaaa. Kom forbi den famøse redneck bar, hvor der vi blive
daaancet sqauredance til de storberømte Hayseed-Dixies. Hvis
du ikke vil dance med vores højgravede storbarmede white
trashduller kan du altid battle vores men in eatiiing a lot (or
drinking ;-)). Any ways our moon-shine is the best!
Regnbue bar, Fredag 21-23, Kæl for køen
Mobilbar med body painting! Der kommer til at være lækkre
damer der er malede fra top til tå - alle i forskellige farver! De
kommer til at forkæle køen med diverse farverige drikkevarer
og snaks. Der vil bl.a. være mulighed for at købe billig jello-shots
og vingummibamser i små poser. Desuden vil det være muligt
at blive malet... Det skal være sjovt at stå i kø! Happiness and
colour to the people!
Roskildebar, Lørdag 14-16, Køsseren
Vi tager jer tilbage til Roskildestemningen. Fik du heller ikke
nok af Roskilde? Elsker du duften af pis, bræk, joints, dyreskue,
makrel og fulde folk? Det gør VI! Derfor slår vi telt, pavillioner
og Orangescene op. Årets hovednavn er bandet Skoven. Jublen
ville ingen ende tag da bandet sidste år lagde
køsseren ned med uptempo-danse-pop. Vi afholder
DM i papvin - alle må bælle med og hvor mange
kan vi i år proppe ind i et iglo-telt?
Rub’A Dub Bar, Lørdag 00-02, Køsseren
Bombaclot! Rasta Ravers in deh 69-Bar. MASSIVE
soundsystem from dem Rudeboys from SixtyNine
Soundsystem. Roots Reggae, Ragga, Dancehall,
Dubstep, Jungle, Dubplates. Come Get jamaican
drinks, hail and praise jah and skank to the best
vibes in da hole city of Copenhagen!
Russerbar, Torsdag 21-23, Køsseren
Priviet kammerater! Efter en lang dag i den
sibiriske kulde findes der kun en ting som hjælper
- Vodka! Kom og dans, spil et spil russisk roulette
og smag de lækre russiske specialiteter.
Rødmøllebar, Lørdag 02-04, Storebar
Glitter, grønne feer og sjov til salg! Kom til at Rød Mølle-bar
og se hvad du finder! Lørdag kl 02-04 i store bar vil der blive
bortauktioneret dates, damer, tragte og flotte fyre. Stemningen
vil være á la Moulin Rouge med glitter, glamour og rød nervøs
velour! Vi serverer øl, Asti og absinth. Der vil naturligvis være
en velklædt alfons, can can piger og en grøn absinth fe!
Saltbar, Lørdag 19-21, Lillebar
Er dit liv også gået hen og blevet lidt ferskt? Føler du dig sådan
lidt hypoton? Går du lidt og længes lidt efter noget vaske ægte
natriumchlorid? Så kom til saltbar! Baren hvor vi har sluppet
saltefanden løs og livet er skønt og salt. Vi vil salte din drink,
dine snacks og vigtigst af alt vil vi salte dig! Så kom til saltbar
og dine dage som fersk er ’salte’! Ellers kan du bare salte op
i helvede…
Sambar, Torsdag 14-16, Køsseren
6 lækre damer, 6 smækre kroppe – Fyldige balder der gynger,
faste bryster, lille bikini, sved der drypper, glimmer og fjerpragt.
Copacabana rykker ind i Køsseren! Sambamusik, Havainas,
iskolde caiparinhas, palmer – lad dig rive med i Rios de Janeiros
vilde liv, men blide party stemning! Lad det brasilianske flag
svage! SAMBA! DO BRAZIL!
Scorebogs releaseparty 2011, Lørdag 13-15, Storebar
Kom og se den nye scorebog og se, om der er nogle, du skal score
i aften, eller hvor mange du kan sætte flueben ved ;-)
Sensation White 2011, Fredag 01-04, Køsseren
Sensation Whirte – Universal dimension – i Studenterklubben
i KØSSEREN kl.? Endnu højere og endnu vildere end
nogensinde!! Musik der når stjernerne, en overdådigt dekoreret
fantasi-verden med gigantiske planeter og måner hængende
fra loftet, dansende rumvæsener, rød laser og kaskader af
hvid røg - og ikke mindst et talstærkt publikum der vil blive
drysset med hvidt..En totaloplevelse for samtlige sanser der
aldrig er set før!

69timersbar
Spansk køkultur, Fredag 23-01, Lillebar
Er du vild med Spanien? Ja! Er du vild med køer? Nej,
selvfølgelig da ikke! Men hvad med køer i Spanien? Uha ja, der
findes ikke noget bedre! Nej det gør der nemlig ikke, så 69 har
specialimporteret spanske piger og sangria, som kommer og
giver dig den spanske kø-stemning som du elsker den.
St. Patty’s Bar, Fredag 19-21, Køsseren
Iklæd dig dit grønne tøj, grib en grøn øl, og gør klar til at skåle
- Tonight! Everyone is Irish! Endnu engang i år vender Irsk
bar tilbage med fuld drøn. Kom tidligt og vær med
til dans og skrål på bordene, løftede glas og masser
af øl og guiness!
Stemmen i dit liv!, Fredag 15-17, Lillebar
Du har ringet til FADLs vagtbureau... Ja ja, men
hvem er det egentlig der er i den anden ende?
Det er os(!), og vi har gratis øl med! Så pus din
viden om tudekoppers kapacitet, sengeredning,
skærmning mm. af, og kom ned og quizz med
os om gratis øl. Den helt store præmie er en mdr. forrest på
opskrivningen! Ja du hørte rigtigt! Få dine drømmevagter i en
hel mdr! Vi glæder os til at ringe til dig!
Stort & Brændbart, Lørdag 02-03 (2 timer), Køsseren
Til Brændbar skal man efterlade sine rygelunger derhjemme,
for vi sætter Fut i en Fest, når 5 fyrrige ildbetvingere er Fyr
og Flamme og ruller slangen helt ud! DJ’en sørger for Smokin’
hits, så tag røgdykker udstyret på og kom og fest med os!
Damn - det’ hot!
Surfbar, Fredag 17-19, Køsseren
Synes du også at efterårsvejret bliver mere og mere
kedeligt? Så kom til surfbar og nyd en drink under et
palmetræ, mens Surfisticates spiller live old school
surfmusik. Laid-back stemning med palmeblade på
væggene og swist i gulvhøjde, ...mmmm...
Svabergaster Bar, Lørdag 15-17, Mobilbar
Så skal skude fanme skures! Vi pimper et ægte
sejlskib og fylder vores spande med havskum, klar
til at moppe skuden, og hvis ellers der lander en
lille fisk så sluger vi den sgu! Trænger du også
til det salte brus så meld dig som svabergaster på
skuden SS 69Nights
Svenskerbar, Torsdag 16-18, Storebar
Tjena alihopa! Sverige! Hvor havde verden dog
været uden Sverige?! IKEA, ABBA, Roxette,
svenske blondiner, snus og Barsebäck! Vi byder
på rå svenskerdruk akkompagneret af masser af snapsviser
og svenske melodi grand prix hits! “Helan gåååååååår, sjöng
hoppfallerahurrah!”

