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Det står skidt til på de danske hospitaler, hvis man skal tro 
professor og overlæge Liselotte Højgaard. Afdelingerne halter 
efter større og større krav om produktivitet. Patienterne stoler 
ikke på lægerne. Lægerne stoler ikke på deres ledelse. I bogen 
“Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?”, giver hun 
sit bud på hvordan vi kan gøre det bedre.

ET SLAG FOR 
FAGLIGHEDEN

Jeg møder Liselotte Højgaard på hendes kontor på Rigshospitalets 
klinisk fysiologisk afdeling, hvor hun til daglig er klinikchef og 
overlæge. At hun er stolt af afdelingen og sit speciale, lægger hun 
ikke skjul på – Jeg har dårligt sat mig ned før hun stikker mig en 
bog om afdelingen og de mange forskningsmuligheder inden for 
nuklearmedicin. Hun kunne sikkert snakke i timevis om rubidium-
isotoper og PET/CT, men det er ikke derfor, hun har inviteret MOK 
over til et interview. For selvom hun ”går glad på arbejde hver eneste 
dag”, er hun langt fra tilfreds med sundhedsvæsenet, som det ser ud 
i dag: ”Der er et problem med penge der mangler, der er et problem 
med organisering, der er et problem med top-down-styring, der er 
et problem med manglende gode sundhedsfaglige prioriteringer” 

Ships passing by night
Højgaard vender flere gange tilbage til begrebet top-down-styring; 
At ledelsen gennemtrumfer beslutninger oppefra og ned, uden 
hensyntagen til medarbejdernes meninger og indsigelser. Top-down-
styringen er i sig selv farlig, men bliver ifølge 
Højgaard katastrofal, når den eksekveres af 
folk uden sundhedsfaglig baggrund.

”Styringen kommer jo fra DJØF’ere, politikere 
og administrative folk, som kommer fra et 
helt andet udgangspunkt, og  ikke forstår 
akademisk medicin. Dvs. at det ikke er 
evidensbaseret, eller forskningsbaseret, den 
måde vi kører det på nu. 
[…]De ting der kommer oppefra, det er jo 
ikke bare ”mindre godt”, det er ships passing 
by night, uden nogen som helst fornemmelse 
for hvad der foregår hos os på afdelingerne.”

Højgaard har i det hele tage ikke meget 
pænt at sige om de professionelle ledelser, 
der er blevet indført på stort set alle danske 
hospitaler. I særdeleshed er hun ikke glad 
for de eksterne konsulenter, der i højere og 
højere grad inddrages.

”Der er kommet rigtig mange konsulentprocesser hen over os, som 
har hærget i løbet af årene. Og der er ikke noget af det,  der har været 
evidensbaseret. Hver gang der kommer sådan en konsulentbølge, 
med det ene eller det andet konsulenthus inde over, kommer der 
en masse nye tiltag, men man får aldrig ryddet op i de gamle. Det 
vil sige, at der kommer flere og flere administrative lag, og flere ting 
der skal gøres. På den måde er kontrollen vokset op til noget der er 
vildtvoksende, overadministreret og ufagligt.”

En DJØF’er kommer jo også med en faglighed. Hvad er modsætningen 
mellem økonomer og samfundsfaglige, kontra de sundhedsfaglige?
”Det meste af det ledelsesmæssige fra DJØF’erne er jo ikke 
evidensbaseret. Der er ikke ret meget af det der er forskningsbaseret. 
Det meste er noget, der er opfundet til lejligheden.”

Det er vel også et område der er svært at lave evidens inden for. Kan man 
bevise en god arbejdsgang?
”Man kan jo godt lave nogle ordentlige forsøg, hvor man kigger på 
det, og ser om det faktisk bliver bedre. Man kunne lave nogen case-
control studier. Det har vi ikke meget af i dag.”

