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Det sker i ugen.
Onsdag
MOK udkommer.
MR Månedsmøde MR S. 8.
Albin får besøg af en gardin-bus.
Hallo. Der er bagedyst.

Ugens sjove indslag.

Torsdag
Elektrochok Foredrag, PMS. S. 6.
69!!! FEDT. Albin skal til Disney-klub100.
Sofies Mor og Søster har fødseldag. Så det
fejrer de.

69 - you never sing alone

Fredag
Der er en vigtig bar i Lounge kl 18.00. Se
program.
Touren kommer til DK.

Lørdag
Kursus i Skadeskirurgi SAKS. S 5.
Scorebogen udkommer.
Anders er nok ikke med.

Søndag
Levercleanse med peber og citron.
Andrea beder gud om forladelse. I kirke.

Ugens redaktion.

Mandag
MOK deadline 12.00
UAEM Månedsmøde. S. 5.
Knæk SAS-koden m. PUFF S. 6
Alice

Johan

Anders

Tirsdag
Sofie skal til lægen.
Anders faster sig ud af brak.

Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør:
Anders Emil Schack
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til mok@
mok.dk og ikke til ansvarshavende!
Denne uges forside: Anders
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Sofie
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PÅ GÅBEN FRA MEXICO TIL CANADA
REDAKTIONELT

En rejsefortælling fra den amerikanske vestkyst.
Jeg har brugt de sidste fem
måneder af mit friår på at
vandre Pacific Crest Trail
(PCT), en 4200 km lang vandrerute som løber igennem
bjergene i Californien, Oregon og Washington på sin
vej fra Mexico til Canada.
Her er en lille rejsereportage
fra min tur.

The Sierra
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af Albin /MOK-red.

The Desert

Eventyret startede i den varme ørken
i Californien. Jeg sagde tak for nu til
alt hvad der hedder komfort og omfavnede mit nye liv. Et liv hvor man sover
på jorden, spiser det samme hver dag
og skider i et hul. PCT opdeles i fem
distinkte regioner, hvor den første 1100
km lange del gennem den sydligste
del af Californien kaldes for The Desert
(lidt misvisende, da her også er mange
bjerge.) De første tre-fire uger var noget af en honeymoon periode, hvor alt
var nyt og spændende og man mødte
masser af nye venner hver dag. Det
var en total optur at opleve hvad der i
mine øjne er noget af det bedste USA
har at byde på – fantastisk natur og
fantastiske mennesker. Der var en helt
speciel frihed i ikke at have forpligtelser udover bare at gå. Om natten sov
man under åben himmel og kiggede
på stjernerne. Dagene i ørkenen var
hede og tørre, hvilket betød tidlige
morgener og lange siestaer omkring
frokost. Ofte var man nødt til at bære på 3-4 liter vand
da der kunne være langt mellem vandkilderne. Hver 3.5. dag blaffede man ind til en nærliggende lille by for
at spise burgers og pizza, drikke øl og milkshakes og
fylde op på mad til den næste etape. En gang imellem
fik man lige vasket tøj og genitalier. En lækker ting ved
at vandre 10-12 timer hver dag var også at man kunne
spise lige præcis hvad man havde lyst til, bare man fik
indtaget nok kalorier. Morgenmaden bestod således oftest af Snickers, power bars eller Nutella spist med ske.

Efter 1,5 måned gennem ørkenen nåede jeg Kennedy Meadows, som
markerer starten på bjergkæden Sierra Nevada. De efterfølgende seks
uger skulle blive det klare højdepunkt på rejsen og et helt vildt spændende
eventyr. Under vinteren 2016-2017 i The Sierra faldt det største snefald
siden 1983. Vi havde derfor mere end dobbelt så meget sne som et gennemsnitligt år, hvilket gav sektionen en følelse af alpin ekspedition snarere end vandretur. Hvor der under normale år er mange ’section hikers’
igennem High Sierra i juni, var der i år næsten kun thru-hikers (dvs.
folk der vandrer hele PCT fra start til mål). Det var somme tider pissehårdt at slæbe sig op ad de snebeklædte bjerge, men udsigterne
gjorde anstrengelserne det hele værd. Efter en uge igennem
sneen blev regionen ramt af en ekstrem varmebølge (50+
°C i Death Valley lige øst for Sierra Nevada). Historiske
mængder sne plus ekstrem varme var en opskrift for
våde omgivelser og mange, mange floder og bække at krydse. En dag hvor der skulle have været
en sti var der fx bare en sø tilbage. På grund
af de mange ’river crossings’ havde man
våde fødder stort set hver dag, hele dagen, hvilket var mentalt belastende.
Men hvor jeg startede min tur på
egen hånd, gik jeg nu sammen med
andre vandrere og vi hjalp hinanden
med at holde humøret højt. Hvis man
var under 3 000 m måtte man tænde
bål, og få ting var bedre end varm
chokolade og grillede skumfiduser
om aftenen...

Min vennegruppe The Lazy Fucks på toppen
af Forester Pass, Sierra Nevada.

En bjørn i Yosemite,
ret ligeglad med mine
paparazzi-billeder.

NorCal, Oregon og Washington

Den hårde men succesfulde oplevelse i gennem High Sierra blev fejret
i fire dage med film og Ben & Jerrys-is i et lejet hus i South Lake Tahoe.
Det var en tiltrængt pause, men Canada kaldte jo så turen fortsatte
nordpå. Det nordlige Californien er mentalt et hårdt sted at komme igennem hvor mange thru-hikers giver op. Følelsen af at have det fedeste bag sig var noget af et antiklimaks, og det var ret demotiverende
”kun” at være nået til monumentet som markerer halvvejs-punktet efter
næsten 3,5 måneder. Alligevel bød NorCal på god vandring og meget
flot natur gennem skove og bølgende bakker og bjerge. Den 12. august nåede jeg endelig Oregon, en stor milepæl. Den hippie-agtige, India Pale Ale-og-cannabis-dyrkende atmosfære i Oregon var til at tage
på med det samme i byer vi besøgte som Ashland og Bend. (TV-serien
Portlandia rammer et ret godt billede af Oregon.) Store dele af selve
vandringen i Oregon (og en del i Washington) blev desværre ødelagt
af skovbrande i området. Nogle sektioner var helt lukket af, og nogle
andre var røgfyldte hvilket ofte ødelagde udsigten. Ellers var Oregon
en nem og relativt flad delstat at vandre i gennem, hvor man kunne gå
langt (50-60 km) mange af dagene. Efter 2700 km havde man fået sine
’hiker legs’, og nogle forsøgte sig på den klassiske Oregon Challenge,
hvor man krydser hele delstaten (730 km) på to uger. Da vi nåede
Washington var sommeren næsten forbi. Jeg havde et fly jeg skulle nå
og venner nogle dage foran mig, hvilket medførte den fysisk hårdeste
sektion for mig hvor jeg snittede 55 km om dagen i stejl terræn. Den
sidste uge bragte sne og kolde temperaturer igen, hvilket egentlig var
et meget hyggeligt throwback til tiden i The Sierra. Den 21. september
krydsede jeg grænsen ind i Canada og satte dermed punktum for en
ganske fremragende vandretur.

QUICK FACTS OM PCT
Længde: 2650 mi./4264 km
Start: Grænsen mellem Californien & Mexico
Mål: Grænsen mellem Washington & Canada
Højeste punkt: Forester Pass, 13 153 ft./4 009 m
Laveste punkt: Cascade Locks, 143 ft./43 m
Totale højdeændringer: 420 880 ft./128 284 m
Tid til at gennemføre: Normalt 4-6 måneder
Omkostninger: Normalt 4 000-8 000 USD
Mere info: PCT Association: pcta.org. Derudover
findes et væld af blogs, hjemmesider og youtubekanaler. Jeg kan godt lide halfwayanywhere.com

Crater Lake, Oregon

Jeg var heldig nok at ramme PCT et år hvor der
var en soleformørkelse over Oregon. Mega fedt!
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Bliv uddannet sexpert i Sexekspressen og få masser
af undervisningserfaring!
Som uddannet sexpert hos Sexekspressen giver man folkeskolernes 7. til 10. klasse
seksualundervisning. Man snakker med de unge om alt fra anatomi, sexsygdomme og
prævention til følelser, seksualitet og meget mere. Dagen forløber på en lærerig måde for
både elever og sexperter, mens der samtidig bliver lagt stor vægt på, at alle har det sjovt
undervejs!
Du kan blive uddannet sexpert på vores næste
actiondag:

Infomøde om Eorta og AIDS-fondets samarbejde!
Eorta og AIDS-fondet
DATO: 24. oktober klokken 17:15 - 18:30
STED: 13.1.80 Mærsk Tårnet
Eorta er stolte over at præsentere et nyt samarbejde med AIDS-Fondet. Dette samarbejde
bygger en bro mellem stud.med'er med interesse for HIV/AIDS og AIDS-Fondet og giver
gode muligheder for nogle helt vildt spændende oplevelser og læring om HIV/AIDS og
andre kønssygdomme!

LØRDAG D. 2. DECEMBER
i Studenterhuset ved Panum. Sæt allerede datoen af nu! Alle informationer vil komme på
facebook-eventet: “Sexekspressen Actiondag E17 vol. 2!”

Uden at afsløre for meget kan vi fortælle, at der vil være rig mulighed for gratis adgang til
store danske festivaler såsom Roskilde, Tinderbox og Copenhell.
Så hvis du er interesseret i HIV/AIDS, Infektionsmedicin, Frivilligt arbejde, intern medicin
eller bare interesseret i gratis billetter så kom og vær med Tirsdag den 24/10 klokken 17.15
(lokale følger), når vi løfter sløret for vores kommende planer!

Hvis ikke du kan vente med at høre mere om Sexekspressen, så kom til vores næste
månedsmøde, hvor du kan høre meget mere om både Sexekspressen og actiondag:

Som altid vil vi diske op med lidt lækkert til ganen så tag din læsemakker under armen og
kom og vær med til at bygge noget nyt op og få indflydelse på et blomstrende samarbejde!

TORSDAG D. 2. NOVEMBER KL. 17.00
i Studenterhuset ved Panum
Se vores Facebook-event: "Månedsmøde i sexekspressen november"

Vi glæder os til at se jer
Eorta og AIDS-Fondet

Der vil være kaffe, kage og andet godt samt mulighed for at møde sexperter fra alle
semestertrin på medicin og andre studier. Efter mødet vil der som altid være fællesspisning
for dem, der har lyst, så sæt gerne lidt tid af efter mødet.
Vi glæder os til at se dig i Sexekspressen!

Eortas Kursus i Objektiv Undersøgelse
DATO: 14. november klokken 16:15 - 20:00
STED: Panum Instituttet
Eorta inviterer til vores efterspurgte kursus i objektiv undersøgelse, hvor vi her vil lære dig
de basale færdigheder, som hører med til enhver god undersøgelse. Kurset er især oplagt
for dig som skal i TKO til vinter/sommer, i klinik eller hvis du blot gerne vil lave noget andet
end kun at have næsen i bøgerne.
Kurset består af 5 poster, hvor du lærer at lytte til lunger og hjertet, undersøge abdomen,
tjekke halsen, mundhulen og øjne samt kigge på ekstremiteter.
Hver post tager ca. 30 minutter foruden en intro, så regn med ca. 4 timer. Men bare rolig,
det bliver ikke kedeligt og gennemgående for vores kurser er, at folk blot efterlyser mere tid.
Da vi godt ved, at man efter en lang dag på Panum bliver lidt lækkersulten, vil vi selvfølgelig
som altid diske op med en masse lækkerier til ganen! Så tag din læsemakker under armen
og bliv klogere på et redskab som alle læger uanset speciale skal kunne.
Billetten er gratis og kan 'købes' via følgende link: https://billetto.dk/e/kursus-i-objektivundersogelse-billetter-215233 OBS! Selvom billetten er gratis, kræver det dog medlemskab
af Eorta, og billetten er først adgangsgivende til eventet, når du har meldt dig ind i Eorta.

Exoskeletter - Semestrets første Meta Science event
Hvad gør vi når vi falder? De fleste vil nok rejse sig igen. Men hvad nu hvis du ikke kunne
rejse dig igen. Hvad hvis du var blevet fortalt, at du aldrig vil kunne rejse dig igen, men at
du skulle blive liggende resten af dit liv.
Forskere fra 25 lande verden over har sammen udviklet exoskelettet, der skal hjælpe lamme
personer med at gå igen. Tilmed har forskerne også har indbygget en funktion, så den
lamme person kan mærke bevægelsen.
Kom og hør foredrag om exoskeletter på Panum d. 1/11. Foredraget er kun for medlemmer,
og der vil være lækre sandwichs som afslutning på aftenen.
Exoskelettet bliver udstillet, og DU kan prøve at gå med det!
På Meta Sciences Facebook side kan du se Nikolaj Sonne fra DR prøve
exoskelettet på Glostrup Hospitals afdeling for rygmarvsskader.
Mere information kommer på Meta Science Facebook side når vi
nærmer os eventet.
Bliv medlem for KUN 50kr på www.metascience.dk.

Bamsehospitalet og Sund Krop
Velkommen til Panums hyggeligste basisgruppe! Her har du muligheden for at træne dine
kommunikationsevner, samt lære en masse medstuderende at kende på tværs af semestrene.
Vi holder Bamsehospitaler, hvor børn kan komme med deres syge bamser, og få dem
undersøgt af trænede bamselæger. Derudover har vi undervisning på skoler i København,
hvor vi underviser om kroppen og sundhed. Alt sammen for at gøre børn mere trygge og
informerede om hvordan vores kroppe fungerer.
Alle er velkomne, vi har ingen krav om semestertrin.
Kommende begivenheder:
8.-10. november - Bamsehospitalet på Panum
9. november – Foredrag m. pædiater Tim Kristensen om arbejdet i Børnemodtagelsen (+
filmeftermiddag inden foredrag)
10. november - Årets bamsejulefrokost
25. november - Rødovre bibliotek
Find os på facebook: “Bamsehospitalet &SundKrop, København”, tag din læsemakker under
armen og tilmeld jer begivenhederne.