Snoop Barr, Torsdag 00-02, Storebar
Snoop Barr er tilbage i år, og Snoop lover at tage alle sine
bedste plader og alle sine west coast homies med. Der vil blive
rig mulighed for at sippe på gin & juice og slippe sin indre
afroamerikaner løs til hits som “I Need a Doctor” og “In Da
Club”. Savner du også bling i DIN hverdag? Prøv Snoop Barr.
SNOOP BARR - takes your 69 to the next episode.

Under-da-Sea-bar, Fredag 18-20, Storebar
Velkommen til havets dybe blå! Kom med og prøv
at leve som dem – altså havfolket. Her er alle
dine venner fra Den Lille Havfrue og masser
af azurblå drikkevarer. Red håret med en
dingelhopper eller syng sirenernes sang. Men
pas på den onde havheks – hun vil forsøge
at lokke dig til at købe det, du allerhelst vil
have, for det, du kommer til at savne allermest (din
stemme)!
Vandpibe bar, Lørdag 11-13, Atriumgård
Elsker du vandpibe når du har tømmermænd lørdag formiddag?
Så kom til vandpibebar og få din daglige portion frugt igennem
røg fra vandpibe i Atriumgården i Studenterklubben!
Varm og sød bar, Torsdag 13-15, Mobilbar
Kom og drik af det varme og søde sorte guld, drøm dig tilbage
til konfirmationstiden og scor Dr. Arndt.
VM98, Lørdag 12-14, Køsseren
En varm sommerdag i Frankrig i slutningen af juni. Danmark
har kvalificeret sig videre fra en gruppe med værtsnationen,
Sydafrika og Saudiarabien. 77.000 tilskuere er på plads til
denne 8.dels finale mellem DK og Nigeria. Laudrup (den rigtige)
er tilbage på holdet. Sammen med unge talenter som Martin
Jørgensen og Ebbe Sand. Nigeria er favorit, men kan Danmark
med Bosse Johanson ved rorert levere overraskelsen?
Wish we were in the alpes, Lørdag 17-18,
Atriumgården
Do you also wish you were in the alpes? Så kom ned til den
fantastiske ski bar! Vi sælger kolde fadøl og spiller lækker
elektronisk musik. Så husk dine ski goggles, hue og skistøvler
og så kom ned og glæd dig til skitur sammen med os!!

Sveske, Queen og Thomas Helmig bar, Lørdag 10-12,
Køsseren
Er du til svesker? Maven kan godt være lidt brugt efter to dages
druk. Få en lækker sveskedrink og lyt til lækker musik af Queen
og Thomas Helmig... Djon Rock og RoN vil føre dig gennem
denne musikalske og peristaltiske oplevelse.
The Old English Pub, Lørdag 01-02 (2timer), Storebar
Skulle du også have været i London d. 27,28,29 oktober?, men
69 timersbar kom i vejen? - så er løsningen her! Velkommen
til den ærke-britiske bar, hvor der serveres pints og G&T’s
mens det bedste Brit-pop fylder baren. Der vil være fodbold på
skærmen og det er tilladt at råbe! Bartenderne vil være iført
de respektive fodboldklubber og måske er der en ægte britisk
gæstebartender. Engelske flag og den royale familie vil pynte
baren hvor der også serveres en “Full-English”
Tragtbar, Torsdag 22-24, Atriumgården
Kom og tragt dig ned i dejlige, tempererede guldøl i atriumgårdens
skønne omgivelser. VI medbringer guldøl og legendariske tragte,
DU medbringer en bundløs ventrikel
Trucker-Bar, Lørdag 21-23, Lillebar
Efter to hårde nætter til 69, har man behov for at få slukket
tørsten, og lade musikken gøre arbejdet for en. Truck-stop
stemning med kolde øl, whiskey og desert rock, vil i Truckerbar blive serveret til dig af Tattoverede mænd i denim-veste,
wifebeaters og trucker caps! Udlev din indre trucker og med en
sjus i hånden, og Josh Homme i ørerne!

Sild og Snapsebar, Torsdag 16-18, Køsseren
Panumssnapselaug byder endnu en gang velkommen i
køsseren til højt belagt smørrebrød, og veltempererede og
hjemmelavede snaps. I år er sortimentet udvidet med årets
nyeste hjemmelavede, samt et helt nyt merchandise. Kom forbi
og støt den danske national drik!!!
Skatteøenbar, Lørdag 17-19, Storebar
Velkommen til 15 mand på en død mands kiste, til John Silver,
til Admiral Bimbo, til det sorte tegn, til lille Jim, til torden og
tyfoner, sult og tørre tæsk, tusind grædekoner der står i øst
og vest - til rom og kugler syfilis og pest. Og ikke mindst til en
masse ost (ost ost ost ost). De fleste elsker sørøvere, men alle jo
elsker Skatteøen og den snobbede engelske adel!

Tyrolerbar 2011 - ultimate edition!, Torsdag 18-21,
Køsseren
Store fadøl, tyske schlagere, langborde og bænke på fadølsankre!
Denne fest foregår i køsseren, hvor ølglade tyrolere snurrer
skægget op til fest, og glade tyrolerpiger snørrer
dirndlerne, så barmene bølger. Dette er en bar,
ingen vil gå glip af og med god grund! Det er en
sand fornøjelse at feste på ægte tysk manér i godt
selskab med Anton aus Tyrol, fliegerlied, ein Rudi
Völler, Hey baby og Viva Colonia!

Twilightbar, Torsdag 02-04, Storebar
Edward eller Jacob?? I denne bar kan du få dem begge!
Baren er inspireret af Twillight-sagaens to hovedpersoner
i trekantsdramaet om Bella. Kom og nyd din favorit (og
derilthørende drink), inden solen står op eller månen bliver
fuld.
Tyrefægterbar, Fredag 21-23, Lillebar
Tyrefægtning er forbudt i Catalonien, men endnu ikke til 69
Timers Bar!! Derfor holder vi en bar, hvor der vil forkomme
tyrefægtning af den gamle skole, stramme tights, små hatte (der
ikke overlader noget til fantasien), og frække piger i spanske
kjoler (i børnestørrelser!), alt sammen til tonerne af Shakira,
Enrique Iglesias, Ricky Martin (og Shubidua!). Sangria i stride
strømme! Vejledergruppe 2, 2010 tager tyren ved hornene.