Så en antropolog, der ikke nødvendigvis kan komme med en endelig 
evidens i sin forskning. Ham kan vi ikke bruge på et hospital?

”Sagtens! Men det skal være en antropolog, der kommer og laver 
et studie og ser på, hvad der sker. Gerne det. Det er forkert, når der 
ingenting er bag. Når man bare opfinder en ny måde at gøre tingene 
påog så ikke engang tester, om det virker. Jeg er ikke imod kvalitativ 
forskning – Tvært imod! – Men man er nødt til at undersøge og 
eftervise tingene ordentligt. Det mener jeg ikke, man har gjort indtil 
nu.”

Helst se fremad
Selvom Liselotte Højgaard er frustreret over hospitalernes udvikling, er 
hun igennem hele interviewet mest optaget af at snakke om hvordan 
vi kan gøre det bedre. Det er ikke et tilfælde, at hendes nye bog hedder 
”Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?”, for Liselotte mener 
hun har en del af svaret.

” Vi har sådan set alle byggestenene – Alt det svære: Forskningen, 
uddannelserne, det sundhedsfaglige. […]Selve operationen, hvor 

læge og sygeplejerske opererer på patienten 
– Den er i orden. Selve mødet mellem 
læge og patient eller mellem patient og 
sygeplejerske – Det er i orden. Men måden 
det er organiseret og prioriteret på, er ikke 
i orden.
[…]
Jeg forestiller mig, at vi skal have hospitaler 
l igesom i Holland, hvor man lægger 
hospital og fakultet sammen – Hvis jeg 
ejede hospitalet, ville jeg give det til Ulla 
Wever (red. dekan for SUND). Jeg ville 
lægge lægeskole og hospitaler sammen, 
ligesom man har gjortw i Holland. Der har 
det betydet, at de hollandske hospitaler er 
blandt verdens bedste, og at den Hollandske 
sundhedsforskning er steget fra noget, 
der var middelmådigt til nummer 2 på 
verdensplan – Og de bruger lige så mange 
penge vi gør. Den at man har en lægechef, 
som både går stuegang, ser patienter, 
laver forskning, underviser og samtidig 

leder hospitalet, kan jo kun lade sig gøre fordi det stort set ikke er 
administreret. Man fordeler penge og opgaver imellem sig. Nemt og 
gennemskueligt.”

Ingen bullshit
Til sidst spørger jeg Liselotte om hun vil give os kommende læger et 
godt råd med på vejen.

”I skal være lige så kloge og gode og vidunderlige, som I er nu! I har 
aldrig været så gode som I er nu, så kloge, engagerede og reflekterede, 
som I er nu. Og det er jeres generation, der skal redde os, for I vil ikke 
godtage det, der ikke godt nok. I vil ikke godtage bullshit.”

Men det handler vel også om at turde tage ansvaret tilbage?
”Ja, det gør. Jeg tror, at nogen af os har sovet i timen ved at lade nogen 
andre overtage ansvaret. Og jeg ved ikke, hvordan vi har kunnet 
tillade, at det kom så langt ud. Nogen af os har sovet i timen, og jeg 
er så den første, der som enkeltperson står frem og skriver en bog og 
siger: ”Hør her! Den er gal!”.”

Liselotte Højgaards bog ”Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen” 
er udgivet ved Informations forlag, og udkom den 14. september.

De ting der kommer 
oppefra, det er jo ikke 
bare ”mindre godt”.
Det er ships passing by 
night, uden nogen som 
helst fornemmelse for 
hvad der foregår hos os 
på afdelingerne.

Interview af: Johan
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3om1 – oversigt over semesteret E17
Velkommen til Panums hyggeligsteog festligste basisgruppe! Vi er en basisgruppe under 
IMCC, der samarbejder med en indisk NGO og faciliterer sponsorering af skolegang for 
indiske børn. Konceptet er, at fattige studerende går sammen tre og treom at sponsorere 
et barn.