Er du ikke medlem endnu? Så frygt ej! Det koster kun 49 kr at blive medlem, og det eneste
du skal gøre er at overføre pengene til vores Nordea konto:
Reg. nr.: 5501
Kontonr.: 6894309308
og derefter sende en mail til eortagruppen@gmail.com, hvori du gør opmærksom på dit
nyerhvervet medlemskab og BUM - så er du medlem og kan frit benytte dig af vores mange
kurser igennem hele 2 semestre!
Vi glæder os til at se dig,
Eorta – Basisgruppen for intern medicin
OBS-OBS-OBS-OBS!!
Lokale følger.
Eortas Kursus i Røntgen af Thorax
DATO: 13. december klokken 17:15 - 19:15
STED: 13.1.83 Mærsk Tårnet
Vil du lære at aflæse et rtg af thorax? Eller skal du snart i klinik og vil gerne genopfriske din
viden og den systematiske tilgang til røntgen-analyse?
Uanset hvad årsagen er, så kom med den 13. december kl. 17.15 (lokale følger) når vi i
Eorta afholder et eksamensrelevant kursus i røntgen af thorax ved yngre radiolog Michael
Brun Andersen.
Kurset vil bestå af en times teoretisk gennemgang efterfulgt af en times case-arbejde i
grupper, hvorfor det kan anbefales, at man medbringer egen computer.
Kurset henvender sig til alle med interesse og er gratis for Eorta medlemmer, så hvis du
endnu ikke er medlem af Eorta så fortvivl ej, for det tager kun 2 sek.! Det eneste du skal
gøre er at betale kun 49 kr. på følgende Nordea konto:
Reg. nr.: 5501
Kontonr.: 6894309308
hvor du angiver dit KU-bruger navn (eks. abc123) i beskeden til modtageren og derefter
sender en e-mail til eortagruppen@gmail.com, hvor du blot gør opmærksom på din
tilmelding.
Da der er et begrænset antal pladser på kurset, er det først-til-mølle princippet der gælder
mht. tilmelding! Så skynd dig at få fat på din billet (gratis) her:
https://billetto.dk/e/eortas-kursus-i-rtg-af-thorax-billetter-217825
Fordi vi jo er i december måned, vil vi sørge for lidt julehygge med varme æbleskiver og
kaffe samt andet lækkert til ganen!
Vi glæder os til at se dig,
Eorta

BASISGRUPPER

OSM København inviterer alle til et arrangement om
Ukendt Primær Tumor og Diffuse Symptomer.
Har du også undret dig over, hvad vi gør med patienter med diffuse og uspecifikke
symptomer, der leder tanken hen på uerkendt kræftsygdom? Passer de ind i de
organspecifikke pakkeforløb? Hvis ikke - hvor bliver disse patienter af i sundhedsvæsenet,
og hvordan ser deres fremtid ud?
Til arrangementet får vi besøg af overlæge Claus Feltoft, som vil fortælle om sit diagnostiske
arbejde ved mistanke om ukendt primær tumor hos en yderest klinisk relevant gruppe af
patienter. Foredraget bliver studenteraktiverende med masser af spændende cases, som
du kan tage stilling til og spørge ind til. Arrangementet er både et super klinisk relevant
oplæg og en god hjælp til at komme ind i den kliniske tankegang, der er meget anvendelig
til dine eksaminer. Desuden har vi en quiz, hvor du kan blive den glade vinder af Klinisk
Onkologi (sponsoreret af FADL).
Efter oplægget afholder vi månedsmøde, hvor du kan få indblik i, hvad vi går og laver i OSM
København samt få indflydelse og sætte dit eget præg på dennenyopstartede basisgruppe.
Lyder det som noget for dig? Så tag din læsemakker med under armen og kom forbi. Vi
serverer som altid lidt godt til ganen :D
Vi glæder os til at se dig onsdag den
15. november kl. 17-18.30 i lokale
13.1.36.
De bedste hilsner
OSM København

Vil du med PIT til Afrika til foråret?
Så er du heldig! PIT har nemlig lige nu ledige pladser til foråret 2018 på flere af vores
hospitaler!
•
Mpwapwa District Hospital, Tanzania: 		
2 pladser i perioden feb-apr.
•
Songea Regional Hospital, Tanzania:		
1 pladser i perioden feb-apr.
•
Salvation Army’s Chikankata Mission Hospital, Zambia: 2 pladser i perioden feb-apr.
(OBS! Dyrt hospital)
Pladserne kan søges enkeltvis eller to og to.
Hvis du er interesseret, kan du læse mere om PIT på www.imcc.dk/pit. Du kan læse om
hospitalerne og rapporter fra tidligere udsendte på podio.com. For at få et login skal du
sende en mail til podio.pit@gmail.com.
For at komme ud med PIT skal man på udsendelsestidspunktet have bestået 8. semester.
Man betaler et gebyr til PIT på 1000 kr. hvoraf man får 500 kr. igen, når man efter hjemrejse
udfylder en rapport om sit ophold.
Ansøgning er først til mølle.
For at blive udsendt skal man have deltaget i PITs tropemedicinske weekendkursus. Næste
kursus bliver afholdt d. 25.-26. nov. 2017 i Århus. Har man deltaget i KUs ”Summer School
in International Health” er dette også tilstrækkeligt.
For at ansøge skal du blot sende en mail til pithospitaler@gmail.com med emnefeltet
”Ansøgning til restplads” indeholdende dit fulde navn,
telefonnummer, email-adresse og adresse samt angivelse
af semestertrin. Hvis du har deltaget i PITs weekendkursus
i tropemedicin eller et lignende kursus, skal dette anføres.
Motiveret ansøgning ej nødvendig.
Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

FORNIKS-slam med fokus på BACHELORPROJEKT!
Står du og skal til at skrive dit bachelorprojekt, men ved ikke helt hvordan du skal gribe det
an? Eller har du lidt svært ved at lave din præsentation til eksamen? Så fortvivl ej!!
For på torsdag d. 26. oktober kl 17.15 i 13.1.36 fremlægger to friske og unge
medicinstuderende til at fortælle om deres opgave og erfaringer med bachelorprojekt i
neurologi.
De vil fremlægge deres opgaver, som til eksamen og samtidig vil der være mulighed for at
se deres opgaver og stille alle de spørgsmål, som man har gået rundt med.
Der er selvfølgelig også plads, hvis du bare er lidt nysgerrig på hæmatopoietisk
stamcellebehandling af patienter med multipel sclerose og non-invasiv metode til
undersøgelse af forhøjet ICP.
Oplæggene vil efterfølges med månedsmøde som sædvanligt, hvor alle er velkomne –
nye som gamle og kom endelig med forslag til, hvilke arrangementer vi skal holde næste
semester.
De hurtige og trofaste undrer sig måske over, hvorfor vi ikke afholder det ventede oplæg
om infektioner i CNS, men frygt ej, det skal nok komme snart. Vores
oplægsholder måtte desværre aflyse, men han er super tændt på
at besøge os og har en masse cases klar til os. Oplægget vil blive
planlagt hurtigst muligt!
Vi glæder os til at se jer!
/FORNIKS
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SATS meget mere end blå blink
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab
Kom til foredrag med introlæge Jesper Mølgaard om klassisk bedøvelse efterfulgt af
månedsmøde i SATS. Alle er velkomne, medlemmer som ikke-medlemmer! Så tag din
læsemakker under armen og kom til et spændende foredrag.
Jesper er introlæge i anæstesi på Køge Hospital. Han vil i sit foredrag fortælle om klassisk
bedøvelse i al almindelighed og beskæftige sig med spørgsmålet “Hvordan bedøver man?”.
Jesper vil formidle helt grundlæggende viden om, hvordan man bedøver patienter til
operationer, og - forhåbentlig - vækker dem igen. Han vil komme ind omkring emnerne
bedøvelsesmidler, smertestillende og muskelrelaksantia.
Foredraget begynder klokken 16:15 og efterfølges af månedsmøde i SATS.
Der vil til månedsmødet være snacks og slik samt god mulighed for nye medlemmer at
høre hvad vi laver i foreningen.
Alle, medlemmer som ikke-medlemmer, med interesse for akutmedicin, intensiv medicin,
anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage i SATS’ månedsmøder og høre mere
om SATS. Derudover er der mulighed for at blive medlem af SATS. Medlemskontingentet
på 50 kr. om året giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som
udelukkende er for medlemmer.
Se mere på www.sats-kbh.dk eller Facebook.
Foredraget afholdes kl. 16:15 i lokale 31.01.38a,
onsdag d. 01.11.17

Kursus i Skadestuekirurgi (28. oktober – 29. oktober)
Kom med til en lærerig weekend med masser af hands on, håndgreb og undervisning om alt
fra klassiske frakturer til sjældne insektstik. Dette kursus er relevant for de fleste studerende
- specielt som forberedelse til OSCE eksamen og/el. i lægevikariat.
Teorien vedrørende skadestue-kirurgi kommer til at foregå illustrativt og med praktiske
eksempler fra skadestuen (billeder, røntgen, CT, MR, UL). Der lægges vægt på den kliniske
vurdering af patienten især i differentialdiagnostisk øjemed. Ideen er et praktisk, caseorienteret kursus, som giver kursisterne så meget hands-on arbejde som muligt. Den
praktiske del af undervisningen demonstreres først af underviseren, og dernæst går
deltagerne sammen to og to for at afprøve håndgreb.
Information om tidspunkt, dagsorden og tilmelding findes på vores
facebookside: SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.
Krav: Minimum 6. semester.
Vi glæder os til at se jer!
SAKS - Studerendes Almene Kirurgiske Selskab.

UAEM månedsmøde den 30. oktober kl. 16.30 i
studenterhuset ved Panum
Hvordan rykker vi ved den globale sundhed??
Kan , forskning, universiteterne, medicinalindustrien, handelspolitik eller patenter
redde liv, og hvordan forholder vi os konstruktivt, kritisk og altid bevidst om vores
og andres rettigheder? Dette er blot nogle af de spørgsmål som den internationale
studenterorganisation Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) arbejder med.
Så hvis du gerne vil være med til at påvirke den politiske dagsorden på medicinområdet
i Danmark, sætte fokus på et system for udvikling af medicin, der er kørt helt af sporet så
kom til UAEMs månedsmøde.
Hvad enten du er til debatindlæg, flash-mobs, networking med forskere, møde med
politikere eller grafisk design af plakater, så vil vi meget gerne have DIG som en del af
UAEM i København. UAEM (Universities Allied for Essential Medicines) er en tværfaglig,
international NGO med danske afdelinger i København og Aarhus. Vi er studerende fra
jura, medicin, økonomi, statskundskab, global health og folkesundhedsvidenskab. Vi har
eksisteret siden 2001, hvor vi kæmpede for global adgang til HIV-behandling. Vi arbejder
med sundhedspolitik og med systemet for udvikling af medicin.
Vi starter med 30 min introduktion for nye medlemmer :)
Hvis du har spørgsmål så skriv til uaem.denmark@gmail.com og læs evt. mere på www.
uaem.org. FB event: UAEM KBH Månedsmøde
Vi glæder os til at se dig, og der vil selvfølgelig være snacks.
Make medicines for people not for profit
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Elektrochok – Hvad ved vi egentlig?
Electroconvulsivetherapy(ECT), også kendt som elektrochok. Vi har hørt om det, set film
om det, men hvad ved vi egentlig om det?
PMS – Psykiatrigruppen for Medicin Studerende byder velkommen til semesterets første
arrangement, torsdag d. 26. oktober kl 17, lokale 13.2.36(Mærsk Tårnet).
Til arrangementet har vi inviteret overlæge og professor i psykiatri på Rigshospitalet,
Martin Balslev, til at komme og fortælle lidt om ECT- behandlingens fortid, fremtid og nutid.
Der vil være oplæg med efterfølgende mulighed for spørgsmål/debat. Til oplægget vil der
være lidt forskelligt lækkert til, og efterfølgende bestiller vi pizza og holder månedsmøde
hvor de interesserede er meget
velkomne til at blive og deltage.
Find og tilmeld dig begivenheden
på vores facebookgruppe:
ht t p s : / / w w w. f a ce b o o k . co m /
groups/26825007509/

Kursus i NØDTRACHEOTOMI samt månedsmøde i
SØNHKS
Er du interesseret i det akutte? I truede luftveje?
Lær sidste trin i håndtering af akut truet luftvej: den kirurgiske luftvej, nødtracheotomi.
Jacob Melchiors gæster os endnu en gang med sit spændende, lærerige og ikke mindst
underholdende hands-on kursus i nødtracheotomi!
Hvad: Tirsdag den 7. november kl. 17-19 afholder SØNHKS kursus i nødtracheotomi samt
månedsmøde.
Hvem: Jacob Melchiors, uddannelsesansvarlig
overlæge på ØNH, Rigshospitalet.
Hvor: Studenterhuset på 1. sal i SØNHKS lokale
Tilmelding: det er gratis og man møder
bare op!
Andet: der vil være snacks og kaffe
Vel mødt!

Generalforsamling og julehygge i SØNHKS
SØNHKS afholder ordinær generalforsamling samt julehygge tirsdag
den 5. december kl. 17 i Studenterhuset i SØNHKS lokale på 1. Sal.
Forslag til punkter på dagsordenen og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forelagt
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før. Send mail til formand@
soenhks.dk
Vi håber, at så mange som muligt kommer og støtter op og stiller op til bestyrelsen!
Der vil være kaffe og en masse julegodter.
Vel mødt!

Skolarstipendiat søges til spændende hjernescanningsprojekt omhandlende personlighed
Titel: Personlighed, hjernefunktion og serotonin 2A receptoren
Beskrivelse:
Neurobiologisk Forskningsenhed søger en ambitiøs og ansvarsfuld medicinstuderende
til et projekt omhandlende hjernefunktion, personlighed og farmakologisk påvirkning af
serotonin 2A receptoren.
Personlighed kan siges at bestå af regelmæssigheder i adfærd – fx hvordan mennesker
interagerer med hinanden og miljø. Personlighed anses som værenderet statisk. Dog har
nyere forskning vist, at det psykedeliske stof psilocybin kan foranledige positive forandringer
i personlighed. Hvilke hjernemekanismer, der ligger til grund for personlighedog hvorledes
psilocybin påvirker disse og personlighed er ikke kendt.
I dette projekt ønsker vived hjælp af billeddannelsesteknikken funktionel MRIat undersøge,
hvorledes personlighed og hjernefunktion hænger sammen, og hvilken rolle stimulering af
serotonin 2A receptoren med agonisten psilocybin kan spille i denne kontekst.
Den studerende vil stifte et solidt bekendtskab med moderne hjerneforskning omhandlende
human neuroimaging. Dette vilinkludere praktiske forskningsopgaver som fx rekruttering
og håndtering af forsøgspersoner,indsamling af MR-data og analyse af et stort eksisterende
datasæt bestående af ca. 240 raske forsøgspersoner. Det er vores ambition, at arbejdet skal
udmunde i en eller flere publikationer.
Vi søger en engageret studerende som vil arbejde på projektet i et år med mulighed for
yderligere tilknytning – både for før og efter skolarstipendiatet. Det vil være en fordel (men
er ikke nødvendigt) at have erfaring med databehandling i matlabeller medprogrammering.
Start: Sommer-efterår 2018.
Kontakt information:
Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende
(3545 6708, martin@nru.dk)
KU-vejleder:
Professor Gitte Moos Knudsen
Copenhagen University - SUND
(3545 6720, gmk@nru.dk)

Vil du gerne lære at knække SAS-koden?

Så meld dig til et flyvende godt kursus i at basal SAS-programmering!
SAS er et fremragende program til at bearbejde indsamlet data og lave statistiske analyser.
Desværre kræver SAS en del forståelse for at kunne benytte programmet korrekt. DERFOR
er den perfekte start til at blive SAS-ekspert at deltage i PUFFs kursus i basal SASprogrammering.
Kurset afholdes over tre dage:
•
mandag den 30. oktober kl 16.15-19.00
•
onsdag den 1. november kl 16.15-19.00
•
torsdag den 2. november kl 16.15-19.00
Der forventes deltagelse alle tre dage ved
tilmelding.
Der er 25 deltagerpladser. Man tilmelder sig ved at skrive en mail til kontakt@puffnet.dk.
Tilmelding er først gyldig ved betaling af kursusgebyr:
•
150 kr for ikke-medlemmer
•
100 kr for medlemmer
Gebyret indbetales på reg. nr. 6610, konto nr. 0002830440 Jyske Bank. Husk at angive dit
fulde navn ved pengeoverførsel.
Kurset finder sted på CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 2.2.18 (mandag og torsdag) og lokale
2.2.12 (onsdag). Der vil være stationære computere tilrådighed, hvor SAS vil være installeret.
Undervisere: stud. med. Lauge Østergaard og Jawad Haider Butt, har begge brugt SAS dagligt
igennem de sidste to år i deres forskning. Både Lauge og Jawad har taget flere PhD-kurser
i SAS-programmering samt deltaget og gennemført kurser SAS programmering ved SAS'
hovedkvarter i København.
Vi glæder os til et godt kursus!

Foredrag om alternative lægekarriere.
Drømmer du om at arbejde i lægemiddelindustrien, sundhedsstyrelsen eller starte dit eget
firma. Eller kan du bare ikke se dig selv arbejde i et sundhedssystem, hvor det konstant
blive krævet, at du når mere på kortere tid, og hvor du ikke føler du fagligt kan stå inde for
det du laver. Så skal du komme til PUFFs arrangement omkring alternative lægekarriere.
Vi har inviteret tre læger med alternative og spændende karrierer indenfor den private
lægemiddelindustri og offentlig sundhedsadministration. De har alle tre valgt livet som
hospitalslæge fra til fordel for et arbejde der ikke falder under den klassiske forestilling af
lægearbejde. Under vores foredraget vil de fortælle lidt om hvad de laver, hvordan de er nået
der til, og hvad fordele og ulemper er ved deres arbejde i forhold til det normale læge arbejde.
Tid: Onsdag den 8. november klokken 16:15
Sted: Mere information om sted følger.
Følg med på PUFFs Facebook side for mere information og opdateringer.

Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital
søger medicinstuderende tilforskningssemester

Du bliver tilknyttet et igangværende ph.d.-projekt:MuMoDAIS.I projektet undersøges
forskellige neurofysiologiske metoders plads i diagnostikken af delirium blandt patienter
indlagt med akut iskæmisk apopleksi. Dine primære arbejdsopgaver vil være at rekruttere
indlagte patienter til projektet og dagligt udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser
(f.eks. EEG, EMG, termografi og pupillometri) efter grundig oplæring. Dataindsamlingen
foregår i dagtiden, weekendarbejde vil forekomme efter aftale. Herudover skal din tid bruges
på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og artikelskrivning. Det forventes, at du får
Kontaktperson: Maria
Ballerup Borupvang
ansvar
for dit eget sideprojekt
og at2Bdette udmunder i en artikel med dig som førsteforfatter.
Nielsen
2750 Ballerup
maria@startpakke.com
Se det
fulde opslag på
puffnet.dk
Startpakke.com
Motiveret ansøgning inklusiv CV bedes sendt pr. mail direkte til Jannik Stokholm, jannik.
stokholm.01@regionh.dk, senest 29. oktober 2017.

PRESSEMEDDELELSE

Kontaktperson: Maria
Nielsen
maria@startpakke.com

Ballerup Borupvang 2B
2750 Ballerup
Startpakke.com

Medicinstuderende kvinde fra Møldrup modtager legat. En unik og
kreativ ansøgning sikrede gravide Maria et legat til studerende gravide
og mødre.

PRESSEMEDDELELSE

Det var en glad Maria Grann, der i starten af oktober fik af vide, at hun var udvalgt til et legat på i alt 5.000 kr.

Maria læser medicin og venter sit første barn til jul sammen med sin kæreste Mads. De er bosiddende i Møldrup,

hvor de glæder sig til at starte en ny tilværelse med deres baby. Kønnet kender de ikke endnu, da det skal være
Medicinstuderende
kvinde fra Møldrup modtager legat. En unik og
en overraskelse.
kreativ ansøgning sikrede gravide Maria et legat til studerende gravide
og mødre.
Legatet er en hjælpende hånd til Maria, der i graviditeten har måtte kæmpe med både kvalme og voldsom

bækkenløsning. Det har blandt andet betydet, at hun ikke længere kan passe sit studiejob ved siden af
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Tegningen er en del af Marias ansøgning, der var fortalt i både tekst og tegninger.
Legatet er en hjælpende hånd til Maria, der i graviditeten har måtte kæmpe med både kvalme og voldsom
bækkenløsning.
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pengene på tøj til deres julebaby.
Tegningen er en del af Marias ansøgning, der var fortalt i både tekst og tegninger.

ANNONCER

Copenhagen Neuromuscular Centersøger ét-årigeforskningsårsstuderende fra vinter 2018.
Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på
Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige muskelsygdomme,
herunder muskelsvind og metaboliske muskelsygdomme. Vi varetager klinisk og basal
forskning samt gennemfører kliniske afprøvninger af patientbehandlinger.Vi udfører en
række arbejdsfysiologiske og metaboliske tests, herunder cykeltests på ergometercykler og
undersøgelse af sukker- og fedtmetabolismen med stabil isotopteknik. Yderligere foregår
forskning på histologisk og biokemisk niveau med muskelbiopsi og genetiske undersøgelser.
Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående af 3 andre forskningsårsstuderende,
5phd-studerende, fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, lægesekretær, senior
forskereunder ledelse afoverlægeprofessor John Vissing.
Vi søger én studerende, der skal medvirke på et behandlingsstudie hos patienter med
metaboliske defekter i skeletmuskulaturen, som starter op i foråret 2018. Du vil her få en
unik mulighed for at blive oplært i exevrcise fysiologi og exercise fysiologiske testsamt
en unik mulighed for at blive involveret i et behandlingsstudie og i den forbindelse blive
oplært i goodclinicalpractice.
Som udgangspunkt søger vi en studerende til ét fuldt forskningsår:
•
På kandidaten ved at kombinere fri-semester med forskningssporet på 5. semester
•
På bacheloren ved at kombinere fri-semester med et halvt års orlov
Vi vil dog gerne høre fra dig, hvis du kun har mulighed for at tage et halvt års orlov, eller
først har mulighed for at tage orlov senere, da vi løbende søger forskningsårsstuderende.
Ved 1 års orlov får du mulighed for at:
•
Blive ansvarlig for dit eget projekt
•
Blive førsteforfatter på mindst en artikel
•
Blive medforfatter på mindst en artikel
•
Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske fævrdigheder, forskningsmetodik,
artikelskrivning, statistik og posterfremstilling
Fondsstøtte vil i samarbejde med dig blive søgt til aflønning under forskningsåret.
Ved ½ års orlov får du mulighed for at:
•
Blive medforfatter på mindst en artikel
•
Blive oplært i adelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik,
artikelskrivning, statistik og posterfremstilling
Alle ansøgninger skal være modtaget 01.11.2017
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Student Help for Medical Affairs, Novo Nordisk Denmark
At Novo Nordisk, we share a passion for changing patients’ lives, and we are always looking
for talented individuals who want to join us in this effort. This opening provides exciting
learning opportunities for students who bring new ways of thinking to our company.
About the Department
Novo Nordisk Danish affiliate based in Ørestaden, Copenhagen is now looking for an
engaged student to support the Medical Affairs department. You will be part of our local
affiliate working with 4dedicated Medical Advisors in a dynamic team.
The Job
By joining the Medical Affairs team in the Danish affiliate you will get a unique opportunity
to dive into the medical requirements in the pharmaceutical industry. You will among other
things be working with local investigator studies, medical reviews and medical reporting.
By supporting the team members in their daily work, you willgain broad insight to the
business and key processes within medical affairs. The position will be approximately 10-12
hours per week, with possibility for more in peak periods. You will have the possibility of
planning your work week yourself, according to your studies.
Qualifications
We are looking for a student who is motivated about workingin the medicinal industry
and within medical affairs. You are studying on yourthird year at university or another
health professional education and have had excellent results during your studies. You pay
attention to details, are keen on delivering high quality and possess good communication
skills. Excellent language skills in English and Danish languages are required.
You like being part of a professional team; you have a high energy level, take initiative and
work with a high level of engagement. We expect candidates to be service minded, thrive
in a busy environment and bring a can-do attitude and a quality mind set.
At Novo Nordisk, your skills, dedication and ambition help us change lives for the better. In
exchange, we offer you an opportunity to work with extraordinary talent and benefit from
a range of possibilities for professional and personal development.
Contact
For further information, please contact Anne Falkenberg at +45 30777034.
Deadline

Ved interesse eller ved spørgsmål kan du kontakte:

26 October2017, but applications will be reviewed on an ongoing basis

Nicoline Løkken, læge, phd.-studerende
Email: Nicoline.Loekken@regionh.dk
Tlf: 3545 6135

Har du interesse for forskning og spiseforstyrrelser?

Du kan læse mere om afdelingen på www.neuromuscular.dk

Psykiatrisk Akutmodtagelse, Bispebjerg Hospital, søger nye lægevikarer med start i midt
november.
Vi er et hold på 19 lægevikarer der dækker aften-/nattevagt på Bispebjergs
Psykiatriske Akutmodtagelse alle ugens dage, året rundt.Som holdmedlemdækkes3-4 vagter
pr. måned.Vi indgår i vagtlaget sammen med en for- og bagvagt, samt en SIF læge. Arbejdet
er varieret og lærerigt, og du får prøvet kræfter af med mange forskellige psykiatriske
problemstillinger, akutte som mindre akutte. Arbejdet tilbyder god mulighed for sparring
og supervision af den tilknyttede speciallæge, men det forventes samtidigt, at man som
lægevikar kan takle travle perioder, og arbejde selvstændigt.
Oplæring tilbydes ved:
•
•
•

2 følgevagter (16-22) i akutmodtagelsen sammen med en af de andre lægevikarer.
3 korte vagter (hvorfor der vil være ca. 5-6 i vagter den første måned).
Region Hovedstadens introduktionsforløb, 5 dage i starten af hver måned mellem
9-16 og forventes afviklet i de kommende måneder.

Løn: Iht. FADLs overenskomst for lægevikarer.
Krav:
•
Som min. har gennemført/påbegyndt klinisk ophold i psykiatrien (4. sem KA) og
forventer at bestå eksamen i psykiatri.
•
Vi forventer, du kan blive på holdet, til du bliver læge.
•
Deltagelse i holdmøderdenførste mandag i hver måned.
•
Vi lægger stor vægt på stabilitet og fleksibilitet. Vi har en god holdånd, hvor vi hjælper
hinanden med at bytte vagter og få dækket evt. ekstra-vagter.
•
Mulighed for at afholde 2 følgevagter (kl. 16-22) inden første vagt.
Ansøgningsfrist: tirsdag d. 31.10.2017, kl. 19.00
Samtaler afholdes i uge 44 eller 45.
Send en motiveret ansøgning samt CV til mail:holdleder.bbh@gmail.com.
Rammer for ansøgning:
•
Motiveret ansøgning samt CV skal vedhæftes i pdf eller MS word-fil.
•
Motiveret Ansøgning må max. fylde en A4 side.
•
Fulde navn, KU-mail og tlf.nr. skal tydeligt fremgå.
Du er velkommen til at skrive, hvis du har andre spørgsmål.

Afsnit for spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup (Region Hovedstadens Psykiatri),
søger nye medarbejdere til to forskningsprojekter. Man bliver en del af en forskningsgruppe,
og det er gode muligheder for at skrive sin bachelor-/kandidatopgave.
CREAT-DK
Vi søger 1-2 medicinstuderende til CREAT-DK (Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia
Nervosa in Twins - Denmark (CREAT-DK) med opstart 1.januar 2018. Studiet er den danske
del af CREAT-SW studiet der udføres på Karolinska Institut (KI) i Stockholm, og sigter på at
bidrage til en mere integreret og sammenhængende multi-faktor model af ætiologi, der
forårsager udviklingen af AN.
Du vil blive ansat som forskningsassistent, og dine arbejdsopgaver vil være at rekruttere
forsøgspersoner og formidle kontakt med Det Danske Tvilling Register (33 tvillingepar
er identificeret), og efterfølgende koordinere samarbejdet med KI og rejsen til Stockholm.
Arbejdstid: fleksibel. Det vil dog kræve tilstedeværelse i afsnittet ved samtaler med
forsøgspersoner.
PROLED/Lighting Metropolis
Vi søger 1-2 medicinstuderende til forskningsprojektet PROLED (ProspectiveLongitudinal
All-comer Inclusion study on Eating Disorders), med opstart 1.december 2018. Formålet
med projektet er at finde biomarkører for sygdomsudvikling, patofysiologi samt prognose
og effekt af behandling af spiseforstyrrelser.
Du vil også arbejde med pilotstudiet Lightning METROPOLIS (et fælles initiativ for Region
Hovedstaden og Skåne), der starter op efter jul, når al behandling af spiseforstyrrelser
i Region Hovedstaden samles i Ballerup. Studiet sigter på at opnå viden om, hvordan
man arbejder med intelligent belysning i forhold til behandlingen af patienter med
spiseforstyrrelser.
Du vil blive ansat som forskningsassistent, og du vil have ansvar for dataindsamling og
organisering af projektet.
Arbejdstid: dagtimer i afsnittet. Antal ugentlige timer vil variere.
Løn: timelønnet som medicinstuderende eller lægevikar (fra bestået 9.semester).
Ansøgning og CV sendes til: bal-proled.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk
Forskningsleder er Jan Magnus Sjögren, overlæge og forskningslektor
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STUD BUD

Et unikt forskningsår i San Francisco

Prægraduatforskningsår i astma hos børn

Jeg var en af de fem heldige, der i 2016/17 fik Lundbeck Foundation Clinical Research
Fellowship og chancen for at bruge 10 måneder på forskning på University of California, San
Francisco (UCSF). Det er et betalt forskningsophold i San Francisco, som er en af de fedeste
byer at bo i med både science og innovation i højsædet. Fellowshippet giver mulighed for
at arbejde med klinisk forskning på et internationalt niveau ved et af de bedste universiteter
i USA og det danner bånd mellem danske og amerikanske forskere. Som studerende
bliver man trænet i klinisk forskning, får privatundervisning af professorer sammen med
de andre fellows, mulighed for at tage universitetskurser og et stærkt international og
tværfagligt netværk.Det er et samarbejde mellem Lundbeckfonden og Innovation Centre
Denmark. Udover de individuelle forskningsprojekter deltager man i $10 challenge, som er
en tværfaglig innovationsøvelse med det formål, at finde på et medicinsk produkt til $10
per patient. Her bliver man præsenteret for en virkelig spændende og meget anderledes
tankegang end, hvad man normalt er vant til på medicinstudiet.

D a n s k B ø r n e As t m a Ce nte r ( D B AC ) ve d G e nto f te H o s p i t a l e r e n k l i n i s k
translationsforskningsenhed for børneastma som gennem kobling af klinisk og
grundvidenskabelig forskning har gjort vigtige opdagelser, der har høstet stor international
anerkendelse og kommer til at gøre en vigtig forskel for børneastma. DBAC er en selvejende
institution, der lever af bidrag fra det offentlige og private fonde. DBAC består af 45 dybt
engagerede og fagligt dygtige forskere, som i et uhøjtideligt og inspirerende miljø arbejder
mod nye vigtige resultater. Se mere på www.dbac.dk og www.copsac.com

Under opholdet har mit fokusområde været Global Health. Mit forskningsprojekt har
omhandlet leukocyt telomer længde hos børn i børnehaveklassealderen, og om længden
kan forudsige udviklingen af fedme og hypertension i 9-års alderen i lavindkomst latino børn
i San Francisco. Sammenhængende med det har jeg kigget på andre risikofaktorer i tidlig
barndom,som der kunne være associeret med den udvikling. Derudover har jeg arbejdet
på et andet projekt, hvor jeg har set på fysisk aktivitet i moderat akut underernærede børn
i Afrika, og om deres fysiske aktivitetsniveau kan sige noget om, hvor god gavn de får af
kosttilskud. Som en del af fellowshippet har jeg haft mulighed for, at tage flere statistik- og
epidemiologikurser samt at deltage i undervisning og karrierer talks fra professorer og
læger sammen med de amerikanske studerende, der har forskningsår. Dette har givet mig
et fantastisk grundlag for en fremtidig forskningskarriere.
Udover et højt undervisningsniveau har det størsteudbytte for mig været, at jeg har skrevet
treførsteforfatter artikler, som alle er indsendt og under review. Jeg har præsenteret mit
arbejde på flere internationale konferencer og til arrangementer på UCSF. I forbindelse med
den ene artikel har jeg arbejdet sammen med Nobel prisvinderen, Elizabeth Blackburn, som
også er medforfatter på artiklen. Bay Area, hvor San Francisco ligger, er et science Hollywood
med mange rigtig dygtige forskere, som er ledende inden for deres felt, og man får mulighed
for at møde dem og høre mange spændende talks. Det mest overraskende og tilfredsstillende
ved opholdet er, at man passer ind på et af de bedste universiteter i verden, og at man er på
niveau med de studerende. At bo i San Francisco har budt på mange fantastiske oplevelser
og mennesker, som gør byen helt enestående. Det har givet et helt unikt netværk, og vi
fellows, der har boet sammen, er blevet venner for livet.
Fremtidigt har dette ophold givet et samarbejde med både danske og amerikanske mentorer,
der skal være en del af mit mentorteam til en ph.d., som vi er ved at planlægge. Hvis det er
noget for dig, så skal du tage forskningsperspektivet på 5. semester kandidat for at passe
med studierne på KU. Det er en helt unik chance, så grib den hvis du kan.
________________________________________________
November 1, 2017
Call for proposals
December 11, 2017
Letter of Intent Due
December 15, 2018
Invitation for full proposal
February 9, 2018
Full Application Due
March 15, 2018
Final disposition
________________________________________________
Are you up for a challenge?
Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship
Er du på 5. semester kandidat i efteråret 2018?
Se mere om programmet og ansøgning her
www.lfcrf.org

Juniorredaktør til verdens ældste lægetidsskrift
søges
Vil du være med til at udbrede kendskabet til verdens
ældste lægetidsskrift? Så er det måske dig, vi leder efter.
Bibliotek for Læger er verdens ældste, endnu eksisterende
lægetidsskrift, og det er udkommet i ubrudt linje siden 1809. Biblioteket fungerer i dag
som Lægeforeningens kvartalsorgan for medicinens historie, kultur, etik og metode, og det
betragtes som Ugeskrift for Lægers humanistiske lillesøster. Læs mere om tidsskriftet på
www.laeger.dk/bibliotek-for-laeger. Vi har et ønske om at udbrede kendskabet til Bibliotek for
Læger, ikke mindst blandt lægestuderende og yngre læger. Vi søger derfor en juniorredaktør,
som skal indgå i redaktionen med særligt ansvar for at gøre Biblioteket levende blandt
lægestuderende og på de sociale medier. Arbejdstiden vil være ca. fire timer ugentligt.
Om dig:
•
Du er medicinstuderende og interesseret i de humanistiske aspekter af dit fag.
•
Du er en trænet bruger af de sociale medier.
•
Du er velskrivende og interesseret i formidling.
•
Du er nysgerrig.
•

Det forventes, at du kan bruge ca. fire timer ugentligt på redaktionelt arbejde (oftest
hjemmefra). Derud-- over skal du kunne deltage på redaktionsmøder i København
ca. fire gange årligt (transportudgifter godtgøres af Lægeforeningen).