Zoobar, Torsdag 13-15, Lillebar
Kom på safari i klubben: Du elsker at jage, men du kommer
alt for sjældent til A-frika! Nu med mulighed for at vinde en
hat. Så grib din gøp og kom at pløk. Al jagt foregår selvfølgeligt
ved daggry - torsdag kl. 11(lillebar). OBS: Der vil være mange
flotte billeder af dyr.
Ægstrem pande-bar, Fredag 11-13, Atriumgården
VERDENS STØRSTE ÆGGEKAGE på kæmpe paella-pande!
Kom og få tømmermandsmad til bilig penge, og hyg mens maden
laves:) Det sparker dagen igang!

basisgrupper
Vil du med PIT til Fillippinerne?
PIT har restpladser på to
forskellige hospitaler på
Fillippinerne til foråret
2012 (feb-april og majjuli). Der er plads til to
studerende på hvert hospital i hver periode. Det
er en unik mulighed for
at kombinere et lærerigt hospitalsophold med
spændende kultur og
dejlige sommertemperaturer!
Lapu Lapu City Hospital og Mandaue City Hospital ligger begge på øen
Maktan og servicerer den mindre bemidlede del af
befolkningen. Hospitalerne er mindre hospitaler
med hhv. 75 og 60 sengepladser, og der er ca. 7
læger og 20 sygeplejersker på hvert hospital. Da
hospitalerne begge er “general hospitals” og dermed
ikke er synderligt specialiserede, vil udsendte med
PIT kunne få en meget alsidig hverdag. På begge
hospitalerne er de opmærksomme på, at de studerende gerne vil arbejde selvstændigt, altså ikke
bare følge en læge i hælene. Man forventer også
af de studerende, at de er villige til at være med
på forskellige vagtordninger, altså tage både dag-,
aften- og nattevagter.
Opholdet foregår i samarbejde med en lokal organisation kaldet Rise Above Cebu, som ledes af
en dansk mand. Han står for den lokale kontakt til
hospitalerne og vil under opholdet være behjælpelig,
hvis der skulle opstå eventuelle problemer. Derudover henter han PIT’erne i lufthavnen, giver dem et
lille introduktionskursus om “do’s and don’t’s” på
Filippinerne etc. Opholdet på Filippierne kommer
af den grund til at koste 500 kr. ekstra. Derudover
tilbyder organisationen billig akkommodation
under opholdet.
Det skal oplyses, at samarbejdet mellem PIT og
hospitalerne er helt nyt, altså har vi ikke erfaringer
fra tidligere PIT-udsendte.
Man skal have bestået 8. semester på udsendelsestidspunktet og indsamle 5 kg hospitalsudstyr til
hospitalet. Det er muligt at søge opholdene enkeltvis
eller to og to. Pladserne vil blive uddelt efter “førsttil-mølle”-princippet fra d. 1. november.

Vil du med PIT til Uganda?
Vil du ud og opleve verden og samtidig
få en masse klinisk erfaring? Så skulle
du overveje et ophold med PIT i Uganda
til foråret 2012.
Hospitalet ligger i byen Kayunga 70 km
nord for hovedstaden Kampala. Byen er
en mindre by, men har alt, hvad man
skal bruge, og om aftenen er der meget
liv ved det lokale marked.

Som Panums nyeste basisgruppe, med
udgangspunkt i løb, svømning og cykling
for ALLE, mangler MGP et logo. Vi afholder
derfor en konkurrence om, hvem der kan
designe det fedeste logo til vores nystartede
basisgruppe. Så hvis du vil have chancen
for at vinde en fed præmie og samtidig se
dit eget design på løbetrøjer vanddunke
etc. Så send dit forslag til vores nye logo
til bnjanjooa@gmail.com inden den 15.
november
Hvis du i øvrigt har interesse for motion eller
ønsker nogle træningsbuddies, så meld dig
ind i gruppen på facebook - ”MGP – Motionsgruppen Panum”. Du kan også møde gruppen
når vi tager på skøjtetur i Rødovre Skøjte
Arena den 9. november kl. 18:30, hvor
der vil være kaffe og kage.

Journal club
og månedsmøde

PUFF holder månedsmøde tirsdag d. 1/11 kl.
16.15 i
Store mødesal, hvor vi gentager succesen med
journal club
Kl. 16.15 – 17.15:

Journal club

Hospital et har ca. 100 sengepladser
fordelt på en kvinde-, mande-, fødselsog børneafdeling. Derudover findes der
to operationsstuer, en HIV-klinik, en
diabetesklinik samt en out-patient department (ambulatorium/vagtlæge-ordning). På
hospitalet arbejder 2-3 læger, som har brug
for en ekstra hjælpende hånd.

Et medlem præsenterer kort en artikel, som hun er
førsteforfatter på, og bagefter diskuteres artiklen
og projektet bag. Interesserede kan få tilsendt en
kopi af artiklen (den bliver sendt til en på mail
senest d. 28/10 så man kan læse den på forhånd)
ved tilmelding på kontakt@puffnet.dk

Der har ikke været studerende på hospitalet
gennem PIT før. Dog har et par studerende,
som arbejder på et andet hospital i Uganda
gennem PIT, været på besøg på hospitalet
i et par uger og fandt personalet utrolig
imødekommende. De fik lov til at gøre, hvad
de havde lyst til (gå stuegang, assistere ved
operationer etc.), så der er rig mulighed for
at lære en masse!

PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er
en studenterforening med formål at motivere til og
forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige
studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer.

Der er plads til to studerende i perioden
feb-april 2012. Det er muligt at søge alene
eller to og to.
Pladserne bliver uddelt efter “først-tilmølle”-princippet fra d. 1. november, så
skriv til rekruttering.pitkbh@gmail.com, fra
denne dato, hvis du er interesseret.

Dermatologisk Selskab for
Studerende,
DSS holder månedsmøde og journalclub tirsdag d. 1. novmber i Store
Mødelokale i Studenterhuset kl.
18-19.
ALLE ER VELKOMNE. Vi glæder os
til at se dig.

Kl. 17.15 -17.45:

Månedsmøde

Hvad arbejder PUFF for?
Gøre det lettere for studerende at starte på et
forskningsprojekt
Bedre vilkår for prægraduate forskningsårsstuderende
Forbedre studenterforskerens faglige forudsætninger
Formidlende organ mellem studerende og forskningsaktive institutioner
Forsknings-interesserede kan mødes med ligesindede
For mere info se hjemmesiden, www.puffnet.dk !

GO holder
månedsmøde

G

GO – Gruppen for medicinstuderende med interesse
i gynækologi og obstetrik
holder månedsmøde tirsdag
d.25.oktober kl.17 i sofastuen.

O

Alle er velkomne, og vi glæder os til et hyggeligt møde.
Vel mødt, GO!
Tilmeld dig GO på Facebook, så vi kan holde
dig orienteret om vores arrangementer!