Udover at hverve sponsorer, sender vi hvert år medlemmer til Indien for 
at besøge projektet.Vi har medlemmer på tværs af alle semestre, som 
har det for fedt, hver gang vi mødes. Det skal være rart at være med i en 
basisgruppe, og vi har altid plads til nye ansigter og nye idéer!

Arrangementer i dette semester:
Infomøde 25. september kl. 16:30 i studenterhuset
Kom forbi og hør om hvem sponsorpengene går til og 3om1’s arbejde 
generelt,samt hvordan du som aktiv medlem kan besøge projektet, som 
vi støtter i Indien.
Grydeevent 2. oktober:
3om1 inviterer alle vores sponsorer til gratis frokost d. 2 oktober kl. 11-14 ved 
hovedindgangen til Mærsk Tårnet. Her vil de sponsorer, der kigger forbi vores stand få 
serveret lækker indisk curry - helt gratis!
Hyttetur d. 13. -15. oktober
Juleforkælelse + gavekonkurrence d. 13. december
3om1 inviterer alle sponsorer til juleforkælelse d. 13. december kl. 8-11 ved hovedindgangen 
på Panum. Her vil de sponsorer, der kigger forbi vores stand, få den eksklusive mulighed 
for deltage i lodtrækningen om at vinde en super lækker gave, samtidigt med at vi serverer 
gratis kaffe og kage.

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: 
18. september - Basisgruppebazar
23. september - AKTIONSDAG
13. oktober - Kulturnat
21. oktober - Furesø bibliotek
8.-10. november- Bamsehospitalet på Panum
9. november– Foredrag m. pædiater Tim Kristensen om arbejdet i Børnemodtagelsen
10. november - Årets bamsejulefrokost
25. november - Rødovre bibliotek 

Find os på facebook: “Bamsehospitalet & SundKrop, København”, tag din læsemakker under 
armen og tilmeld jer begivenhederne. 

SØNHKS afholder kursus i basal ØNH, 
audiologi inkl. quiz og efterfølgende hygge!
Hvem kan deltage: kurset er for alle med interesse for ØNH eller som skal til eksamen i ØNH. 

Hvornår: søndag den 8. oktober. Kurset varer fra tidlig formiddag til eftermiddag  og bagefter 
er der hygge med SØNHKS.

Hvor: I København – nærmere information følger.

Tilmelding: via www.soenhks.dk - nærmere information følger. 
For at deltage skal man være medlem af SØNHKS. 
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Akutte Procedurer
Akutte Procedurer
Teoretisk og praktisk kursus, der gennemgår en række akutte procedurer til løsning af 
ABC-problemer.
På kurset undervises der i anlæggelse af nødtracheotomi, aflastning af trykpneumothorax, 
anlæggelse af pleuradræn samt anlæggelse af intraossøs adgang på donationsmateriale 
(mors).
Før kurset udsendes materiale, der gennemgår procedurerne. Kurset starter med en teoretisk 
gennemgang af indgrebene, indikationer og kliniske problemstillinger hvor indgrebene 
er relevante.
Derefter fortsætter kurset på dissektionssalen, hvor indgrebenes praktiske udførsel først 
demonstreres af underviserne, hvorefter kursisterne har god til at øve den praktiske udførsel.
På kurset lægges vægt på procedurernes praktiske udførsel og hands-on-tiden prioriteres.

Tid og sted:
Dissektionssalen på Panum
Torsdag d. 5/10-17 kl. 16.00-20.45
OBS.: Medbring egen kittel!
Billetter:
Pris 100 kr. (inkl. snacks og mad)
Kendskab til den relevante anatomi svarende til bestået 3. 
Semesters anatomikursus er et krav for deltagelse.
Medlemsskab af SATS er ligeledes påkrævet.
Billetsalget starter d. 21/9-17 kl. 17 via www.sats-kbh.dk

IMCC Exchange
Kunne du tænke dig at møde studerende fra hele verden? Synes du det er fedt at møde nye 
mennesker og få venskaber for livet? 
Så kom til introarrangement med IMCC Exchange og Research Exchange!