Vi kan tilbyde:
•
En unik mulighed for at få erfaring med redaktionelt arbejde i et lægevidenskabeligt
tidsskrift.
•
Muligheden for at præge Bibliotek for Lægers fremtid.
•
En ansættelse på to år med mulighed for forlængelse.
•
En aktuel timeløn på 149 kroner.
Lyder dette som noget for dig, skal du senest mandag den 20. november kl. 12.00 sende
en motiveret ansøgning på maks. 300 ord til HR-laegeforeningen@dadl.dk mærket
»Juniorredaktør«. I ansøgningen skal det fremgå, hvilket universitet, du studerer på, og
hvor langt du er i studiet. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i København (evt. pr.
Skype) i uge 48. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefredaktør

Er du interesseret i pædiatri og astma?
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC)
ved Gentofte Hospital.
Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in
Childhood”- COPSAC - fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet
data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem
tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.
dk og www.copsac.com.
Et 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, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig
publikation og mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs
indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der består afpost docs, Ph.d.studerendeforskningsassistenterogdatamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT-support
og administratorer, samt vores professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter
foruden din egen forskning deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter.
Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske
modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene
fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt-blindt randomiseret studie, der viste en
mulig 25% reduktion af astma i 3-års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge
om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1
måned og 2år.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar 2018.
Ansøgningsfrist er d. 15.november 2017
Kontakt:
Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: mariane.mikkelsen@dbac.dk

Nyt fra studenterpræsten og StudenterMenighedeni
København - SMiK
Bordsamtale om religionsfrihed
Oplæg ved professor Dr.phil.Jakob Skovgaard-Petersen
Til årets sidste bordsamtale er temaet religionsfrihed. Jakob Skovgaard-Petersen vil holde
oplæg om én af demokratiets grundlæggende rettigheder til at tænke og tro som den
enkelte vil. Bagefter vil vi diskutere aftenens tema over et måltid mad: Opfatter alle religioner
idéen om religionsfrihed på samme måde? Og hvad betyder det for denne opfattelse, at flere
religioner i højere grad end tidligere skal leve side om side? Hele arrangementet er gratis.
Tid og sted:Torsdag d. 2. november kl. 18
St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 1. november
Filosofisk mostur
Mos findes næsten alle steder og mossernes skønhed og variation sætter tankerne i gang.
Lektor i naturfilosofi Claus Emmeche vil introducere den gående filosofi, mens lektor
ved biologisk institut Flemming Ekelund vil føre os ind i mossernes forunderlige verden.
Studenterpræst Nicolai Halvorsen vil holde en opbyggelig tale - måske med udgangspunkt
i de meget små forskelle, der kendetegner mos. Arrangementet er gratis og i samarbejde
med Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier på Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.
Tid og sted:Lørdag d. 4. november med afgang fra Nørreport st. kl. 9.30
Tilmelding til praest@sund.ku.dk
Følg med i vores aktiviteter på Facebook – Studentermenigheden i København eller tag en
SMiK folder ved præstens kontor.
Kunne du tænke dig at være frivillig i Studentermenigheden, så kontakt mig på praest@
sund.ku.dk.
Studenterpræsterne står desuden til rådighed for personlige samtaler. Jeg træffes bedst på
mail, telefoneller sms- praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94.Man kan også være
heldig at møde mig på kontoret i lokale 15.2.1.
De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen
Studenterpræst - Nørre Campus

Kære Studerende!
MedicinerRådet siger tak for en rigtig god generalforsamling hvor vi fik valgt studerende
til ansvarsposter og opstillede til universitetsvalget.
Medicinerrådet har månedsmøde d. 25. Okt. Kl. 17. i Studenterhuset
på 1. Sal.
Hvorfor er det vigtigt for dig? Alle medicinstuderende kan møde
op, og få indflydelse på hvad der skal ske med vores uddannelse.
Vi skal bl.a. diskutere hvordan man kan hjælpe afdelinger der er
dårligt evalueret, studenterhuset og det kommende universitetsvalg.
Vel mødt!

Kære læser! Så er det tid igen. Vi har glædet os, og torsdag kan ikke komme hurtigt nok.
Hermed giver MOK dig det fulde program og overlevelsesguide til 69. Opdager du en fejl i programmet; gå da til nærmeste bar, bestil en shots og fest til du glemmer fejlen. Endvidere har vi en masse
lækre barbeskrivelser til dig, så du kan orientere dig og finde ud af hvad er need-to-see og nice-tosee.
Og en rigtig god 69 til dig fra alle os på MOK-redaktionen!

UNDERHOLDNING
Johnny Deluxe
”Elskovspony”, ”Drømmer Jeg”, ”Vi Vil Ha’ Mer”, ”Drenge Som Mig” med flere slog
Johnny Deluxe sig fast som et af de største danske poprockbands. Kom og skrål
med når hele bandet tropper op lørdag i klubben og drøm dig tilbage til de
tidligere 2000’er, da du var en teenager og Johnny Deluxe var i Boogielisten!
Dancing Queen
70’er rytmer og glimmer erobrer scenen i studenterklubben fredag aften klokken
19.30! Dancing Queen er et band dedikeret til det største 70’er fænomen af
nordisk herkomst - nemlig ABBA !! Ydermere spiller bandet ligeledes fremragende
dansenumre fra 80’erne og 90’erne. Med mere end 10års erfaring er der garanti
for fremragende dansefest med uovertruffen energi ! Glæd dig til et gensyn med
det 20. årh. bedste musikalske årtier!
Artifact Collective
Det syv mand store orkester finder deres inspiration i
popmusikkens-, RNB’ens og ikke mindst i soulmusikkens univers!
Deres fængslende og levende musik har faciliteret deres navn i det Scandinaviske
soulmiljø med prisen for bedste EP- udgivelse i 2015. Bandet har også været emnet i DR’s
’kulturkanon’ samt hos den musikinteresserede hjemmeside: bands of tommorow.
Nu skal de festinducerende rytmer flyde fra studenterklubbens højtalere, da
bandet spiller fredag aften klokken 18.30 under 69-timersbar! Så lad bandet
forføre og fremmane dine fedeste dansemoves med deres festinducerende rytmer.
DJ Noize:
Du kender ham måske bedst som hiphop DJ og fra forrige års rapshow med
Pede B. DJ Noize kommer denne gang som solo DJ og optræder igen. Han vil
sørge for at festen efter FULL MOON forsætter ALL NIGHT LONG. Så glæd til at
danse natten ind med en af Danmarks absolut bedste DJ’s
Kim Hot og DeubleE:
Kim Hot lagde 69-timersbar ned tilbage i 2013. Nu er han tilbage og endda med
DeubleE fra Torrpedorr som sidekick. Så vær klar til at svinge dine patter og klunker
som et bornholmerur, når vi skal stå op til en dejlig morgen og hylder Vestegnen
i en hel time med Kongen af Hundige og DeubleE

DISCOFIX feat Sassy Sax
Der findes ikke en et DJ kollektiv som kender Panums publikum bedre end
DISCOFIX feat Sassy Sax og de er selvsagt klar igen i år til at sætte ild til dansegulvet
under 69-timersbar. Med funklende blasere og fængslende basrytmer spiller
DJ FFF og Sassy Sax op til dans lørdag aften klokken 22. Kom og skub taget af
klubben og break dine fedeste dansemoves sammen med resten af gæsterne i
de døende timer under 69!
Elbanovich og MC Ollie
Det går ned, når to af Danmarks absolut bedste freestyle-rappere, Elbanovic og MC
Ollie, indtager scenen. Begge har freestyle’et i årevis, og mens MC Ollie er kendt
som en af Danmarks vildeste rimsmede og tidligere vinder af MC’s Fight Night, er
Elbanovic både nuværende champ i DM i Freestyle og ligeledes tidligere vinder af
MC’s Fight Night. Bered dig på en fed oplevelse, når der kæles for det danske sprog.
Dragshow
Har du også savnet alle de store hits fra 00’erne? Have no fear, it’s Britney, bitch.
Glæd dig til, når 69 timers bar fortrylles af de lækre drag queens, Megan Moore
og Tinus De Schunard, der vil forkæle os med hits fra 00’er på vildeste manér.
Som du kender dem!
Ja det er jo så en surprise.

Nam Band
Surprise boyband

Hedegaard (DJ)
Epic remixes, f.eks. “The Next Episode”, “Thrift Shop”, “Move Bitch”, “In Da Club” og
“P.I.M.P” Måske har du også hørt “Kesi - Søvnløs (HEDEGAARD Remix)”, der kom
på den danske top 50?

PROGRAM

Torsdag
Torsdag
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6

Torsdag Storebar
Storebar Lillebar/scenebar
Lillebar/scenebar
Scene
Scene
Loungebar Loungebar
Atriumgården
Lou
Mobilbar
Kæl for køen
Åbningsreception
Lager åbner lillebar
Lager åbner lillebar
11Åbningsreception
12 Bar med Bircow
Bar med Bircow
Lager åbner lillebar
Lager åbner lillebar Disney klub 100
DisneyDisne
klub 100
13 Bar med Bircow
Bar med Bircow
Disney klub 100
DisneyDisne
klub 100
14
Guldbar
Guldbar
Revy
Revy
Konditorbar
15
Guldbar
Guldbar
Revy
Revy
Konditorbar
16 BananBAR BananBAR
Revy
Revy
17 BananBAR BananBAR
Tyrolerbar Tyrolerbar
Hobo bar
Grillbar
Irish Coffee
Sexekspressens
18
Sexekspressens
bondagebar bondagebar
Tyrolerbar Tyrolerbar
Dyrene i HakkeDakkeBaren Grillbar
Irish Coffee
Sexekspressens
19
Sexekspressens
bondagebar bondagebar
Tyroler bar Tyroler bar
Dyrene i HakkeDakkeBaren Grillbar
Irish Coffee
20 StudenterbarStudenterbar
Nam bar
Nam bar
Baris
Baris
Les Lanciers
Grillbar
Fiss bar
Strandbar
21 StudenterbarStudenterbar
Nam bar
Nam bar
Baris
Baris
Les Lanciers
Grillbar
Fiss bar
Strandbar
22
Strafbar
Strafbar
Kim Hot+Deuble
Kim Hot+Deuble
E
E
Aperolbar Aperolbar
Ap
Kæbar
23
Strafbar
Strafbar
TBA
TBA
Aperolbar Aperolbar
Ap
Kæbar
Glansholdets
24
Glansholdets
JubilæumbarJubilæumbar Dance with the
Dance
devil
with the devil Jägerbar
Jägerbar
KrøllebarJä
Glansholdets
1
Glansholdets
JubilæumbarJubilæumbar
Sensation White
Sensation White
Jägerbar
Jägerbar
KrøllebarJä
2
Putinbar
Putinbar
Sensation White
Sensation White Powerpuff bar
Powerpuff bar
Powe
3
Putinbar
Putinbar
Powerpuff bar
Powerpuff bar
Powe
4
5
6

Fredag

Fredag
Storebar
7
8
9
Blød Beyonce Bar
10
Blød Beyonce Bar
11
Jamaica
12
Jamaica
13
Bar-Bastard
14
Bar-Bastard
15
3-om-1 bar
16
3-om-1 bar
17
Bar Mitzvah
18
Bar Mitzvah
19
Jul på Vesterbro
20
Jul på Vesterbro
21
Bar-boing
22
Bar-boing
23
Navy
24
Navy
1
Autobahr
2
Autobahr
3
Indoktrinerbar
4
Indoktrinerbar
5
6

Lillebar/scenebar

Scene

Loungebar

Atriumgården

Mobilbar

Kæl for køen

Under trappen

Dissektionsbar

Facetime
Facetime
Lager-bar
Stetoskopet
Lager-bar
Stetoskopet
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Tour de France
Soulbar
Soulbar
Artefact Collective
Abba-bar + Dancing Queen
Abba-bar + band 20:30 drag Show
Barbie-bar
21:30 Elbanovich
Barbie-bar
DJ Noize
Polsk bar
Panum residents
Polsk bar
Panum residents
Coyote Ugly
Coyote Ugly

Bar-buu
Bar-buu
Disasterbar
Disasterbar
Julefrokostbar
Julefrokostbar
Tekniklounge
Tekniklounge
Frederiks Bodega
Frederiks Bodega
Scorekalender
Scorekalender
Cociobar
Cociobar
Pub bar
Pub bar
Svedhytten
Svedhytten
GangBang Pigerne
GangBang Pigerne

Scubar
Scubar
SSC-bar
SSC-bar
Bubblebar
Bubblebar
Salsa/Grillbar
Salsa/Grillbar
Panumskitur/Grillbar
Panumskitur/Grillbar
Chemise/Grillbar
Chemise/Grillbar
Full Moon Party
Full Moon Party

Dissektionsbar
Campari
Campari
MintuBe bar
MintuBe bar
Apfel Taffel/ postbar
Apfel Taffel/ postbar
Forskbar
Forskbar
Bedstemorbar
Bedstemorbar

Fyrtøjet
Fyrtøjet

Trolde / biker-bar
Trolde / biker-bar
Baresso
Baresso
Gravølsbar
Gravølsbar
Tekno Turm
Tekno Turm
Russisk Mafia
Russisk Mafia

Lørdag
Lørdag
Storebar
7
8
9
10
Barrista / Mormorbar
11
Barrista / Mormorbar
12
Kø Bar
13
Kø Bar
14
Scorebogsbar
15
Scorebogsbar
16
Justin BieBar
17
Justin BieBar
18
Beyonce Bar
19
Beyonce Bar
20
MGP
21
MGP
22
BARsebäck
23
BARsebäck
24
Gammel Birks tryl
1
Gammel Birks tryl
2
FLØDE <3 goes pink
3
FLØDE <3 goes pink
4
5
Luk-Reception
6
Luk-Reception

Lillebar/scenebar

Kopkagebar
Kopkagebar
Jazz og Bourbon bar
Jazz og Bourbon bar
Akustisk klub 100
Akustisk klub 100
Bryggerbar
Bryggerbar
Numsen Bar
Numsen Bar
Blandbar
Blandbar
Total Vaginalbar
Total Vaginalbar
Skodbar
Skodbar
Kusine Kusine
Kusine Kusine

Scene

PLAN Bar
PLAN Bar
Og det var Danmarksbar
Og det var Danmarksbar
Bryllups Bar
Bryllups Bar
Akustisk klub 100
Akustisk klub 100
Asian Downtown Karaoke
Asian Downtown Karaoke
(Åben indtil 19.30)
Fie Laursen+TBA
21:30 Johnny Deluxe
Discofix
Panum residents
Panum residents
Panum residents
Panum residents

Loungebar

Harry potter bar
Harry potter bar
Cocktailbar
Cocktailbar
FADLs Vagtbureau
FADLs Vagtbureau
Driftbar
Driftbar
Speed-datingr
Speed-dating
RekordBar
RekordBar
TISS Bar
TISS Bar
Sjat-bar
Sjat-bar
Hip Hurra
Hip Hurra