Du/I kan søge ved at sende en mail til rekruttering.
pitkbh@gmail.com fra denne dato. Man kan læse
mere om PIT på IMCCs hjemmeside www.imcc.dk

MGP – Motionsgruppen Panum har brug for nyt logo!
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Nyt fra SAKS

Drømmer du om at lave humanitært
arbejde som læge?
Kom og hør læge Mogens Bernsdorf
Petersen, som netop er hjemvendt
fra mission i Congo, fortælle om sine
oplevelser.
Rekrutteringsansvarlig, Alice Calmettes
fra ”Læger uden grænser” vil derudover
fortælle, hvad der kræves for at blive
udsendt.

Intro til plastik:
Den 31 oktober kl. 17,00 afholder SAKS intro til plastik.
På dette kursus kan man udbygge sine suturfærdigheder
med plastikkirurgiske teknikker.
Tilmeldingen starter 24 oktober kl. 16.30 via hjemmesiden.
Deltagere skal have gennemført sutur 1 og 2.
Basale kirurgiske færdigheder:

Hvor: HADERUP -auditoriet på Panum

Den 1 november fra kl. 17,00 afholder SAKS kursus i
basale kirurgiske færdigheder.

Hvornår: D. 25/10 kl. 16:15

Tilmeldingen starter d. 25.10 kl 16:30 via hjemmesiden.

Der vil som altid være kaffe og kage!

Hvordan bliver man kirurg

Vel mødt!
På vegne af GAMLUG
(gruppen af medicinstuderende under
læger uden grænser)

Drømmer du om at blive kirurg? Her kan du komme
og hører mere om, hvordan man bliver kirurg.
Den 15 november kl. 16.15
i tandlægeauditorium 29.01.32
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FORNIKS månedsmøde,
INF seminar og Sex på
Hjernen!
Er du interesseret i neurologi, neurofysiologi
eller neurokirurgi?
FORNIKS holder månedsmøde torsdag d.
27. oktober kl. 17:00 i Studenterhuset. Alle
er velkomne.
INF seminar: “Music in the Brain: Pitch,
Plasticity, Imagery and Emotion”
I foråret afholdte FORNIKS et arrangement
omkring musik og hjernen som var meget
populært.
INF afholder nu et seminar med titlen: “Music in the Brain: Pitch, Plasticity, Imagery
and Emotion”.
Kom og oplev stjerneforskeren Robert J. Zatorre fra Montreal Neurological Institute &
BRAMS Laboratory, McGill University.
Onsdag d. 26. oktober kl. 15-16, Hannover
Aud.
Sex på Hjernen!
Vores drive mod kærlighed og sex er styret af
hormoner i hjernen.
Stoffer som dopamin, serotonin, endorfiner
og oxytocin er grunden til at vi bliver forelskede, liderlige, tilfredstillede eller endda
tro mod vores partner. Ikke nok med det, så
er mænd og kvinders hjerner meget forskellige. Kom og find ud af hvad der sker under
kraniet, når vi oplever de bedste og mest
erotiske stunder i vores liv.
Onsdag d. 26. oktober kl. 16.00-18.00 i Lundsgaard Auditoriet.
Program:
Kl.16:15 - Troels Kjær (Neurofysiolog)
Sex og hjernen: Hvad skyldes tiltrækningen
rent neuro-biologisk, og er der forskel på
drenge og piger?
Kl. 16:55 - Pause med saft og kage
Kl. 17:10 - Signe V. Bentzen (Sexolog)
Sex og samfundet: Hvad skyldes tiltrækning
mere socialt, og er der igen kønsforskelle?
Kl. 17:50 - Slut
Vel mødt! FORNIKS
- FOReningen af Neuro
Interesserede Københavnske Studerende)
www.forniks.dk

basisgrupper

basisgrupper
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Sexekspressens månedsmøde!
Næste møde er torsdag d. 3. november, kl. 17 i studenterhuset. Alle er meget velkomne til at kigge forbi,
hvor du kan høre om:
•Hvordan vi seksualunderviser i 7.-10. klasse i
folkeskolen
•Alle de grovhyggelige arrangementer og ture vi tager
på hvert år
•Hvordan du kan komme med IMCC ud i hele verden
på internationale stormøder
•Svarene på nedenstående parrings-quiz fra dyrenes
farverige verden:
Sexekspressens parringspotpourri:
• Når jeg har parret mig eksploderer mine genitalier og min penis harpuneres ind
i min partner – så er jeg sikker på at ingen andre kommer til fadet - hvem er
jeg? (Bi, menneske eller elg?)
• Jeg parrer mig ved at ”penis-fægte” med andre hanner. Den tabende part bliver
”penis-spiddet”, hvorved der afleveres et sæddepot. På denne måde bliver
taberen moder - hvem er jeg? (Fladorm, vandrende pind eller tarantel?)
• Når jeg skal parre mig så vædrer jeg hunnen og bider i hendes ben, indtil hun
trækker dem til sig. Herefter bestiger jeg hende og parrer mig i flere timer, mens
jeg grynter højlydt. Hvis jeg ikke er macho nok til at finde en hun, så knalder jeg
en sten. (Menneske, panda eller skildpadde?)
• Jeg har verdens længste penis i forhold til min størrelse. Min penis er stor nok
til, at jeg kan lave en lasso og standse en flygtende hun. Hvem er jeg? (Argentisk
søand, belgisk gråand eller sibirisk rørsvane?)
Vi glæder os rigtig meget til at se dig kl. 17. torsdag d. 3 og tag gerne en ven med!
Sexekspressen - Panums Hyggeligste Basisgruppe

PIPPI månedsmøde i november
Onsdag den 9. november kl. 16.30 holder PIPPI
månedsmøde i lille mødesal.
Denne gang kommer det til at handle om børneretsmedicin. Steen Holger Hansen der er lektor på
Retsmedicinsk Institut kommer og holder foredrag
om den retspatologiske børneundersøgelse herunder
SIDS (pludselig vuggedød) og børnemishandling.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, hvis du går med
planer om at blive pædiater, retsmediciner, almen
praktiserende læge, socialmediciner, noget helt femte
eller bare synes det lyder spændende.

Panum Electric V - den 18. november 2011:
“Så er der kun lidt over en måned til
næste Panum Electric, som skydes
afsted i Studenterklubben fredag
den 18. november 2011!
Denne gang får vi besøg af blandt
andre Lulu Rouge, Rosa Lux og
2000 F!
TIlmeld dig vores facebook gruppe
“Panum Electric” - så holder vi dig
opdateret om festen!”

SOFAS
Inviterer til Foredrag i
Akutmedicin
Hvem, hvad og hvorfor
ved Jakob L Forberg
Overlæge Akut afdelingen
Hillerød Hospital
23. Nov kl. 17.30
I lille mødesal

Ny basisgruppe for DIG!
Lyder kombinationen af sport og velgørenhed godt for dig?
Kunne du tænke dig at være med til at
arrangere et løb, hvor overskuddet går
til et sundhedsprojekt i et udviklingsland?
Og har du lyst til at præge en helt ny
basisgruppe?