Vi vil fortælle om mulighederne for at blive en del af vores frivillige organisation, der 
modtager studerende fra hele verden og udsender danske studerende den anden vej. 
Vi sørger for gode forhold for udsendte studerende, afholder sociale arrangementer for 
udenlandske studerende, og har det vildt hyggeligt og fedt sammen som gruppe. 
Der er rig mulighed for at lære en masse om forskning og klinisk arbejde i andre lande, 
møde medicinstuderende fra andre kulturer, og blive klogere på hvordan ophold arrangeres. 
Du vil med garanti få udvidet din horisont ved at komme til vores arrangement. Du vil høre 
mere om, hvad du kan lave og hvilke muligheder der er hos os. Du vil få stillet din kagetrang.
Kom og hør mere om os, for at få en ide om IMCC Exchange eller 
Research Exchange er noget for dig. 

Det hele kommer til at forgå tirsdag d. 3. oktober kl 16.15 i 13.1.80. 
Der vil efterfølgende være månedsmøde, hvor man også er meget 
velkommen.
For opdateringer om buddys, incommings mm. følg vores 
facebookside her: www.facebook.com/IMCCExchangeKBH

”Hvorfor kræftsygsomme er det fedeste 
speciale!”

Torsdag d. 5/10 kl. 17.00
(se facebookevent for lokale)

Kan du se dig selv i et speciale med et stærkt tværfagligt samarbejde, og hvor du har berøring 
med begge køn og alle aldersgrupper? Hvor banebrydende behandlingsmuligheder de 
seneste år har revolutioneret specialet og hvor der er fremragende forskningsmuligheder? 
Og hvor nøgleordene iøvrigt er: empati, medmenneskelighed, taknemmelighed, 
alsidighed, tæt patientkontakt og gode arbejdstider?

Hvad enten du blot er blevet nysgerrig på mere eller allerede har en onkolog gemt i maven, 
så kom til OSM Kbh's første event dette semester og bliv introduceret til onkologiens mange 
facetter, vi får blandt andet får besøg af yngre 
læge Magnus Pedersen, som vil gøre os klogere 
på, hvordan det er at arbejde som onkolog! 

Derudover fortæller vi lidt om, hvad vi går og 
laver i vores basisgruppe, og næstformand 
Ida fortæller lidt om onkologisk sommerskole 
i Valencia.

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.
• Siaya Hospital, Kenya:   2 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. 
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 i efteråret 2017 i Århus (nærmere dato følger). 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. 
Husk basisgruppe bazar i dag!!! Kom forbi vores stand og 
hør mere!!
Mvh
Hospitalsgruppen i PIT
pithospitaler@gmail.com

Meningitis hos børn og unge
Pædiatrisk Interessegruppe på Panum Institut (PIPPI) inviterer alle til semestretsførste 
månedsmøde med et spændendeforedragd. 4. oktober kl. 16:30. Denne gang vil det handle 
om meningitis hos børn og unge - et aktuelt emne, som medierne har haft utroligt meget 
fokus på det seneste år. 

Til foredraget får vi besøg af Lisbeth Samsø Smidt, som erinfektionspædiater på Herlev 
Hospital. Lisbeth vil fortælle om sine erfaringer med behandling af børn og unge med 
sygdommen. Foredraget vil være case-baseret, og der vil naturligvis være plads til spørgsmål 
og dialog.

Efter foredraget holder vi månedsmøde, hvor I kan høre mere om 
PIPPI, og hvordan I kan blive en del af en hyggelig basisgruppe 
med store ambitioner og interesse for pædiatri.
HUSK: Foredraget er for alle og enhver, og der vil som altid blive 
serveret kaffe samt lidt sundt og sødt. 