Atriumgården

Mobilbar

Kæl
for køen
Atr

Mini(golf)bar
Kroksjön Fiskebar
M
Mini(golf)bar
Kroksjön Fiskebar
M
Oslobådsbar / Fireball Oslobå
HOMMIII hotseat bar
Oslobådsbar / Fireball Oslobå
HOMMIII hotseat bar / PortørBar
Space Jam Bar
Portørbar
Sp
Space Jam Bar
Sandhedenstime
Page
four bar
Sp
Disney Damebar
Sandhedenstime Disn
Page four bar
DisneyDisney
Damebar//Grillbar
Flytbar
Page four bar
D
Grøn Febar//Grillbar
Flytbar
/ Elevator Colada Bar
Sænke Slagskibe
Grøn
Grøn Febar//Grillbar
Elevator Colada Bar
Sænke Slagskibe
Grøn
Backstreet bar//Grillbar
Panum Frisøren
Backstr
Backstreet bar//Grillbar
Panum Frisøren
Backstr
O.G BIG HIPHOP BLOWOUT
PræBAR'Rat
O.G
BIG
H
O.G BIG HIPHOP BLOWOUT
PræBAR'Rat
O.G
BIG
H

Malte Sover i baglokalet
Malte Sover i baglokalet
Malte Sover i baglokalet

BARBESKRIVELSER
Asian Downtown Kareoke
Velkommen til Manilla downtown kareoke (Karma Kameleon)! Stack up på MaiTai’s og smør
stemmerne til en brag af en aften. Et originalt filipinsk kararokeanlæg med over 18000 sange vil stå
klar til opfylde dine vådeste sangdrømme!
BarbieBar
Savner du at være 10 år igen? Passer du ikke rigtig ind i klubben med dine høje hæle og altid lyserøde
balkjole? Eller trænger du bare til at flashe dit perfekte Colgate-smil? Ro i trussen. BarbieBar tager
dig tilbage til en tid, hvor alt var meget enklere og frem for alt meget mere lyserødt.
BikerBar
Rul ind fra Highway’en efter et langt ride og få et afbræk fra pansernes søgelys på Biker Baren. Rens
ganen med store fadøl i beskidte krus serveret af benhårde bøller og frække biker-chicks. Få et skud
motorolie til kværnen og dig selv, eller øv dig på at lave hjulspin og køre ræs på vores low-riders til
episke tunes og følelsen af frihed! Så kom hvis du er ”born to be wild” og vil D.A.U.D.A!
Gang bang pigernes release party
Har du undret dig over hvem det 5. medlem af GBP er? Så du den sorte sæk til ipodbattle og undrede
dig? Så skal du med til dette brag af en fest hvor det hemmelige medlem endelig afsløres. Vind fede
præmier og køb lækre gadgets og fest med dine yndlingspiger klædt i glitter og glamour. Vi ses!
Grøn Fe Bar
De grønne feer trækker igen i år proppen af absintflaskerne og lader den eventyrligt smaragdgrønne
drik fortrylle 69 for uigenkaldeligt allersidste gang. I anledningen af vores 6 års jubilæum tænder vi
op for årets mest ekstravagante fest og en forrygende overraskelse til de heldige. Kom med og lad dig
forføre af flyvende feer og dråber af den legendariske drik som forhekser sjælen og forblænder sindet.

Irish Coffee Bar
Kom og få en Irish Coffee når du står i kø, den er god både for krop og sjæl - vi garanterer nemlig
lækker kaffe, godt humør og massere af whiskey og flødeskum!
Strandbar
Er du også træt af regn, efterår og kulde? Så kom og få en dejlig hyldebloms-lime-drink til strandfest!
Vi lover, at solen skinner her!
”Sænke Slagskibe”TM
Kender du det når du står og keder dig i køen. Hvad får man så lyst til? Splitte mine bremsejl! Man
får lyst til at spille ”Sænke slagskibe”TM. Frygt ej min landkrappe! - Det får du lov til på vores skib.
Vi kaster anker uden foran diskortårnet, hvor du får en unik mulighed for at sænke vores slagskib,
før vi sænker dit.
3om1-bar
Tag to (og mange flere!) af dine bedste venner med forbi 3om1-baren, hvor I kan gå sammen 3 og 3
om at dele verdens lækreste Dark N’ Stormy (Pitch Black and Hurricane). Det hold af 3 personer, der
kan tømme deres Dark N’ Stormy på kortest tid, vil vinde en eksklusiv præmie.
AKUsTISK KLUB 100
For 3. år i træk bydes der velkommen til hæsblæsende 100 minutters fællessang fra scenen - akustisk
klub 100 er over jer igen! De bedste numre fra hele verden og til evig tid vil blive spillet live fra
scenen, og I skal synge med.
Aperolbar
Går du og er blevet lidt vinterdeprimeret? Kig ned i Aperolbaren, hvor der er sol og sommer. Snup en
Aperol Spritz og dyp tærene i det lukne vand. Pak solbrillerne og badetøjet og fest til den lyse morgen!

Apfel-Taffel bar
Trenden har spredt sig som en steppebrand. Den anerkendte sport dyrkes som en religion på grænsen
til det ekstreme. For 3. gang skal medicinerne velsignes af den royale, saftige og ubarmhjertige
APFEL-TAFFEL. Vi inviterer til en fyrstelig 3 retters taffel! Der skal snables rekordstore mængder af
Ribenasaft og Karloffs vodka, skyllet ned med magiske æblebidder. Tequila og jærgerbombs kan
hejse det hvide flag, når apfel taffel indtager 69-timers-baren.
Autobah’ren
Det går hurtigt med 80 km/t ned langs den tyske Autobahn når LKW-fahrer Helmut, vognmand
Jonny og deres venner inviterer indenfor i deres førerhus. Vi byder på grænsebajer, pølse på glas
eller et truckerbad til den trængende – gode råd om at snyde køre-hviletiderne er der også at hente
her. Vi kører vejene tynde til lyden af den fede rock fra Eagles, Falko, Metallica og selvfølgelig lidt
tysk slager ind i mellem. Der vil være nettrøjer, mundkusser og vådservietter, og ikke mindst en
skov af Wunderbaum.
Backstreet Bar
Backstreet Back..ALRIGHT! Drengene er genforenet for at give et brag af en koncert, lige her i
Atriumgården. Kom og genoplev dit teenagecrush, og få en autograf. Skrig med af lungernes fulde
kraft når drengene skruer charmen på!
BananBAR
”Tænker du det samme som mig B1? Det tror jeg nok B2! Køb bananer køb bananer, køb bananer her
hos mig” Vi tager dig med på Kim L.´s Bananskib til et sted, hvor du kan få stillet din gule tørst med
en Bananasplit – til at dele eller spis selv det hele. Kast Shandyen på gulvet og kom og få din gane
læsket i lækre banan-drinks, når B1 & B2 langer bananer i lange baner over disken.
Bar’ Bastard
Hvis du ikke vil komme til Bastard Café, kommer Bastard Café til dig! Til Bar’ Bastard er der rigelig
med muligheder for at hygge og spille spil med dine medstuderende. Tag din læsemakker under
armen og bevæg jer ned til 69. Dette er en bar for alle dem der ikke har held i kærlighed. Der vil
være mulighed for at vinde ekstra drinks på det gyldne lykkehjul eller årets fedeste brætspil på
tombolaen - det nye røde HINT. Vi ses til en spillende 69!
Bar BOING!
Woop, AHA - Bar BOING! Danmarks popdrenge, Nik og Jay fortjener en hyldest! Vi vil spille alle deres
største hits og drikke drinks i bedste Nik og Jay stil. Find din pels frem og tag din bandana på, så er
du klar og totalt på. Det bliver HOT, HOT, HOT!
Bar med Bircow
Glem hvad du har glemt i anatomi og energiomsætning. Bircow ved bedre. Er din røv blevet for flad
efter alle de timer på læseren? Består din six-pack i virkeligheden mest at tuborg? Vil du gerne se
labre larver i neonspandex? Savner du også tiden med benvarmere? Så kom og få baller af stål og
en Faxe Kondi til de lækre 80’er dansehits.
Bar Mitzvah
Bar mitvah er baren hvor præputium er yt og slangekrøller i den grad holder hundrede. Som kunde vil
man uanset forhudsstatus blive taget med på rejse til det hellige land, hvor klezmermusikken hamrer
ud af højtalerne og hvor vi skifter cap og cult ud med kalot og kahlua. Til bar mitzvah tager vi imod
både shekels og kroner, når vi bytter og handler kahlua til yderst favorable priser i bedste jødestil.
Bar’ Trolde
Panums trolde har levet længe i Studenterklubben. De har boet under scenen siden Studenterklubben
åbnede. Desværre er disse ikke velkomne i klubben længere! De stjæler Klubbens kopper og giver
dem til kantinen, samt skruer op for musikken til fredagsbar før klokken 17, så
Studieservicecenteret triller tårer. Derfor har de karantæne fra Studenterklubben og dermed
også til 69 i år. Til gengæld har de fundet en smutvej ind på lageret, og henter glædeligt øl fra
Studenterklubben, som de deler med køen, som heller ikke kan komme ind - muahaha (ond troldelatter).Kom i køen og fest med de troldene.
BAR-BUU, BAR-BUU,
BAR-BUU, BAR-BUU...
BAResso
BAResso LUKKETILBUD. Kom og oplev BAResso for sidste inden vi går konkurs. Netop af denne
grund sælger vi ud af vores allerbedste udvalg til de skarpeste priser - ALT skal væk. Vi byder på
festlige iceblends, hot shots og varme drinks at lune sig på - to go or to stay. #BARkomdu
Baris
Ud af Moustachebars skygge træder Baris; lidt mere noir stemning, lidt mindre hygge og lidt færre
overskægge. Alle tror, de kan snakke fransk, men ingen kan faktisk. Alle har et overskæg, men
ingen har selv groet det. Alle siger, de har set Montmartre, men ingen har været i Paris. Vi faker
en skummel, men morsom stemning med billigt overskæg til en 2-krone, pseudo-franske gloser,
rødvin, brie og fransk DJ-musik.
Barrista
Kom forbi til kaffe og lun hygge i 69’s egen kaffebar - Barrista. Med koffein og alkohol dæmper vi
tømmermænd og puster liv i trætte øjne. Kom og join os i 69’s bedste dagen-derpå-fest, hvor vi
med pleje af både krop og sjæl, sammen varmer op til endnu en forrygende aften i 69’s tegn. Én
af os bager – ses vi?
BARsebäck
Hallå! Välkommen till Barsebäcks återupptagning! Trots de danska protesterna har kärnkraftverket
kommit att stanna. Låt dig förföra av läckra radioaktiva G&T’s, vackra hazmatsuits och bli inte rädd
av de extra extremiteterna som växer upp. Vad hålder? Barsebäck folder!
Bedstemor bar
Bedstemor med slag i! Tre friske bedstemødre har begivet sig ned i klubben til et værre spektakel.
Heldigvis har de rollatoren fyldt med søde sager! Bedstemødrenes hjerter flyder over af lykke, når
de glade børnebørn danser tættere på. Derfor øser de ud af deres kærlighed: Farmor har medbragt
stærke fristelser, mens mormor feder op med flydende hjemmebag pyntet med flødeskum og
kanel. HAPS!

BeyoncéBar
All the single ladies and all the single men! Kan I heller ikke få nok af bløde hofter og bootyshakin’?
Så skal I tilbringe aftenen sammen med Queen B og hendes entourage. Det bliver en aften fyldt
med frække moves, søde blikke og skøn betjening. - Bliver du ikke drunk in love, så kan vi garantere,
at du bliver drunk in lemonade.
BlandBar
ÅH NEEJ! Kender du det, at en beslutning om én af Klubbens mange alkoholiske drikke simpelthen
bliver for overvældende? Og har du egentlig ikke allerede prøvet dem alle? SÅ SKAL DU DA PRØVE
BLANDBAR! Du spinner lykkehjulet, og så er det op til skæbnen, hvilken nyskabende drink du ender
med! Spin hvis du tør!
Blød Beyoncé Breakfeast
Halo, Bey Lovers. Du behøver ikke at kigge meget længere to the left, to the left efter morgenmaden
- dagens vigtigste måltid. Flydende eller ej <’3 Start dagen med alle Beyoncé’s bløde sjælere, sort
kaffe, morgenbrød og ingefærshot. Vi gør vores bedste for at vores juicere giver dig den ultamative
Bey Experience mens vi føler Bey’s Bløde vidundere #69timerBeylove
Brygger Bar
Har du altid drømt om at eje en white walker dragon? Så fåk af. Vi har lavet bajere, vi sælger dem i
baren. ses. TLDR: Hjemmelavet bryg
Bryllups Bar
Har du mødt din udkårne på dakke-floor i aften? Er det THE ONE? Hvad venter du på? Seal the deal,
gift jer! Kom forbi kirken, og forevig jeres store kærlighed med ceremoni, ris og bobler efter alle
kunstens regler! <3
Bubble bar!
Kom og join curlingbørnene indpakket i bobleplast. Vi fejer vejen for dig ind til den mørke 69-timersbar, så du kan føle dig som det curlingbarn, du aldrig (ALTID!) har været. Drik en masse gyldne bobler,
dans i en regn af sæbebobler og bliv pakket ind fra top til tå i den bedste bobleplast, så din bubble
butt kan blive endnu mere hot!
Campari
Gudernes rigtige ambrosius er Campari - ikke det der aperol-sprøjt. Der kommer til at være to drinks:
Campari danskvand og Negroni. Ikke noget moderne fissefornemt instagramvenligt aperol-uha-semig-spritz. Nej, det skal være bittert as fuck. Aperol er sådan noget Gina Jaqueline fra «en sugardaters
bekendelser» tyller som vand, mens Campari er mere noget for Mussolini.
Chemise bar
Baren der er ligeså gammel som 69timersbar! Kom og syng med på dine yndlings Celine Dion hits
i bedste 69timersbar stil!
COCIO-BAR
Et besøg i denne bar, er et besøg du ikke vil gå glip af! Vi byder de dejligste Cocio-damer velkomne
bag baren, som har i sinde ryste din iskolde Cocio til tonerne af lækker R›n›B og ikke mindst, blande
lækre sager i din, i forvejen, yndlingsdrik. Kom og smag på en flydende Guldkaramel, Skumbanan
eller Bounty og stift bekendtskab med en Brown Russian. Cocio - nothing but great taste!
Cocktailbar
Er du træt af OC? Har du fået en shandy på beløbet og synes den smager ligesom den du købte for
en time siden? Så frygt ej! Dine smagsløgs frelser er kommet, Cocktailbar! Her kan du få en drink
der vil få dig til at glemme alt om livets problemer og at livet virkelig er dejligt. Vi har cocktails der
passer lige til dig uanset hvem du er, og vi glæder os til at se dig.
Coyote Ugly
Coyote Ugly har flotte bartendere, der både kan synge og danse (på baren). Der bliver ikke serveret
vand (HELL NO H2O!), men ellers alt andet. Der vil være en auktion, hvor flotte mandfolk og deres
eventuelle ydelser bliver sat til salg til de hungrende kvinder. Måske der også kommer noget med
hvide t-shirts og vand.
Dance with the Devil
Six Centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it’s your turn to feel that
pain: The Gates are open!Træd ind i Helvedes inderste cirkel og lær at prise Satan til lyden af
90’er-tekno-fænomen D-Devils. Nyd et bredt sortiment af fandens gode drinks, åben helvedes 6
(alkoholfyldte) porte og dans med djævlen til den lyse morgen.
Das tekno Turm
DAS Tekno Turm ist zurrück. Jetzt mit große stroboskop licht von Adam FFF und das Turm auf
Potenz. Viel glück, nein man!
Disney Klub 100
Migara, Gaston, Esmaralda og Sebastian inviterer til et speciel disney all-star event! Vi spurgt alle
vores venner om deres ynglings sang og musik. Dette har vi mixet til en legendarisk party starter
af en klub100.
DisneyDameBar!
For gammel til Disneyfilm medsyngning på alle yndlingssangene? Forkert! Det bliver man ALDRIG for
gammel til. Stoler du på os? Hop om bord på det flyvende tæppe, og vær vor gæst i atriumgården.
Du behøver ikke at sy din kjole, eller male alle vindens farver frem. Så længe du synes atriumhavet er
skønt, vil gud være dig nådig. Vær en mand, eller dame, og nyd en mundfuld asti i den skrålende skål.
Driftbar
Har du nogensinde overvejet hvilken vej elefantens knæ peger? Hvordan kan giraffen opretholde
sit blodtryk på trods af den lange hals? Hvor mange kilo mad spiser en odder om dagen? Alt dette
og mere til kan du få svar på hos drift! Vi drifter dyr, vi drifter klubben, vi drifter dig!
Dyrene i HakkeDakke
Baren Sving svælget åbent til Bagermester Harepus’ stærke peberkagebager-shots. Nyd skovens
idyl til Mikkel Rævs rablende rap-rapsodi og svidende svirrende svada på endnu en sensuel skovtur
med Morten Skovmus. Denne hidsige HakkeDakkeBar får dig på 69’ første dag helt fra skovbundens
muld til træets toppe, hvor du kan bunde kølige bajer med Bamsefar.