Besøg fremtidens
akutmodtagelse!
med
SOFAS
til Hillerød Hospitals
Akut Afdeling
1. November kl. 12.30-15.00

Så er det lige dig, vi har brug for! Vi er
igang med at starte en ny basisgruppe
og søger folk, der vil være med til at
få et større løb i København stablet på
benene. Formålet er at indsamle penge,
der kan gøre en sundhedsmæssig forskel
for nogle, der har brug for det, og at få
de københavnske borgere op af sofaen
og ned i løbeskoene.

Præsentation af følgende emner:
Region H akut organisering
Afd. organisering
Akutlægernes funktion
Forskning

Vi holder opstartsmøde d. 1. november
i Studenterhuset kl 16.15, hvor der vil
være masser af kaffe, te og kage! Og det
bliver fedt!

OBS. Begrænsede pladser, medlemmer har
førsteret!
Tilmelding: akutmedicin@gmail.com

Skriv en mail til ulandslobet.kbh@gmail.
com, hvis du vil høre mere eller har lyst
til at deltage i opstartsmødet. Vi glæder
os til at høre fra dig
Store knus IMCC Ulandsløbet København
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kredsforeningen

FADL, Københavns Kredsforening
Blegdamsvej 26, Baghuset
2200 København N

Åbningstider
Kontakt
FADL,
Københavns Kredsforening
Mail:
kkf@fadl.dk
Mandag, tirsdag & onsdag:
Panum
Tlf.:
3520 Instituttet
0250
kl. 10.00 - 12.00 & 12.30 - 15.00
Blegdamsvej
3, bygn. 1.2.7 Torsdag: kl. 10.00 -12.00 & 12.30-17.00
Web: www.fadl.dk
2200 København N
Fredag: kl. 11.00-12.00 & 12.30-14.00

Vidste du at...

Ledige pladser på FADLs lægevikarkurser

Lægeforeningen tilbyder alle FADLmedlemmer gratis adgang til laeger.dk
- Lægernes lukkede net?

Der er stadig få ledige pladser på FADLs Lægevikarkursus i Akut Medicin 4. Kurset afholdes
7. 8. og 9. november 2011 fra kl. 17.00-21.00.

Du skal blot udfylde og aﬂevere en
blanket til Københavns Kredsforening.
Blanketten kan downloades på fadl.dk
eller hentes i Sekretariatet på Blegdamsvej 26.

Der åbnes op for tilmelding onsdag den 26/10 kl. 12.00 til og med fredag den 30/10 kl. 12.00.
Pladserne tildeles via lodtrækning, og man får automatisk besked, hvis man får en plads.

Der er også en ledig plads på EKG 3 den 14. 15. og 17. november kl. 17.00-21.00.

Kurset koster 225 kr.

CrossFit Copenhagen
Crossﬁt Copenhagen - ikke et normalt
ﬁtnesscenter.

En mindeværdig nyhed
Begge medlemsskaber vil være til oprettelse
uden gebyr (normalpris 299 kr.) og uden
binding.

Hvad er Crossﬁt?
Crossﬁt er et styrke- og konditionsprogram
bygget op omkring konstant varierende
funktionelle bevægelser, der udføres ved
relativ høj intensitet.

Rabat for FADL-medlemmer
Som FADL-medlem skal man ned i et af
centrene for at melde sig ind. Husk dit
studiekort med dit FADL-Klistermærke
på for at opnå rabat. Det er muligt for alle
medlemmer at træne både på Nørrebro og
Østerbro.
Booking af timer kan ske i centeret og på
hjemmesiden.

Hvor ﬁnder jeg Crossﬁt?
Crossﬁt Copenhagen
Griffenfeldsgade 7A
2200 København N
Crossﬁt Østerbro
Jagtvej 217
2100 København Ø
For at få den fulde forståelse for, hvad
crossﬁt er, anbefales det at tage en gratis introtime. Læs mere på CrossFits hjemmeside
www.crossﬁt.dk, hvor du som FADL-medlem også kan booke en gratis introtime.

Med bogen “Huskeregler til medicinstudiet”
bliver udenadslæren på medicinstudiet
meget nemmere.
Bogen, der udkom fra FADLs Forlag 1. september 2011, er skrevet af Tor-André Liane,
der tilbyder en anderledes måde at læse og
repetere stoffet på.
Bogen koster 229,99 kr., men sælges i
oktober måned til 199,99 kr. Som medlem
af FADL, får du yderligere 15% rabat, så kig
forbi FADLs Sekretariat på Blegdamsvej 26
eller i Academic Books ved Panum.
Du kan selvfølgelig også købe bogen på fadl.
dk, i Forlagets Netbutik.

Du får:
- Crossﬁt - 3 hold om ugen + Open gym:
349 kr. (normalpris 399 kr.)
- Crossﬁt Ubegrænset: 399 kr. (normalpris
499 kr.)

Kommende aktiviteter
» 23. nov: Repræsentantskabsmøde

kredsforeningen
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FADLs Penge
Du har ligesom mange andre medlemmer flere
gange tænkt hvor fanden forsvinder alle mine
kontingentpenge hen, hvorfor skal vi betale så
meget mere i København i forhold til de andre
byer og hvem eller hvad får glæde af pengene.
Ja de er alle gode spørgsmål og der er sikkert
flere af den slags, og selvfølgelig ligeså fornuftige. For man skal aldrig bare give sine penge fra
sig uden at vide hvad de går til, hvad man selv
får ud af det og der efter tage stilling til om det
er for galt eller acceptabelt.
FADL København vil gerne i de næste linjer
svare på de her spørgsmål eller i hvert fald
forklare hvad pengene går til.
Så lad os starte med starten, som man siger. Alle
betaler, lige fra mening medlem til formanden.
Kontingent er pt. 880 kr. halvårligt. Og det er
jo en frygtelig masse penge for studerende at
ligge ud, heldigvis er disse jo fradragsberettiget
, og dette sker helt automatisk. Nu tænker du
sikkert hvad betyder det egentlig for mig?
Det betyder at du hvert år får 40 % af de 1760
kr., 704 kr., lige tilbage i din lomme.
Men så er der jo stadig alle de andre penge, hvad

sker der med dem?
Vi har budgetteret i 2011 at få 3.303.119 kr. i indtægter, men hvad bruger vi dog de penge på.
123.000 går til Bestyrelsen/Repræsentantskabet. Altså ca. 70,13 kr. pr. medlem. Disse bliver
brugt til møder, uddannelse af rep´er, transport
og fortæring. Det lyder af en farlig masse penge,
men vi føler at de er vigtigt at rep´erne der skal
tale alle medlemmernes sag er veluddannet
inden for politik, at det ikke er urimeligt at når
man sidder til 7 timers møde, bliver bespist med
et måltid og det ikke er urimeligt at rep´erne
får dækket deres transport når de skal til Århus
eller Odense til møder f.eks. for at forhandle nye
overenskomster til os alle.
162.500 kr. bruger vi til rusintro, generalforsamling, FADL kalender og til valg såfremt
dette er aktuelt.
1.478.238 kr. går til aflønning af personalet på
Blegdamsvej 26, uden disse personer ville FADLmaskineriet gå i stå.