Vi glæder os til at se jer!
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Månedsmøde SAMS
Onsdag d. 27/9 kl. 17 holder SAMS månedsmøde, 
og DU er meget velkommen! 
Velkomst til nye og gamle.
Vi får besøg af praktiserende almen mediciner Line Løkkegaard, som fortæller lidt om 
hvordan man kan indrette sig i almen praksis – fordele og ulemper.
Der er pizza til hele banden. Vi glæder os til at se jer – alle er velkomne!
Følg med på vores facebookgruppe SAMS København 

SAKS events
SAKS September 2017
Studerendes Almene Kirurgiske Selskab byder 
hjerteligt velkommen til de nye studerende! 
Denne måned er sprængfyldt med spændende 
arrangementer, hvor vi håber at se en masse af jer!

Sutur 1 (vol. 1)(27. september)
Vi holder første kursus dette semester, nemlig vores populære Sutur 1, d. 27/9 kl. 17.00-
20.00. Sutur 1 er adgangsgivende til flere af vores andre kurser og lærer dig de mest basale 
suturteknikker, som du fx kan bruge på TKO. Kurset kommer til at foregå på Panum, og vi har 
21 pladser, og prisen er 50 kr. Husk at du skal være medlem af SAKS for at deltage på vores 
kurser. Billetter kommer i salg en uge før, og eventeter offentliggjort på vores facebookside.

Husk desuden at oktobers månedsmøde er dedikeret vores Generalforsamling, der løber 
af stablen tirsdag den 10. oktober. Her nedsætter vi den nye bestyrelse, så sæt allerede nu 
et kryds i kalenderen!

Spiller du klaver?
Da medicinerrevyens pianist er blevet læge, er det tid til at få en ny musiker i spil. Vi vil derfor 
gerne invitere interesserede pianister til en øl og en hyggelig jamd. 5. oktober 2017 mellem 
kl 16.00 og 22.00. Tilmelding skal ske senest d. 28. september inden kl 18.00. Ugen inden vil 
I få at vide hvornår på dagen I skal komme forbi og hvilke 2 numre vi gerne vil spille med 
jer – det bliver ikke muligt selv at ønske numre. Tilmelding eller opklarende spørgsmål rettes 
tilkaspermbr@gmail.comeller 51510708.
Kærlig hilsen
Revybandet

Nu er det endelig tid til 
semesterets første torsdagscafé!
Vi gentager succesen fra sidste semester og inviterer jer alle til 
endnu en mega hyggelig eftermiddag med masser af brætspil, 
kaffe, snacks og god stemning! 

Vi sætter torsdagscafé-sæsonen igang d. 21/9 fra kl. 15.00 indtil at 
der ikke er gang i spillene længere, eller til senest 19.30.

Det kommer endnu engang til at foregå i vores flotte 'nye' Panum-tårn ved området lige 
over kantinen. 

I Pusterummet kunne vi godt tænke os et sted på Panum, hvor man laver noget andet end 
at snakke om læsning og eksaminer, og hvor man også kan møde nye mennesker, uden at 
der er alkohol involveret. Så vi har sørget for: 
• Masser af gratis kaffe, the og snacks
• Masser af brætspil
• Masser af god stemning

Du er hjertens velkommen til at invitere alle de venner, du har lyst til - også dem der ikke 
læser medicin. Så tag en ven, læsemakker eller ham du lige mødte på gangen med, snup 
et spil Bezzerwizzer eller Hint og gør din torsdag lidt sjovere.

Har du nogle gamle brætspil derhjemme, som du godt kunne tænke dig at donere til 
torsdagscaféen? Så bare tag dem endelig med. 
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer, så Spread the Word og kom og spil med :) 

Psst.. Kan du af uransagelige grunde ikke komme med til Torsdagscafé i september, så kan du 
bare tage med næste gang. Vi holder nemlig Torsdagscafé den tredje torsdag i hver måned. 