El Camino
Kom ud i Atriumgården og kom med på en vandretur. Vi skal ud på El Camino, hvor vi skal drikke
ævlebævle og lytte til balkanmusik. Rejsen slutter på Double Rainbow aka Kakaobar.
Elevatocoladabar
Det danske efterår er over os, sommerens flirt og fornemmelse af kærlighed har lagt sig og humøret
visner stille hen. Men nu kan du, blot ved et tryk på en knap, drømme dig væk til sydens sol og varme,
nyde smagen af kolde Piña Coladas og forelske dig på ny til en kærlighedssang. Vi ses i elevatoren.
FaceTime-Bar Problemer: 1) Du er øl-tørstig. ØV. 2) Du er træt af danske bartendere. ØVØV.Løsning:
FaceTime-Bar! I denne bar kan du ringe til en udenlandsk bartender og bestille din øl. Denne vil
blive leveret ved hurtig-hurtig-lyn-lyn-vroom-vroom-post direkte til dig i baren - kæft, hvor smart
og 2017-agtigt.

Hip Hurra det (stadig) min fødselsdag
Føler du dig også snydt? Vi er umådeligt sure for der er blevet taget timer af vores fødselsdag hvert
år, når vi går til sommertid. Det er ikke fair. Så nu tager vi revanche, og holder fødselsdag når vi går
til vintertid så vi kan få vores time tilbage. Vi fejrer os selv og alle andre stakler, der også føler sig
snydt! Tillykke og skål!
Hobo bar
Se Frederik Loft spise en dåse

FADLs Vagtbureau
Er du vagttager? Er du akkrediteret? Så sving forbi FADLs Vagtbureaus bar, og få en gratis fadøl af
de søde mennesker fra hold 9000 - og få ansigt på de søde mennesker du så tit taler i telefon med

HOMMIII Hotseat bar
Erathias perle, Steadwick, er overløbet af Dungeons Lords fra Nighon. Queen Catherine påråber
sig sine allierede, og elverne fra AvLee svarer. Sammen må de stå imod mørke dæmoniske hære fra
Nighon for at bringe Erathia til fordums storhed. Imidlertid er Dronningens far, King Gryphonheart,
blevet myrdet af Deyjas necromancere, som planlægger at lade ham genopstå som Lich, for at lede
de udødes hær. Kærlighed, magi, hæder og ære - Alt er på spil i Kampen om Erathia!

Fireball Bar
Nu er sommeren overstået, og det er koldt og træls - det vil Lucifer lave om på! Trop op i Atrium
under klubbens nye parasol, når Gruppe Rebel Fighters åbner dørene op for Fireball Whiskey Bar.
Sæt dig i en luksuriøs festivalstol og nyd din Fireball Whiskey fra en miljøvenlig blå keramikkop til
de søde toner af Mr. Worldwide, mens du drømmer dig tilbage til sommerens sol og varme. It tastes
like Heaven, burns like Hell.

Indoktriner-bar
Forbered jer på at blive indoktrinerede og hjernevaskede når Den Store Leder: Kim Jong-un og
hans trofaste menige langer bomber over bardisken til lyden af ’Sling-Shot’ og andet godt pop
fra moderlandet. Sidste år bragede vi igennem med Trumps Mexibar og i år forsætter vi den gode
epoke af barer for vores yndlings diktatorer. Så kom forbi Indoktrinerbar og bliv forblændet af Kim
Jong-uns Glory.

Fiss bar
Det er endelig tid igen til 69! Du har stået i kø i 5 timer, Tyrolerbar er forbi, du skal spise hos dine
forældre en time før Chemisebar går på og du var på læsesal i går mens dine venner så Tour de
France. Du hører til i bitterhjørnet med fernatikerne. Livet er bittert.

Jamaicabar Ello man!
Hvorfor ikke bytte oktobervejret og eksamen ud med palmer og ultimativ afslappelse for en
stund? Lad dig forføre af Bob Marleys eksotiske rytmer, der fører til dig til Jamaicabar til 69! Her
kan du nyde livet lidt mere med den sande jamaicanske atmosfære med den bedste musik fra
lokalområdet og de mest eksotiske drinks fundet til dette års 69. Lata, som man siger - Vi ses på
Jamaica!

Flytbar
Flytbar giver dine dansetrætte ben en kærkommen pause. Bestil den portable bar til et givent
opsamlingssted og bund en flyttebajer, alt imens du bliver transporteret til en ønsket destination
inden for klubbens domæne. Du skal bare nyde turen, mens bomstærke flyttemænd og -kvinder
klarer navigeringen. Reservationer kan ske på telefon: +45 60868425
FLØDE <3 goes pink
Du har savnet DJ Flødefar i et HELT år. Vi har gode nyheder til dig: han er tilbage - med et pink twist.
Nu med endnu mere cremet R&B og endnu flere russians!
Forskbar
Nu har vi slidt og slæbt med fundraising til vores forskningsprojekt, så mon ikke vi kan bruge bare
en lille smule af dem på at holde en 69 timers bar? Vi har kun en regel i denne bar, man må ikke
bruge sine egne penge på at købe en øl!
Fredriks Bodega
Fredriks Bodega er navnet på det mystiske lokale 6.01.27F i Panums kælder. Endnu en gang får du
muligheden for at kigge ind, og se hvad Panum-medarbejderne foretager sig efter lukketid når vi med
John Mogensen, røg og flyversjusser genskaber stemningen fra Fredriks Bodega i Studenterklubben.
Full Moon Party Bar
Igen i år er vi stolte af at præsentere det velkendte BRAG af en SELVLYSENDE DANSEFEST med fuld
knald på i form af FULL MOON PARTY BAR. Der vil naturligvis være UV-MALING til alle, i baren vil
der som altid blive solgt ÆGTE BUCKETS i lange baner - og så vil der selvfølgelig være fuld skrald
på MUSIKKEN som I kender fra full moon. Så lad os sammen sørge for DANS UNDER PALMERNE
til vi ikke kan stå og gå mere! (eller i hvert fald til den næste bar går på). VI SES PÅ KOH PAGNAN!
Fyrtøjet
Har du nogensinde set en hund med øjne så store som tekopper?! Nu kan du opleve hele to! Få dit
fyrtøj på toppen af elevatoren og bevæg dig ned gennemtræstammen til de to hunde og få dem
til at hoppe ned fra kisten
Gammel Birks trylleskole for troldmænd
kvinder og hekse. Kære små troldmands-aspiranter, tiden er kommet, den egentlige grund til at
Panums kældre er større end Amazonas Jungle og mere snørklet end en 80 årigs underliv. I de
mørkeste krinkelkroge gemmer sig universets dygtigste troldmænd, og de vil lære dig at trylle, Emil!
Kom til troldmandsbar og drik magisk Pisang Ambon med Panums dygtigste troldmænd. Pisang
Ambon er jo magisk! HUSK TRYLLESTAV AF TRÆ!
Glansholdets jubilæumbar
For 25 år siden startede en epoke. Det skal vi fejre. Kom og hør alle historierne fra omklædningsrummet,
og bliv en del af den mandehørm, der er omgivet af så meget mystik. Årenes højdepunkter
gennemgås, og legendariske glansspillere vil kigge forbi, som gæstebartendere.
Gravølsbar
Er du lidt nede over at der ikke er 69 timer tilbage af 69 mere, har din hamster lige aborteret, er du
lige blevet dræbt i et spil varulv eller er du bare trist over noget helt andet, så kom til Gravølsbar
og drik dine sorger væk. Playlisten er selvfølgelig lavet i bedste gravølsstil, men vi er meget åbne
over for ønsker fra vores gæster.
Grillbar 2017
Er du sulten? Så kom og få en hotdog i Grillbaren! Igen i år bliver der langet pølser over disken til en
flad ti’er, og for 25kr, får du sgu også en fadøl med i købet. Så fås det ikke bedre!
GuldBar
GuldBar – Er det en Toms guldbar? Er det Joachim Von Ands guldbar? NEJ! Det er selvfølgelig
Gulddrengs GuldBar! Tag dine modeller under armen og kom og få et glas champagne eller gå all
in, som Gulddreng ville gøre det, og køb en hel flaske! NEMT!
Harry Potter bar
Kære studerende, Vi er glade for, at kunne meddele dig, at du er blevet optaget på Hogwarts Skole
for Heksekunster og Troldmandskab. Vær venlig, at medbringe de nødvendige bøger og udstyr. Med
venlig hilsen Minerva McGonagall Så hop om bord på Hogwarts Ekspressen, prøv fordelingshatten
og nyd en drink med dit nye kollegium!

Jazz og Bourbon bar
Støvet hænger tung i luften mens bassens første bløde toner rammer dine ører. Du har tømmermænd,
men er indstillet på at give lørdag til 69-timers bar den bedst tænkelige start. Rutinerede og velklædte
bartendere fortæller dig om de forskellige typer bourbon, du kan fortrylle ganen med imens vores
egen jazz-ensemble spiller op for jazzens klassikere
Jul på Vesterbro
Julen kommer tidligt i år, nemlig til 69timersbar, hvor Stewart, Danny, Randi og resten af slænget
fra Jul på Vesterbro kommer og drikker guldbajere. Så kom og få en guldbajer, en vodka eller Fernet
Branca (ja her drikker vi flasker, ikke shots), pølser fra stewarts foderbræt - og hvis man er vegetar
kan man få en kradser med bræk og bæ og blod.. Yes sir!
Julefrokostbar
HAPS HAPS HAPS NU SKAL DU HA SNAPS. Noget der vækker appetitten, noget der rykker i
banditten!Julen nærmer sig og ligeså gør julefrokosten. Tag hul på sæsonen og kom til julefrokostbar!
Du kan smovse løs i sild og risalamande og skylle hele herligheden ned med snaps og juleøl. Haps
haps haps nu skal vi ha snaps.
Justin BieBAR
Vi elsker lyden af Baby, Sorry og Boyfriend. Vi elsker purple, purpose og pray. Vi elsker hans hår, hans
duft og hans røst. Vi elsker Calvin Klein og hans nøgne krop. Vi elsker ham. Vi hader Selena Gomez
Jägerbar
Vil du med en tur på jagt? Så tag med i skoven, og se om du kan skyde et dyr. Der vil være mulighed
for at købe en skarp til jagten, og masser af drinks med jägermeister. Barpersonalet vil være dig
behjælpelig med råd til alle typer af jagt. damejagt osv.
KONDITORBAR
Konditordrengene præsenterer: Konditorbar! Er du også træt af hvor binært opdelt dine to
største nydelser er? Er du træt af at den post-prandielle træthed, ødelægger en ellers glimrende
brandert? Eller har du en gang for ofte, drukket dig alt for stiv, fordi du glemte at få en lille bid mad
i maven? Konditordrengene sammensmelter de to grundelementer af dit livs bedste brandert i en
smagseksplosion af lykke, overraskelse og kage og sprut.
Vi er tre gæve gutter, der igennem de seneste 3 år, har bagt os gennem alskens vederstyggelige
kombinationer af kage og sprut. Nu står vi klar på den anden side af rejsen, for at servere
dig det ypperste inden for konditori, uden at du skal gå på kompromis med din promille.
Vi serverer: Spise med sprut Din farfars sidste fornøjelse – Rom- & chokoladekage med flødeskum.

Mor er ikke træt, hun er skuffet – Ginkage med tonic-glasur. Drikke med kage Væk mig inden du
går-går – Kaffe, farin, whiskey og flødeskum, blandet med irish coffee. Sensommerens godnatsang –
Vodka, galliano, flødeskum og æblejuice samt en skive æble. Det økonomiske Hele sortimentet står
i en flad 15 krone, dog kan man få hele fire nydelser såfremt man langer en Karen Blixen over disken.
Kopkagebar
Kan du lide kage? Slef! Kan du lide chokolade? Helt sikkert! Kan du lide det quick’n’dirty? Det kan
vi i hvert fald! Derfor har vi samlet ovenstående i kernen af klubben - den blå IKEA-kop!Vi tager
begrebet cupcakes op til genovervejelse og introducerer nu kopkager! Altså kage i en kop. Det
bliver mega hyggeligt, så hiv din læsemakker med og kom og nyd din lækre kopkage med en
dejlig, varm lumumba!
Kroksjön fiskecamp
Velkommmen til Kroksjön fiskecamps put and take sø! Her kan I prøve at se om i er heldige og fange
en fisk eller blot fanger bundfald og vender tomhændet hjem...
Krøllebar
Har du forstået livet? Har du altid følt dig lidt udenfor, når de ”perfekte” foldere diskuterer om Kählervasen skal stå i vinduet eller på sofabordet? AKA Krøller du? Vi giver nu alle krøllere muligheden
for at komme til KRØLLEBAR og fejre at du ikke er alene!! Kom til handicaptoilettet og krøl aMOK.

mængder, og sammen giver vi resten af Europa den lige i røven!
Oslobådsbar
Tag på den legendariske Oslobåd, hvor kun en tåbe ikke frygter stive nordmænds lapdances. Fyr den
af på det gyngende gulv til tonerne af ’På Dybt Vand’, hæng i baren, eller spil dine hårdt tjente SUpenge på HESTEVÆDDELØBET. Præmien er naturligvis hele puljen, som kan bruges i baren! Som altid
er Crew behjælpelige i baren, så gå ikke glip af 2 timers luksuscruise gennem Kattegat og Oslofjorden.
Page four bar
Hvem er DK’s største boyband gennem tiderne? Hvem kan synge trusserne af damerne, og pikken
stiv hos fyrene? Svaret giver sig selv, så husk at stå i kø, når drengene fyrer op for festen med godt
med cider, godt humør og teenagetøser i hælene.
Panumfrisøren
Er dit lange hår blevet for umoderne eller kunne dit korte hår sagtens blive kortere? Frygt ej,
Panumfrisøren åbner endnu en gang for værdigt trængende studerende, med alt hvad dertil hører
af køkkensakse, trimmere og godt humør!
Panumsabotøren
Helst ikke. Vi er meget hemmelige.

Kusine Kusine’s toast bar
Kusine Kusine er din redning på en tømmermændsramt morgen, når du slentrer ned i klubben
for at undgå køen men stadigt ikke har nået at få lagt bunden får den første shandy kommer
indenbors. Så kom forbi og slæng dig i lækre toasts og irish coffee - den perfekte opskrift på
forsvindende tømmermænd.

Panumskitur afterski
Kunne i tænke jer at drikke gratis jäger skishots? Savner i Seven Nation Army? Mangler i at slå
en stakkels 1. semester i at spille søm? eller vil i bare gerne drikke en øl med jeres yndlings
værelseskammerater? Så sørg for at kom og oplev ægte panumskitursstemning sammen med jeres
guider til et brag af en afterski atriumgården.