hverdag hænger sammen. Hvis personalet er
tandhjulene, så er dette olien der for FADLmaskinen til at snurre rundt.
426.000 kr. bevilliger FADL ud igen hvert år
til MOK, rusturen, medicinerrevyen og andre
projekter som søger penge via http://www.fadl.
dk/fadldk/om-fadl/koebenhavns-kredsforening/oekonomisk-stoette-til-projekter/ , hvor der
ligger formularen til at søge penge.
Til sidst har vi så et ”overskud ” på 450.531
kr., nu tænker du sikkert hvorfor så ikke sætte
kontingentet ned så vi går i nul. Dette vælger vi
ikke at gøre, da vi har gæld vi skal betale af på,
bl.a. fra købet af FADL-huset på Blegdamsvej
26, hvert år har vi som alle andre uforudsete
udgifter, det hænder også at nogle af posterne er
billigere end der er blevet budgetteret med.
Håber at dette har skabt mere klarhed omkring
hvad pengene går til.
Venlig hilsen Repræsentantskabet, København

662.850 kr. gå til administrationsomkostninger,
så som husleje, porto, el, internet, inventar og
andet der er nødvendigt for at FADLs husets

hovedforeningen
Ny FADL-undersøgelse på 12. semester
I foråret lavede FADL en undersøgelse blandt alle 12. semesterstuderende, og den viste
bl.a., at:
•
•
•

hver tredje studerende forlænger studiet pga. usikkerhed om 4-årsreglen.
to ud af tre havde taget et eller flere lægevikariater under studiet.
to ud af tre har behov for karrierevejledning.

Er det noget, du kan nikke genkendende til? Så deltag i den nye undersøgelse - uanset om du er FADL-medlem
eller ej - og gør FADL klogere på, hvad vi skal kæmpe for.
Undersøgelsen startede mandag d. 24. oktober, og hvis du går på 12. semester, modtog du den dag en mail
fra dit fakultet med et link til et elektronisk spørgeskema på FADLs hjemmeside.
Vi håber, du vil bruge 3-5 minutter på at være med i undersøgelsen.
Formand for Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL
Sara Schødt Nielsen
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vagtbureau
EKSPEDITIONEN ER ÅBEN
Mandag-ons.: kl. 10.00-12.00 & 12.30-15.00
Torsdag: kl. 11.00–12.00 & 12.30-17.00
Fredag: kl. 10.00-12.00 & 12.30 - 14.00
EKSPEDITIONENS E-MAIL
kc@fadl.dk (Kirsten Carstens) cf@fadl.dk (Charlotte Frølund)

FADLs Vagtbureau
Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N

VAGTBESTILLING
EKSPEDITION

35 37 88 00 TAST 1
35 37 88 00 TAST 2

ANNONCER
Underviser til VT-kurset
Vagtbureauet søger nye underviser til ventilatørkurset.
Interesserer du dig for respiration og kredsløb
og har du lyst til at formidle det til andre?
Vi søger en underviser til Ventilatørkurset,
som kan begynde med at undervise i Forår
2012 med oplæring dette efterår.
Undervisningen er både teoretisk med cases
og praktisk med relevante øvelser, hvortil der
benyttes en intensivstue på Rigshospitalet.
Der er stor mulighed for selv at tilrettelægge
indholdet af undervisningen og være med til
at udvikle kurset. Udover undervisningen på
modulerne, skal alle undervisere medvirke
ved afholdelse af prøver; typisk tre gange
pr. semester. Vi tilstræber at de enkelte undervisere kan vikariere på andre moduler i
tilfælde af sygdom.
Undervisningen starter ca. februar 2012.
Kvalifikationer

Du skal have lyst til at undervise, være rutineret ventilatør og interesseret i at sætte dig
ind i nye tiltag på intensivområdet. Vi lægger
vægt på at du er aktivt arbejdende ventilatør
og din erfaring skal overvejende stamme fra
intensivarbejde, mange timer på et hjemmehold er mindre vigtigt.
Det er ikke et krav at du har undervisningserfaring – Men dine pædagogiske evner vægtes
højt ved ansættelsessamtalen.
OBS. du skal have gyldigt akkrediteringskort
Arbejdstid og løn

Lønnen reguleres løbende og er for tiden ca.
331,10 kr. pr. undervisningstime.
For tiden afholdes fire-seks VT-kurser pr.
semester.
Ansøgning

Skriftlig ansøgning stiles til Adm. Sygeplejerske Astrid R. Bruun mail ab@fadl.dk
Ansøgningsfrist: Fredag den 21.
oktober 2011

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge
43 på vagtbureauet
Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere er
du velkommen til at kontakte Adm. Sygeplejerske Astrid R. Bruun Tlf. 3524 5408

'

Ledig stilling til
Vagtbureauets vagthold
(hold 9000)
Der bliver en stilling ledig i Vagtafdelingen
Hold 9000 søger nyt holdmedlem pr. 1. december (oplæring i november).
Stillingsbeskrivelse:

Vagtholdet dækker alle 24 timer. Arbejdet
går primært ud på at modtage bestillinger
fra hospitalerne og derefter at sende vagttagerne ud på de rette vagter. Arbejdsstedet
er på Vagtbureauet i dag- og aftentimerne.
Nattetimerne kan dækkes hjemmefra, med
vagtafdelingens mobiltelefon og med eget
internet
Forudsætninger:

Det vil blive vægtet højt at ansøgeren har
mange timer som FADL-vagt, minimum 500
timer, samt gerne VT erfaring. Men det vil
også blive vægtet højt, at ansøgeren er på et
forholdsvist lavt semester (min. 5.semester),
idet det er vores erfaring, at er man først på
hold 9000 bliver man her længe, oftest til man
er færdig på studiet.
Holdet fungerer optimalt nu og det er
vigtigt at alle holdmedlemmer udviser stor
ﬂeksibilitet ved vagtplanlægningen og evt.
sygdomsdækning. Du skal have lyst til at tale
med mange mennesker i løbet af en vagt, samt
kunne arbejde struktureret.
Det forventes at du kan tage 2-3 vagter om
måneden
Oplæring: der er 3-5 lønnet følgevagter pr.
person.
Ansøgningsfrist:

senest mandag d. 11. oktober 2011, kl. 08.00
via www.fadlvagt.dk , tilmelding til hold. Mærket Hold 9000. Der forventes en begrundet
ansøgning.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt mandag
d. 7. november 2011 fra kl. 12.00 – 14.00.