Vil le du også ønske, at du fik brugt dit 
dykkercertifikat  lidt oftere end en gang hvert 
andet år? Eller kunne godt tænke dig at blive 
dykker og opleve livet under vand? Så læs mere 
her!

DYK MED PANUM UNDERWATERCLUB (PUC)!
PUC er en fuldt udstyret dykkerklub af studerende 
for studerende (og ikke-studerende), og din 

mulighed for at få vedligeholdt dine dykkerskills og samtidig opleve de danske farvande. 
Hvis du synes, det lyder som noget for dig, så skriv til info@panumunderwaterclub.com, 
hvis du vil høre mere eller gå ind på vores hjemmesidewww.panumunderwaterclub.dk. 
Her kan du læse mere om indmeldelse og kontingent samt se billeder og fortællinger 
fra vores seneste dykkerture!Du kan også finder mere information og se fremtidige dyk i 
voresfacebookgruppe:PUC- panumunderwaterclub.

KOM OG HØR MERE PÅ MÅNEDSMØDET D. 2 OKTOBER
Vi holder næste månedsmødemandag d. 2oktober 2017 kl. 17 på Bastard Café. Her kan du 
møde de andre dykkere i PUC og høre om vores faciliteter, samt hvilke muligheder vi kan 
give dig. Vi starter med at afholde mødet, hvorefter vi hygger med spil og en øl. PUC giver 
den første øl, så tag din læsemakker under armen og mød os på Bastard. 

DYKKERCERTIFIKAT I MAJ 2018
PUC har her i efteråret afholdt et begynder-dykkerkursus (PADI certificeret Open Water 
Diver) og håber, at der er i foråret  også vil være interesse for et begynderkursus, så vi kan 
få endnu flere at dykke med. Såskriv gerne til info@panumunderwaterclub.com, hvis du er 
interesseret og vil høre mere!
Vi glæder os til at dykke med dig! 

Kommende arrangementer i 
AKS 
- Aktiv Kardiologi for Studerende. 

AKS er en basisgruppe for studerende med interesse for det 
kardiologiske speciale. 
Hold godt øje med MOK samt vores facebookside hvor vi løbende 
poster efterårets arrangementer:

Fredag d. 13. oktober kl. 12-13 - Forskerfrokost.
Vi gentager successen og inviterer en mindre gruppenysgerrige studerende til AKS 
ForskerFrokost med en erfaren forsker. Denne gang vil vi sammen med overlæge, dr.med. 
Kasper Iversenundres over, og diskutere, hvad det egentlig er at forske, samthvordan man 
også som studerende har meget at bidrage med i en forskergruppe.
Synes du at forskning kan være lidt mystisk og abstrakt, og ønsker at få det ”ned på jorden”? 
Så er AKS ForskerFrokost noget for dig! Alle er velkomne, deltagelse er gratis og der vil 
være lækre sandwich.
OBS. Kun 15 pladser! Tilmelding foregår ved at sende en besked til AKS på facebook.

Oktober - Ekko-kardiografi kursus.
Et af vores mest populære kurser, afholder vi igen dette semester på Gentofte hospital 
i samarbejde med deres dygtige undervisere. En unik mulighed for hands-on erfaring. 
Endelig dato for kurset postes påfacebookeventet og i MOK, når der åbnes for tilmelding. 
Kurset kræver medlemskab af AKS, se facebookgruppen "AKS - Aktiv Kardiologi for 
Studerende" for indmeldelse.

December - Intro til Hjerte Lunge – Gratis 1. Semesters eksamensforberedende kursus. 
I december afholder vi vores gratis kursus for 1. Semester, som har til formål at klæde jer 
godt på til spørgsmålene i Hjerte & Lunge pensum ved jeres første eksamen her på Panum. 
Hold øje med MOK og vores Facebook gruppe. Kurset er gratis og kræver ikke medlemsskab. 