Kæbar
I Kæbar kan du vinde øl på din kæbe. Og drikke guldøl alt i mens. Simpelt og godt. Vi tager
polaroid fotos til højre og venste, til vores Kæbe hall of fame. Kæb and join the party <’3

PLanAlarm alle festende mennesker til 69!
Terroristerne er på fri fod igen og det er jeres opgave som counterterrorister at sætte dem på plads! Det er
tid til afholdelsen af panummesterskabet i Counterstrike 1.6! Så grib fat i dine 2 bedste musesvingende,
AK-kløvende og flashbang-friendly-fire-ende makkere og stil op i den ædle disciplin der computerstrike!
Du skal blot medbringe dit hold og gode/dårlige humør og bunde din øl inden du sætter dig til
bordet, resten sørger Panum-LAN gruppen for.

KØ-bar
KØ-bar fejrer bureaukratiet! Kom og stå i KØ, vent på din bestilling og hyld det suveræne Sovjetiske
system. Krakilerne vil betjene dig, så snart det er din tur.
Lager åbner Lillebar <3
Lager åbner Lillebar <3
Lager-bar <3
Ølfest i Lillebar. Vi skal spille Chicago og drikke øller i Lillebar. Og så arrangerer vi en epic ølsmagning
for feinsmeckerne i særligt udvalgte specialøl. Det bliver festligt og hyggeligt og skidelækkert! <3
Les Lanciers
Savner du en mere sofistikeret dansestil? Er du blevet træt af træstammen, hardstyle og kædeslag
op i æblerne? Så duk op til undervisning i Les Lanciers med efterfølgende opvisning. Der vil blive
solgt rødvin og dertilhørende franske fristelser undervejs, så du ikke går sukkerkold, når de 5 runder
af aller yndlingsdans bliver spillet.
Mamma Mia Pizzaria
Mamma Ria Pizzaria sælger 69’s lækreste pizzaer, så kom til en udsøgt italiensk smagsoplevelsen i
entreen, når sulten indstiller sig - hvilket den gør lige til aftensmadstid!
MGP - det BAR’ noget vi leger!
Drømmer du dig også tilbage til dengang, hvor det hele var glitter, glamour og god musik? Ja, vi ved,
du inden du udfordres i S, P eller K. tænker på årets begivenhed i de gode 00’ere - børne MGP - det
bar’ noget vi leger! Vi vil give 69-timers bar et tiltrængt skud nostalgi og tage Jer tilbage til de søde
toner af Morten Fillipsen og Shit Kid. Så kom og få en Filur
Mini(golf)bar
Kom og tag et spil minigolf med din ven! For 15 kr/pers går I banerne igennem sammen og den
største minigolf champ kan bryste sig med at være den ukronede golf-mester (i hvert fald for en
aften). Og hvem ved, om taberen giver en øl i baren bagefter?
Minttu Be Bar
En tæt frost rammer jer. Enorme istappe og tæt tåge understreger, at I er kommet til The Finnish
Himalayas. Er du MINT TU BE? Find ud af det med en varm AFTER8 eller COLD ON THE OUTSIDE,
WARM ON THE INSIDE. Vi spiller også VAND ELLER MINTTU, så tag din koldeste Ice Queen eller
stiveste Snow Man under armen. Der er chance for at øge shot-puljen, hvis I er iskolde bluffere.
Brace your self Minttu is coming!
MormorBar
Du vågner til duften af kaffe og hjemmebagt brød og kage. Du har næsten ikke sovet hele natten, og
det eneste du virkelig har lyst til, er en god kop kaffe med bailey og et stykke brød med marmelade.
På den anden side af baren står mormor iført forklæde med et varmt smil. Hun fortæller dig, hvor
meget hun har savnet dig.Hun fniser af dine jokes imens hun skænker et shot æblekage. Godmorgen!
Nam-bar
Luftfugtigheden er 98%. Lyden af huey-helikopterne hænger over hovedet på dig. Året er 1969.
Vietnam-krigen raser. Bevæg dig ind i junglen, hvor du i baren møder de unge udsendte amerikanske
soldater, mens der fra scenen bliver spillet op til protest fra Nam-bandets hippiebesætning, der
uddeler betingelsesløs kærlighed og flowerpower til alle.
Navy bar
Splitte mine bramsejl, Så er det tid til en ordentlig fest på de syv have! Der kommer til at være højt
humør, fed musik og flotte piger og fyre i uniform

Polsk Bar
Når arbejdet på byggepladsen er slut mødes alle håndværkerne i polsk bar. Konceptet er simpelt,
deltag med din makker i en konkurrence om hvem der kan drikke flest centimeter vodka. Til den
grimme smag vil der være lidt syltede grønsager og andre specialiteter fra Gdansk.Vinderen hyldes
som den bedste håndværker, stærkeste drikker og modtager den flotte pokal.
PortørBar
Portørerne er endelig færdige med deres strejke! Og de er klar til at servere fra deres hemmelige
portørlager der kører rundt i gangene under riget og i dagens anledning også i Studenterklubben.
POSTBAR
Postbaren er tilbage! For 3. år i træk leverer panums flotteste postbude DIT brev ud. Har du længe
tænkt over hvad du skulle sige til ham den søde fra bib eller hende du mødte på skiferien men ikke
kan huske navnet på? Frygt ej! Kom forbi den mobile postkasse, snup et fernet-shot til nerverne og
skriv alt det du ikke tør sige højt - så leverer vi brevet og sparker din aften alvorligt i gang! Vi ses <3
Powerpuff bar
Efter det store Kemikalie X-spild til frebar i foråret blev Powerpuff Pigerne dannet, og de vender nu
tilbage for at markere dagen. De vil foretage små kemieksperimenter, hvoraf de mest farverige og
sprudlende sælges. MojoJojo, Sedusa og HIM vil muligvis forsøge at overtage baren, men politi og
Powerpuff er klar til at bekæmpe ondskaben og redde baren!
PræBARat
Du dingler ud fra toilettet, en anelse desorienteret, en anelse beruset. Idet du runder Storebar rammes
du af en epileptisk kaskade af strobelys og lugten af sødt kød. Kaosset stammer fra et aflukke bag et
grønt forhæng. Du kommer tættere på. Lugten og lyset bliver stærkere. Du hører lyden af en rundsav.
Tankemylder - på forhænget ser du ordet ”PræBARrat” aftegnet, du trækker forhænget fra og?!
Pub bar
Top of the mornin’ to ya! De fleste tror at Skt. Patricks day ligger den 17. marts. Dette er helt forkert!
Den ligger nemlig under 69 timers bar! Så kom til O’Simons Pub Og spil et spil terninger, drik en
pint og syng med på de irske sange.
Putin-bar
Rusland rykker ind og dækker enhver tørstig studerendes behov. Der er russisk vodka til den
trængende fodtusse, samt lækre russiske drinks til den kaviar-spisene klasse. Til de enkelte daredevils vi ved der findes derude, vil det være muligt at satse alt i et hæsblæsende spil ”russisk
roulette”.Som Putins udsendte diplomater byder vi jer velkommen! Udadtil virker Rusland måske
ikke særlig indbydende overfor forskellige minoriteter, men dette er blot det hårde ydre - man kan
jo beskrive Rusland som en hård fyr med blød nougat i baglommen, vi skal nok sørge for alle er
glade og tilfredse ;) Nostrovia!
RekordBar
Rekordbar er en udfordring til de konkurrence hungrende studerende der ikke kan få stiv nok pik
over deres 12 taller og har brug for endnu flere udfordringer og rekorder som de kan skrive på Cv’et.
Er du derfor typen der bliver høj af sådan noget, så mød op til Rekordbar og slå rekorderne i alt fra
at bunde en fadøl hurtigst til at spise en skive rugbrød hurtigst.

Numsen Bar
Savner du også lidt maskulint bar hud? Så kom og se Numsen Bar!

Rollespilsbar
Vi spiller rollespil i den mørke atriumgård! Du må godt være med, for du får lov! Rollespilsbaren
er tilbage med Ridder Reinhardt, Lord Loft, Louie Loveheart, Ida Aragorn og Anna Ork i spidsen.
Kom og kæmp med sværd og papgevær og udlev den indre rollespiller, vi ved du gemmer på. Er
du bange, kan du bare gå!

Og det var Danmarkbar
En tilbagevendende klassiker, hele DK’s højdepunkt. I selskab med et regulært glanshold af roligans,
får du lørdag formiddag en gedigen mulighed for at pleje tømmermænd. Kom til gensyn med
stordokumentaren ”... og det var Danmark” når den vises på storskærm ved scenen. Tag rød-hvid
krigsmaling på og bevæbn dig med en klassisk Albani fra Odense. Vi sørger for pølsehorn i rå

Russisk Mafia Bar
Nu får du muligheden for at træde ind i et yderst eksklusivt, lukket og hemmeligt miljø. Vi giver dig den
unikke chance for at møde Den Russiske Mafia! Kartellet har længe været lukket for offentligheden,
men i en kort tidsperiode åbner vi op, så du kan komme og få fingre i vores allerfineste vare: DEN
RENE RUSSISKE KOKAIN.

Salsa&Sangria Bar
Med salsa og sangria går man aldrig galt i byen! Løse hofter, livlig musik og en flammende hed
stemning er det, der sker i Salsa&Sangria Bar! Kan du ikke danse salsa så frygt ej! Baren starter med
en lille tutorial fra vores egen salsa-instruktør. Kom og dans!
Sandhedens time
Har du altid undret dig over noget ved din ven? - så hiv ham/hende med ned til Sandhedens Time,
hvor I for kun 10 kr pr/pers. kan få et shot sandhedsserum og trække et spørgsmål hver, som skal
besvaret fuldkommen ærligt.
Scorebogsbar
RELEASE PARTY for SCOREBOGEN 2017
I anledning af udgivelsen af Scorebogen 2017 holder Foreningen Studenterklubben fest i 69 timer.
Det hele kulminerer med arrangementets hovedevent lørdag, hvor man endelig kan få fingrene
i sit eksemplar af årets bog. Du kan nyde billederne af dig og dine smukke venner i årets bog
akkompagneret af spandevis af Aperol Spritz. Vi glæder os til at se jer!
Scorekalenderen
Har du også svært ved at holde styr på hvornår festerne, eksaminerne og fredagsbarerne ligger?
Driller det med at huske datoerne for FADLs generalforsamlinger, revy, skitur og vejledningen?
Kom hid, og vi fører dig igennem Panum-året, som selvfølgelig løber fra 69-69. Oplev de 4 sæsoner
udfolde sig foran dig, køb dit eget eksemplar af Scorekalenderen og mød dine Kalenderpiger IRL!
Scubar
Vi bevæger os 18 meter under havets overflade. Hernede findes en anden verden, hvor luft udskiftes
med vand, og en stærk svømmer vil møde forunderlige skabninger. De hurtigste svømmere kan
opleve hjemmebrygget havfrue-tangsnaps, og er du heldig, kan du få en lækker sild på krogen. Du
kan opleve Fisk og Hvaler - og får du brug for ilt, har vi masser af oxygin!
SensationWhite
Dubai, Jakarta, Sydney, Studenterklubben. Gør jeg klar til at scenenområdet bliver omdannet til
den verdenskendte hvide, basspumpende, redbull-drikkende EDM-fest som er Sensation White!
DJERDUSURELLERHVAD ft. JewishHouseMafia er barens headliners hvor der vil blive serveret rå
mængder Avicii, Tiesto og andet BigHouse/Mainstage musik mens der vil være VodkaRedbull, Russion
Cocaine, flaskeservice og VIP-borde at købe i baren. Der er selvfølgelig obligatorisk dresscode: alt
skal være hvidt, hvordan skal man ellers få noget ud af UV-lyset?
Sexekspressens Bondagebar
Drømmer du om at være bundet, mens du får et CumShot i din mund? Sexperterne er klar til at
tage imod dig i Sexekspressens Bondage Bar, hvor du kan udleve dine bondagefantasier og få sexet
inspiration. Stil spørgsmål i vores anonyme brevkasse, få tragt fra dominatrixens skød og dyst i din
lak og læder-viden. Din gane forkæles med assblow, tvangsorgasme, m.m. Bind din læsemakker
før h*n binder dig!
Shiza bar
Kom forbi Shiza baren, og kom i god ryger stemning med vandpipe og mellemøstlig stemning!
Sjatbar Lad terningerne bestemme din skæbne! Sjatbaren tilbyder både klassiske og mere
nytænkende drinks i overraskende kombinationer. Så bliv lige hængende
SKODBAR
Du danser på floor. Det er sgu ved at blive sent, og du er blevet en smule træt og tørstig. Du tager
over i en bar – SKODBAR. Mød 69’s sureste bartendere, eneste dørmand og dårligste drinks. SKODBAR
– fordi alle andre barer er mindre skod.
Soul Bar
The soul train is coming! Slæb din trætte og efterårskolde krop forbi Soul Bar og få varmen med
en forfriskende drink i en bar der emmer af 60›er Motown stemning. Ud af højtalerne vil der
flyde den lækreste karamelbløde blanding af saxofonsoloer, dybe manderøster og sjælfulde
afroamerikanske divastemmer. Du vil blive opvartet af kvinder i guld og glimmer, der vil sørge
for at både tørsten og sulten vil blive stillet – yes honey, der vil være soul food ;) Kom og get your
groove on i Soul Bar - det er balsam for sjælen!
Space Jam-Bar
Der er pause. Det står 66-18 til Monstars i århundredets basketballkamp. Hvis Looney Tunes med
Michael Jordan i spidsen ikke får styr på deres spil til anden halvleg, er de færdige! Dømt til at være
slaver for Monstars i al evighed. De har desperat brug for DIG og dine episke basket skills! Så kom
og drik lidt af Michael’s secret stuff, træn dine three-pointers og dunk til et spil Tragtsket. ”I believe
I can fly” – Michael Jordan
Speed dating og daiquiri-bar
Søger du kærligheden? Mangler du den eneste ene eller måske bare noget guf for en enkelt aften. Så
kom til speeddating og få afprøvet dine grænser, samt muligheden for at møde nye og interessante
mennesker ;) Vi sørger for strawberry daiquiris der er røde ligesom det pulserende kærlighedsorgan.
Lad dig blive forført.
Stetoskopbar
Kom med i studiet hos stetoskopet. Har du altid drømt om at blive interviewet i vores podcast, så
har du nu muligheden til 69-timersbar. De berømte værter fra programmerne vil være at finde bag
baren, og du kan forvente både interessante men også kritiske spørgsmål når du forsøger at bestille
din øl. Oplev hvordan stemningen bag mikrofonerne former sig, men pas på din stemme risikere at
blive forvrænget, så du ender som enten monster eller mus. Hvis du ender med at fortælle so dine
dybeste hemmeligheder kan du være helt rolig, det udkommer ikke som et program! Hvis du til
gengæld kommer men en genial ide til et nyt program, skal du ikke føle dig sikker på vi ikke stjæler
den. Så kom med i studiet, få en øl og udnyt en ekstraordinær mulighed for at se hvad der foregår
helt inde bag stetoskopet.
StrafBar
Tha police is in tha house - og hvis du har været slem, så vanker der! Det er good cop, bad cop og
dirty cop og du vælger selv om du skal have straffen med pisk, knippel eller shot... Fifty Shades of
Grey møder Dødbringende våben i en smuk sammenblanding. Såååå... Bitch better have my money :)
Studenterbar