Biopsihold 1608, Rigshospitalet
søger 2 nye medlemmer
Er du interesseret i hæmatologi og har du
lyst til lære at tage knoglemarvsbiopsier, så
har vi jobbet til dig. Vi er tilknyttet hæmatologisk afd. på Rigshospitalet og forestår
de ﬂeste af afdelingens knoglemarvsbiopsier og varetager desuden lumbalpunkturer
i forbindelse med intratekal kemoterapi. Vi
er altid to på arbejde, som skiftes til at tage
biopsien hhv. assistere til biopsitagning i løbet
af vagten. Arbejdet giver et stort ansvar og
kræver derfor høj grad af selvstændighed.
Vores arbejdstid ligger fra mandag til fredag
i tidsrummet (ca.) 8.30 – 15.00/15.45. Vi er et
meget velfungerende hold og særdeles vellidte på afdelingen.
Krav:

1. Minimum være på 8. Semester
2. Min. 400 FADL-timer og gerne anden klinisk
erfaring (f.eks. vikariat)
3. Interesse for hæmatologi
4. Skal kunne afholde 6 følgevagter (3 lønnede)
i løbet af november/december.
5. Skal kunne afholde mindst 4 vagter månedligt det første halve år.
6. Gerne erfaring med knoglemarvs-biopsitagning eller anden stikker-erfaring.
Ansøgningsfrist:

Onsdag d. 26. oktober kl. 12.00.
Via. www.fadlvagt.dk for medlemmer- holdmærke
Jobsamtale vil blive afholdt i den efterfølgende uge.
Yderligere oplysninger: Holdleder: Maja-Lisa
Clausen tlf: 2980 1685 mlclausen@gmail.
com

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du altid
velkommen til at ringe til Astrid Bruun på 35
24 54 08

NÅR I ÆNDRER ADRESSE
ELLER TELEFONNUMMER,
SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED
ENTEN PR. BREV, TELEFON
ELLER EMAIL.
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MOK-redaktionen udvider stadig
Kære læsere
Idag har vi udvidet redaktionen med Anna Martha. Efter en intet mindre end genial ansøgning vil vi gerne byde velkommen til
vores nye praktikant. Det betyder dog ikke, at MOK-redaktionen nu har lukket for ansøgninger. Som beskrevet tidligere i MOK
har vi 3 MOKkere der bliver læger. Det betyder, at vi stadig søger to personer.
Så hvis du ønsker at blive en del af det redaktionelle arbejde på MOK så send en kreativ ansøgning til mok@mok.dk. Det redaktionelle arbejde er ikke noget du kan bruge til en ansøgning for at blive speciallæge eller skrive det på dit CV, men det er en perfekt
mulighed for at have fingeren på pulsen af SUND og få fornøjelsen af at spamme alle med din helt egen interne humor.
Det at være med i MOK er mere end bare det redaktionelle arbejde. Vi tager til strikkeklub, drikker cosmos og cider, læser
woman diskuterer reality serier, bager kager, snakker følelser og stalker x-kærester på facebook.
Markus/MOK.red.

En kærlighedserklæring
Kære Store NonsensTråd jeg
elsker dig!
Du blev skabt af den geniale
mand, Bjarne Riis. Han fik
inspiration fra facebooks brugeres
dårlige humor og nu er du der i
din perfekte stand. Du er det sted,
man henvender sig, hvis man
føler sig alene.
Du er det første jeg ser på om
morgenen og det sidste jeg leger
med, inden jeg går i seng. Havde
det ikke været for dig, ville mit liv
være alt for tomt og kedeligt.
Når nye folk kommer ind på din
fantastiske side, er det som om
Kong Salomons Miner åbner sig
på ny. Og du kan bruges til ALT!
En af brugerne ledte efter sin
gode ven, Pelle. Over 1.000 gange
har nogen svaret og hjulpet med
at forklare hans tilflugtssted.
Du er fyldt med sarkasme og
hårde toner, men jeg ved, at det
alt sammen bunder i kærlighed.
Du gør mig varm indeni når min
telefon brummer i lommen, fordi
nogen har skrevet på dig.
Jeg elsker at skrive på dig, din
dejlige tråd!
Klem din største beundrer*
*navnet er redaktionen bekendt,
men han vil gerne være anonym.

MOK på strikketur
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MOKs efterårsferie

På spøgelsestur

Som alle nok har lagt mærke til, udkom der ikke et nyt MOK i sidste uge. MOK holdt
nemlig kartoffelferie, og efter en lang mandag i kartoffelmarkerne fejrede vi alle fyraften
hos Juul's vinhandel. Her havde den velbevandrede whisky-kender, Max, forberedt en
helt speciel menu for os, i allehelgens-højtidens tegn: En aften med Ghost Distilleries!
MOK skulle på spøgelsestur til 5 nedlagte distillerier fra whiskyens land - Skotland.
Hallas og David/MOKred

Den legendariske aften startede med en lille velkomstwhisky, hvorefter alle mand
indtog deres respektive pladser omkring de tildækkede glas, fyldt med livets vand!
Konceptet var, at vi skulle introduceres for Skotlands regionale forskelle via nedlagte
distillerier og dermed yderst sjældne (og udsøgte) whiskyer. På denne måde kunne
både novicer og mere garvede whiskydrankere få en helt fantastisk oplevelse. Til
aftenens formål havde vores whisky-guide, Max, et fint, nikotingult landkort med,
så alle kunne orientere sig på spøgelsesturen.

Whisky nr. 1: Rosebank 20 år 46%
Vi startede vores rundtur i det skotske lowland, med en whisky fra Rosebank Distillery, der blev stiftet i 1798. Dette var en meget lys whisky, da den kun havde ligget
på bourbonfade. Der var almen konsensus blandt MOK'erne om, at dette var en lidt
sur, og ret sprittet whisky. Den indtil videre højest-scorende whisky, men jo også kun
begyndelsen.
Pris: 1275;

Whisky nr. 2: Convalmore 33 år 43%
Vi rykkede nu længere op i Skotland, til Speyside, hvor "the whisky
Capitol of the world" ligger. Her blev vi præsenteret for en sød og fyldig
whisky, med en let salt afslutning. Whiskyen blev aftappet af de legendariske Gordon&McPhail, som startede ud med en lille whisky butik i
Elgin, i toppen af den skotske Speyside.
På dette tidspunkt begyndte ærefrygten at tage af, og stemningen blev
mere løssluppen.
Pris: 1975;