Januar - EKG I: Lær at tolke et EKG.
En introduktion til det almindelige EKG og hvad man skal holde øje med som stud.med. i 
klinikken. Kurset gennemgår den basale EKG tolkning, og er eksamensrelevant fra 4. Semester 
af! Kurset afholdes i januar og kræver medlemskab af AKS 

Januar - EKG II:Avanceret EKG tolkning. 
Kurset vil bestå af en gennemgang af de mest almindelige patologiske EKG'er og er 
således yderst eksamensrelevant for både 8. og 9. semester, samt andre der trænger til en 
genopfrisker eller er ekstra nysgerrige! 
Vi håber på at se dig!
<3 fra AKS

Stetoskopet fejrer 1-års 
jubilæum!
Ååååh! Hvilken sommer det dog har været. Solen 
har skinnet, himlen har været blå, du har haft fri, 
mænderne har ikke haft noget på overkroppen 
og kvinderne har gået i sommerkjoler. Alt i alt, den 
værst tænkelige tid på året at lytte til en podcast. 
Der har simpelthen været for mange spændende 
ting at lave. Men nu begynder det heldigvis at 
blive gråt igen, det begynder at blive kedeligt 
igen, du skal til at pendle en masse igen og det er 
ved at være perfekt podcast-vejr igen.

Stetoskopet har på ingen måde holdt sommerferie, så derfor synes jeg du skal kaste dig 
over alle de spændende udsendelser der er kommet i din sommerferie. Udsendelser om 
specialevalg, om at arbejde i industrien og om at arbejde i forsvaret, udsendelser om 
medicinsk cannabis og HPV-vaccinen ligger klar inde på vores hjemmeside og venter på 
at blive lyttet til. Sidst men ikke mindst har vi lige rundet det skarpe 1-års jubilæum og d. 
15/9 udkom vores jubilæumsudsendelse, hvor vi følger op på Geisling-sagaen sammen 
med formændene for IMCC og FADL-KBH.

Put Stetoskopet i ørene og find os på www.Stetoskopet.nu, iTunes og Stetoskopet på 
Facebook.
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Er du interesseret i forskning med fokus på 
kvinder?
Cancer og kvinder……
Hjertesygdom og kvinder…..
Atrieflimren og kvinder ……
Lungesygdom og kvinder….
Knogler og kvinder ….
Effekt af hormonterapi hos kvinder….
Kvinder og demens
Kvinder og aldring ….

Mulighederne er mange. Du kan nøjes med at lave din bachelor, kandidatopgave ….. eller 
meget mere.
Vi har en database (PERF kohorten) af knap 6000 kvinder, som i 1999 gennemgik en række 
undersøgelser herunder skanning af knogler. Desuden blev der foretaget blodprøver oa. Alle 
postmenopausale kvinder besvarede et spørgeskema med over 200 forskellige spørgsmål 
dækkende kost, medicin, arv, fysisk aktivitet oa. Lidt over 2000 kvinder blev inkluderet i en 
ny undersøgelse i 2014. Data er koblet til en række registre. PERF-kohortener beskrevet i 
en artikel med data fysisk forankret hos Nordic Bioscience i Herlev:
Neergaard JS et al. Cohort Profile: The Prospective Epidemiological Risk Factor (PERF) study.
Int J Epidemiol. 2016 Oct 27. pii: dyw251. 