Throwback til de gode gamle studentertider. Det er tid til at støve huen af, drikke øl til du brækker
dig og se solen stå op. Kom og skriv i huen og dyt af studentervognen.
Studieservicecenter Bar
Velkommen til Studieservice! Kom helt ind i maskinrummet, når Studieservicecenteret åbner
dørene til 69 timers bar. Statistikken siger, at der er sammenhæng mellem antal genstande den
enkelte studerende drikker pr. uge og mellem hans/hendes risiko for frafald - SHIT, det gider
Studieservicecenteret ikke! Og hvilken enestående mulighed for at sænke frafaldsprocenten som
at møde op til 69 og drikke endnu mere. Derfor har Studieservicecenteret arrangeret ’DRIK UD
ELLER DROP UD’. Som deltager i ’DRIK UD ELLER DROP UD’ finder du sammen med en gruppe af
dine venner og sætter jer i baren. Studieservice tager imod jer og I får nu muligheden for at vise,
HVOR egnet I er til studiet. Målet er simpelt: drik mest muligt blandt dine venner på 10 minutter.
Personen i gruppen, som drikker mest, får sin ølregning betalt af øvrige deltagere OG VIGTIGST
AF ALT kommer på scoreboard over personer med lavest risiko for at droppe ud af studiet. Det er
studieservice glade for.
Svedhyttens saunagus!
Finsk Saunaforbund genopliver saunareligion og hylder gus-kunsten. Gusmestrene medbringer 3
dufte og tilhørende hjemmebrændt. Mottoet er ”Viina ja Sauna on ainutlaatuinen parannuskeino”
Nøgleordene er velvære og detox. Kom forbi til aromaterapi og skil dig af med affaldsstofferne fra
69. Frygt ikke svedig overlæbe eller græker, sved er kroppens helligste væske. Vi giver en omgang
med saunakvasten!
Teknikloungen
Hvis du hvert år går og tænker, hvad pokker der mon egentlig gemmer sig bag alle tæpperne, når
medicinerrevyen spiller, så vil vi nu løfte sløret, eller tæppet om man vil, til denne sagnsopspundne
verden: Teknikloung. Til dette års 69-timersbar byder Teknikpigerne jer inden for i en verden fyldt med
god stemning, altid kolde White russians, looping Louie og ikke mindst nogle letpåklædte mænd.
Alt sammen svøbt ind i et lyserødt skær med dertilhørende lækker revymusik!
The Disaster Bar
Kultfilmen ”The Room” kommer til Panum! Men det er ikke en almindelig filmvisning som du
kender den. Det er en interaktiv fest, hvor publikum og deltagere skaber rammerne om et event,
der er ud over det sædvanlige. Kom og kast med skeer, lav pudekampe, tilråb, fællesskål og grin
sammen med os, til de mest akavede og upassende scener du kan forestille dig. Smag desuden
den legendariske ”The Disarster Drink” - naturligvis kun HVIS DU TØR!
TISS bar
Kan du lide tequila? Det kan vi! TISS er tilbage! Tequila Interesserede Studerendes Selskab er for
studerende, som elsker tequila, og det er i alle former! I TISS-bar kan du hænge ud med dine TISSvenner eller møde andre med samme tequila-interesser. Det bliver skidehyggeligt, så husk din
sombrero og tag dit æsel med, eller måske bare din læsemakker. Vi ses til TISS-bar!
Total Vaginal-BAR
Vi byder velkommen til en Vaginal-hule fyldt med alt fra frisk modermælk serveret direkte fra brystet,
til rødbede-skede-drink. Som mand tænker man sig måske lidt malplaceret, men bar´rolig, man kan
komme og få et cum-shot med ”en lille blå” i, eller blive presset ud gennem vagina og dermed genfødt
som 69-timers-stiv. Kom og stik en finger eller et hoved ind. Det bliver lækkert.
Tour de France
Tour de France - en 69-mastodont uden sidestykke, tager endnu en tur i manegen. Baren vil atter
danne rammerne om en episk dyst mellem Panums elitesportsmænd m/k om den gule trøje
og den ultimative hæder. Kompetanterne vil blive udfordret på deres udholdenhed, balance og
alkoholtolerance, til skue for hele 69. Der kan tilmeldes fire hold med fire deltagere; en holdkaptajn,
en sprinter, en bjergrytter og en hjælperytter. Hold tilmeldinger sendes til Niels Frederich Rose Holm.
Det bliver et uforglemmeligt show.
Tyrolerbar
Studenterklubben inviterer til årets største volksfest! Ifølge traditionen er oktoberfesten de 16 dage
der starter oktober - i studenterklubben er tyrolerbar de timer der for alvor starter festen til årets
69! I baren finder du smukke tiroler-frauen og -männer, der fylder dit 1 liters ølkrus til randen med
øl altimens ”anton aus tirol” spiller på fuld rebecca! Smæk dine lederhosen eller heidikjole på og
spring op på plankerne - studenterklubben bliver aldrig den samme

Skal du være vores nye stud.med?
Vidste du at på Nykøbing F. Sygehus, kan du
- Komme sovende på arbejde
- Forske og gøre en forskel
- Udbygge dit CV gennem øget faglighed
- Have medinﬂydelse på planlægning af din arbejdsdag

Check www.komsydpaa.dk - Vi glæder os l at se dig
Mød os l karrieredagen på Panum d. 12 Oktober

Foreningen af Danske Lægestuderende

FADLs Vagtbureau

Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og
kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden
• Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og
400 SPV-timer • Du har mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet;
dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen –
både i somatik og psykiatri • På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion
mellem mennesker • Du introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en
stor og værdifuld indsigt i patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du
en del af de 2.400 lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de
bedste vagtmuligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står
vagtbureauets sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt
komme i gang igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan
skrive dig op til vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver
dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver Nr.
• Der
84: arbejder ca. 700 studerende på
vagthold, hvor opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADLvagt tjener i gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første
vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har
mulighed for at komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri
• På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af
vagter • Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du
introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i
patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400
lægestuderende, der tager vagter gennem FADLs Vagtbureau • Vagtafdelingen arbejder 24/7 for at sikre dig de bedste vagtmuligheder • Hvis du har spørgsmål omkring et vagtforløb eller har haft en vagtoplevelse, du gerne vil tale om, står vagtbureauets
sygeplejersker klar til at tale med dig • Selv om det evt. er lang tid siden, du sidst har taget en vagt, kan du hurtigt komme i gang
Nr. 13:
igen • På din vagtprofil kan du altid følge dine
vagter og akkreditering/kurser samt aktuelle vagtsituation • Du kan skrive dig op til
vagter med vagtgaranti (den faste opskrivning) eller valgfrit (chanceopskrivningen) • Arbejdet som FADL-vagt giver dig studierelevant erfaring • De fleste FADL-vagter er sygeplejevikarer og ventilatører, men de varetager også mange andre funktioner • Flere
vagttagere arbejder hos en praktiserende læge med en bred vifte af opgaver • Der arbejder ca. 700 studerende på vagthold, hvor
opgaverne og kompetencerne spænder over mange forskellige opgaver, specialer og kompetenceniveauer • En FADL-vagt tjener i
gennemsnit ca. 50.000 kr. om året ved vagtarbejdet og tager 3-4 vagter om måneden • Du kan komme på dit første vagthold allerede efter 200 timers SPV-arbejde • Du kan blive ventilatør allerede efter 3. semester og 400 SPV-timer • Du har mulighed for at
komme på samme afdeling, når du skal tage en vagt • Der er ledige vagter hele døgnet; dagvagt, aftenvagt og nattevagt • Der er
ledige vagter alle ugens dage – året rundt • Der er vagter på alle hospitaler i regionen – både i somatik og psykiatri • På din online-vagtprofil er der hjælp til at finde ledige vagter – bl.a. kan du sammenholde dit studieskema på KU med udbuddet af vagter •
Gennem FADL-vagtarbejdet får du både en intensiv oplæring på forskellige afdelinger og specialeerfaring • Du opnår gennem den
brede berøring med sundhedsvæsenet erfaring med kommunikation, samarbejde og interaktion mellem mennesker • Du introduceres til sundhedsvæsenet gennem dine kommende kollegaer og samarbejdspartnere • Du får en stor og værdifuld indsigt i patientkontakt, arbejdsgange og sygdomsbilledet under en ansvarlig afdelingsledelse • At ”ældre” studerende er en værdifuld tilgang til at
høre mere om vagtarbejdet gennem studiet • Du kan gennem dit studieforløb følge ”kompetencetrappen”, hvor du undervejs kan
komme tæt på mange forskellige patientgrupper og behandlingsforløb • Som FADL-vagt bliver du en del af de 2.400 lægestuderenDer
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Blegdamsvej 26, baghuset
2200 København N
Telefon: 35 37 88 00

VAGTAFDELINGEN
Kan kontaktes alle dage, døgnet rundt
– dog kun akutte opkald fra kl. 22.00.
Telefon: 35 37 88 00, tast 1

Personlig henvendelse:
Man.-tors. kl. 8-17, fre. kl. 8-14

UDDANNELSE OG HR
Man.-ons. kl. 8.30-12 og 12.30-15,
tors. kl. 8.30-12 og 12.30-17, fre. lukket.
Tina Berthou Jepsen, kursuskoordinator:
tj@fadl.dk, telefon 35 24 54 04

tiv sygeplejerske: ab@fadl.dk, telefon
35 24 54 08
Gry Orkelbog-Andresen, ledende sygeplejerske: go@fadl.dk, telefon 35 24
54 02
Dorte Mønsted, administrativ sygeplejerske: dbm@fadl.dk, telefon: 35 24
54 09

KØBENHAVNS KREDSFORENING

NYT REPRÆSENTANTSKAB
FADL København siger stor tak for en rigtig god generalforsamling!
Det var en hyggelig aften med spændende oplæg og underholdning fra satiregruppen MAGT.
Under generalforsamlingen sluttede valghandlingen for valg af repræsentantskabet. Resultatet af valghandlingen ses herunder:
Repræsentant Andrea Maier
Repræsentant Claas-Frederik Johannsen
Repræsentant Ossian Nilaus Gundel
Repræsentant Tobias Berg
Repræsentant Mads Koch
Repræsentant Tue Leth Nielsen
Repræsentant Josefine Tangen Jensen
Repræsentant Maria Vestager
Repræsentant Sebastian Moretto Krog
Repræsentant Mads Marstrand Helsted
Repræsentant Annarita Ghosh Andersen
Repræsentant Anders Bang
Repræsentant Katrine Kjær Iversen
Repræsentant Linnea Thye Gerdes
Repræsentant Kristian Mosfeldt Jeppesen
Repræsentant Niels Emil Hillerup
Repræsentant Eva Rudjord Therkildsen
Repræsentant Christian Suppli Benson
Repræsentant Katrine Søgaard Thomsen

165
158
138
121
112
99
94
93
93
92
78
69
68
68
63
63
62
61
57

Repræsentant Niels Bjørn Dalsgaard
Repræsentant Urd Schrøder Holm Hansen
Suppleant
Kaare Johan Peter Stolt
Suppleant
Maria Hilscher
Suppleant
Benjamin Waraich
Suppleant
Sofie Nellemann Kryger
Suppleant
Malthe Emil Bergholt Hviid
Suppleant
Clara Mellergaard Jensen
Suppleant
Andreas Søborg
Ikke valgt
Frederikke Anine Prætorius
Ikke valgt
Janus Fabrin Markussen
Ikke valgt
Louie Rogalla
Ikke valgt
Caroline Helligsøe Hansen
Ikke valgt
Nick Emilio Normand

57
55
54
49
48
45
34
33
30*
30*
29
29
28
15

* = Lodtrækning udført af valgkontrollanter jf. FADL
Københavns valgregulativ § 11 stk 2

MINDFULNESS

KURSUS

DIG
D
L
E
TILM
PÅ
K
N
I
L
VIA
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O
B
E
C
FA

TILMELDING ÅBEN

55% af de medicinstuderende oplever stress i hverdagen. Det viser FADLs nyeste studiemiljøundersøgelse. Det er for mange! MedicinerRådet og FADL danner fælles front og står sammen om at skabe et bedre
studiemiljø på medicinstudiet.
Kunne du tænke dig at lære værktøjer til at forebygge stress? Vil du gerne kunne bevare roen i hverdagen — også i de travle eksamensperioder? Kunne du tænke dig at finde ud af, hvad mindfulness er og
hvad du kan bruge det til i en travl hverdag i klinikken?
Så kom til MedicinerRådets og FADLs mindfulness kursus! Kurset bliver undervist af Merete Lindholmer,
som er en uddannet stresscoach og mindfulnessinstruktør. Merete har tidligere afholdt kurser for læger
og er derfor vant til at arbejde med de udfordringer, som lægelivet kan bringe med sig.
Der afholdes to kursusforløb for henholdsvis bachelor- og kandidatstuderende. Bachelorkurset vil fokusere på hverdagen som studerende på Panum, mens kandidatkurset vil fokusere på at bruge mindfulness
i klinikken. Der er plads til 30 mennesker på hvert kursus, og vi kører først til mølle princippet — så skynd
dig at melde dig! Find eventet gennem FADL og MRs Facebooksider, og tilmeld dig via linket til googleforms. Kurset er gratis.

DINE REPRÆSENTANTER
FORBEREDER SIG TIL
FORHANDLING

OK18

I weekenden mødtes FADL-repræsentanter fra alle universitetsbyer, for at lære forhandlingsteknik og
grundlæggende arbejdsret samt at sortere og prioritere i de tilsendte krav. Det har været en spændende
og lærerig weekend, og forud venter et stort arbejde med de fremtidige forhandlinger. Kravene skal være
klar til aflevering til regionerne (lægevikarer og SPV/VT) og Moderniseringsstyrelsen (universitetsansatte)
slut november. Vi håber, at du som medlem vil være med til at svare på medlemsundersøgelser, der kan
bruges som vigtig data i forbindelse med vores argumentation.
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GØGL

MOKs altomfattende omend mangelfulde
SURVIVAL GUIDE til 69-timersbar.
Hvordan overlever du 69
timers fest i Studenterklubben? Det korte svar: Det
gør du nok ikke... Men det
er også okay. Erkændelse og
selvindsigt er som altid de
første trin til videre heling.
Anyways.. MOK har her
lavet en guide der får dig
lidt nemmere igennem årets
barer og de tømmermænd, der
følger med:
1) Plan ahead! Hvis du er alment døde-

så vil du komme til at glemme dit tøj
til frebar. MOK afslører: 69 er i virkeligheden bare et stort nummer, der
skal få dig til at glemme dit tøj, så
Røde Kors kan få fyldt deres lagre op.
MOKs råd: Lad være med at tage dit
nye Guccibælte (eller bare noget du
er glad for) med. Køb evt. en af dine
medstuderendes jakker i genbrugsbutikken - den kan du tage på næste år
#retro? #dettrorvinok
4) Budget. Hvis du ikke har sparet
op - så håber vi du har et sødt smil og
krejlerevner. Ellers får du vel snart
løn.. Og ellers må du up’e dit chicago-game - ses i lillebar!

lig og ikke har det sagnomspundne
og altoplåsende papirsarmbånd, der
tillader fri passage ind og ud af klubben - så kommer du til at være låst
inde i et mere eller mindre frivilligt
fængsel. Det er derfor hammer-dunder
vigtigt at du sørger for at have mere
end din telefon med til underholdning. (læs: venner)
Ps. Der er nyt dørsystem i år - det
bliver meget mindre forkrampet. læks.

1.2) Plan ahead! Hvis du er alment
dødelig og har en mave så skal du pakke en madpakke (jvf pkt 3 lad være
med at pakke den i noget du kan lide)
MOK anbefaler: Noget du kan gemme
væk, der holder.
Har du glemt mad? Er du stadig sulten? Har du drukket 100 bajere? GrillBar er din ven! Du kan få hottere og
det fed. (Vegetarerne kan få en kradser. mums, ggggg.)

2) Moralske tømmermænd kontra
ægte realz tømmermænd? Jeps. Den er
straks sværre, MOK kan ikke hjælpe
dig med de moralske af slagsen. Vi har
dog en vis erfaring med tømmerbobs,
der gør ondt i dit hoved. Vi har 3
nemme steps til dig, der ikke har tid
til at sove:
1. Tag tilbage til 69 og bliv fuld
igen.
2. Bland salt + sukker i stort
glas vand. Bund.
3. Bliv fuld igen. Til 69.
4. Spis en agurk. Med salt.
Eller syltet.

5) Klamme toiletter? Ja det er de.
Sådan er det. Hvis du føler for
rengøringstjansen? Go crazy. Alternativt kan vi anbefale KAD eller
TENA.

3) TØJ! Som du med 100.000.000.0 %
sikkerhed har forstået efterhånden -

7) God fornøjelse. Vi ses på den anden side.

3.1) SKO! Tag højhælede på. JK. Reglen
er at det du har på fødderne til 69 det kan du ikke bruge igen før næste
69. Dine sko vil sandsynligvis være
mere plørede end dig. Måske I kan have
en hyggelig samtale lørdag nat.
6) 666666666666666666. Husk kondom.

Også selv hvis det ikke er til dig.

Af: Mo og Sofie. Ses i kluuuuub!