Whisky nr. 3: Royal Glenury 23 år 43%
Vi rejste nu videre østpå og smagte endnu en Gordon&McPhail
aftapning. Den britiske Majestæt skænkede i sin tid dette distilleri
titlen "Royal", som svarer til kongekronen på bl.a. Galle&Jessen's
chokolade. En dejlig, mørk whisky, vor vi for første gang kunne
lugte en smule røg. Dog en blød og dejlig whisky, som endte med
at blive Hallas' favorit.
Efter at have hældt langt over 100% ren alkohol i klaveret, var
de fleste MOK'ere kommet i snart rigtigt godt humør - hvilket
forstærkedes af et lidt sent besøg fra Markus' far!!
Pris: 1575;

MOKs efterårsferie

i Whiskyland
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Fakta om skotsk Whisky:
- Whisky er ved skotsk lov min. 3 år
gammel.
- Whisky er ved skotsk lov på min.
40% alc.
- Whisky hedder på gammelt gælisk
uisge beatha, på latin aqua vitae og
betyder livets vand.
- Det er en uskreven lov, at kun skotsk
whisky staves uden "e".
- skotsk Whisky er brygget på malt.
- Yksihw er det fuldstændigt omvendte
af Skotsk Whisky!
- Den dyreste whisky i Juul's vinhandel
koster 115.000 kr., men så får du også 2
flasker af 50 cl., 4 glas og en fyldepen.
- Whiskyer fra Islay er røgede, da
malten er tørret i røgen fra afbrændt
tørv.
- Man skelner mellem malt whisky og
blended whisky. Malt whisky er fra en
enkelt tønde, ensartet maltbryg, og
blended whisky er en blanding af flere
malt whiskyer.

Whisky nr. 4: Kilkerran WIP2 6 år, 46%
Rejsen er gået til den legendariske Campbeltown, som indtil
1920 var ensbetydende med "Scotch" i USA. Denne whisky
brød med konceptet, da dette er en sprit-ny whisky, hvilket
titlen "WIP" for "Work In Progress" også indikerer. Denne
whisky var aftenens billigste - og mindst gode - men som
nr. 4, og dermed 5. genstand, ville alt vist fungere. Og Mia
er pludselig lækker ad helvedes til!!
Pris: 395;

Whisky nr. 5: Brora 26 år 48%
På det nordligste distilleri på vores tur, blev vi introduceret til en mørk
whisky, kun lagret på sherry-fade. Brora distilleriet blev stiftet i 1819, men
blev lukket i 1983, da søster distilleriet var mindre sofistikeret og dermed
bedre til Blend-whiskyer.
Dette var en af de mest populære whiskyer, og David er ret sikker på, at
det ikke kun er på grund af den sene placering - Erik kunne ikke smage
forskel længere.
Pris: 1850;

Whisky nr. 6: Port Ellen Pe3 - Cask Strenght
Slutteligt kom vi på en rejse over vandet, til øen Islay, som
huser verdens mest røgede whiskyer. Her besøgte vi det berygtede Port Ellen, som blev stiftet i 1820'erne, men lukket 150
år efter, nemlig 1983. Whiskyen, som var aftenens dyreste,
er tappet af "Elements of Islay", ejet af to indiske Sikh'er, der
har lanceret serien som en hyldest til Islay whisky, trods det
faktum, at de ikke selv drikker alkohol. Denne var blandt
den kvindelige gæst aftenens klare favorit, hvilket hun ikke
var ene om at synes. Aftenens eneste røgede whisky trak
stemmer blandt MOK'erne - en tendens, der er typisk for
nordiske, fulde mennesker. Og Mikael er pludselig lækker
ad helvedes til!!
Pris: 2375;

Whisky nr. 7: Tuborg fadøl, 4,6 - tusinde%
Efter mange, lange minutter med diskussioner omkring indkøb, hvilket
resulterede i frarøvning af Max' nattesøvn, og dyr, dyr whisky til Jon-Jon
Phenomon, rykkede redaktionsmødet til Larsen's platz. Her skulle der nydes
en dejlig Tuborg Classic, men da Larsen havde drukket det hele, blev det bare
almindelige.. Humøret startede højt, men så spillede vi billard og dart...
- Vi er dog stadig venner på redaktionen, og nød alle en dejlig kartoffelferie.
Pris: 30;
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basisgrupper

Åndeløs spænding i Fælledparken
Fredag d. 7. oktober blev de prestigefyldte Panummesterskaber i fodbold
endnu engang afholdt. Traditionen tro stod SIMS for arrangementet, mens
Fælledparken satte scenen for hvad der skulle vise sig at være en ren Tour
de force ud i boldkunstens verden. Seks hold drømte om udødeliggørelse:
FORNIKS, Atlético de Ungrejs, Angela Merckels Divertikel, Marioholdet,
Hold 403 og Satans Prinser. Stemningen var god, banerne mindre gode og
vejret dårligt.
I pulje ét var Atlético de Ungrejs bestemt ikke på badeferie og spillede sig
på overlegen vis videre til semifinalen på bekostning af FORNIKS og Angela
Merckels Divertikel, der således var hensat til kampen om puljens andenplads.
FORNIKS havde da forinden, med tilråb og slagord omkring ‘det moderne
samfund’ og ligestilling, forsøgt at så tvivl om deres nederlag, der blev beseglet
pga. reglen om, at pigers mål tæller dobbelt. I kampen om puljens andenplads
bølgede spillet frem og tilbage i højt tempo, og selv om begge hold havde flere
muligheder for at tage sejren, endte det med pointdeling og, qua målscoren,
avancering til FORNIKS.
I den anden pulje var der også tæt kamp om andenpladsen og videre
avancering. Her måtte der endda en helt ekstraordinær straffesparkskonkurrence til at finde den sidste semifinalist. Marioholdet svigtede
fra syvmeterpletten, hvorefter Hold 403 kunne følge med Satans Prinser
til semifinalerne. Satans Prinser, som med sine to komfortable gevinster,
nu var på vej mod kongekroning, eller?
I første semifinale lignede da Satans Prinser også en sikker finalist med
flere gode afslutninger, men FORNIKS stod for presset og tvang afgørelsen
ud i straffespark. Her viste de sig imidlertid sikre, og stik mod spil og
chancer, og uden én egentlig sejr, var FORNIKS pludselig i finalen.
I finalen ventede Atlético de Ungrejs, der forinden havde besejret Hold
403. Finalens første halvleg blev en jævnbyrdig affære, men i slutminutterne viste Atlético klasse og med to velplacerede langskudsmål sikrede
de sejren og trofæet med 3-1.
I tabernes finale måtte Marioholdet igen indkassere et nederlag. De kunne
dog trøste sig med prisen for bedste udklædning.
SIMS takker for deltagelsen og fairplayet. Tillykke til Atlético de Ungrejs
og på gensyn næste år!

Scoreboard
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atlético de Ungrejs
FORNIKS
Hold 403
Satans Prinser
Angela Merckels Divertikel
Marioholdet (Bedste udklædning)