Vi tilbyder kontorplads, frokost og buskort. Du kan starte med det samme ……

Kontakt os for mere info:
Cecilie Bager, MSc PhD seniorforsker
cba@nordicbio.com
Henning Bay Nielsen
Speciallæge, dr.med. adj Professor, CEO
hbn@nordicbio.com

Raske kvinder mellem 18-40 år søges til 
forskningsprojekt om menstruationscyklus
For at kunne deltage, skal du være: 
• Rask kvinde mellem 18-40 år
• Ikke være gravid
• Have regelmæssig menstruation eller
• Være på p-piller, men været regelmæssigt menstruerende ½ år før du begyndte på 

p-pillereller
• Have en hormonspiral (mirena eller jaydess), men været regelmæssigt menstruerende 

½ år før du fik lagt spiral
Projektets formål:
At undersøge sammensætningen af mikroorganismer i kroppen i løbet af en 
menstruationscyklus. Du vil blive bedt om at svare på nogle spørgeskemaer om din 
mentale og fysiske sundhed. I løbet af en menstruationscyklus skal du møde op på 
Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet tre gange á ca. 30 minutters varighed. Her vil du få 
foretaget en gynækologisk undersøgelse,hvor vi tager en prøve med en vatpind fra skeden 
og tager en prøve fra livmoderslimhinden. Derudover vil der blive opsamlet en spytprøve, 
urinprøve, afføringsprøve og blodprøve fra dig ved hvert besøg. 
Derhjemme skal du dagligt pode dig selv i skeden med en vatpind i 6 uger.
Vederlag
Der ydes et vederlag på 3000 DKK for deltagelse, som er skattepligtigt.Hvis du udtræder af 
studiet før tid, vil du blive kompenseret pr. dags deltagelse.

Med venlig hilsen
Maria Christine Krog  Henriette Svarre Nielsen                    Zahra Bashir og
                         Karoline Hedetoft 
Læge, Ph.d.-studerende  Overlæge, Dr.med.                    Lægestuderende
Sted og kontakt:
Zahra Bashir, lægestuderende, Fertilitetsklinikken, 4071, Rigshospitalet
E-mail: Zahra.bashir.01@regionh.dk
Karoline Hedetoft, lægestuderende, Fertilitetsklinikken, 4071, Rigshospitalet
E-mail: Karoline.hedetoft.02@regionh.dk     Tlf.: 35 45 49 51 
Ønsker du at deltage I studiet eller at vide mere, er du meget velkommen til at sende os en 
mail med dit telefonnummer, og vi ringer dig op snarest muligt. 
Før deltagelse vil du få yderligere skriftlig og mundtlig information.

Er du interesseret i at arbejde og forske i 
børn og unge med overvægt? 
Baggrund: 
Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem, og ikke mange beskæftiger 
sig med det. 
Dette er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og 
ja, det er os fra Generation XL. 
På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor 
vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige 
Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der 
sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen 
af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der 
har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Forløbet er fuldt finansieret. 

Periode: 
• Fra d. 01.02.18 –  et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år, hvilket 

godt kan lade sig gøre med fremdriftsreformen. Det er for os lige meget, om du er 
på bachelordelen eller kandidatdelen. 

Arbejdsopgaver: 
• Kontrolbesøg af børn og unge, der deltager i forskningsprojekt
• Blodprøvetagning 
• Fondssøgninger 
• Diverse ad hoc-opgaver 

Vi tilbyder: 
• Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on
• Oplæring i blodprøvetagning 
• Forskning / artikelskrivning 

Vi forventer af dig: 
• Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
• Du har gåpåmod og er imødekommende 

Deadline for ansøgning: d.29.09.17
Ved interesse kontakt: 
Jens-Christian Holm 
Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor, 
Forskningsleder Leder af Enheden for overvægtige børn og unge / Den danske biobank 
for overvægtige børn og unge
chboe@regionsjaelland.dkmahand@regionsjaelland.dk

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og
immunologi på Bonkolab, Rigshospitalet
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduatforskningsår om 
komplikationer efter knoglemarvstransplantation med start 1. februar 2018.

Projektet indebærer: 
• Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
• Oplæring i transplantations-relateret immunologi
• Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
• Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
• Udarbejdelse af videnskabelig artikel

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive 
kandidatspeciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation. Forskningsåret kan 
være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium. 
Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt.Løn (10.000 kr./
måned) søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller. Det er for os vigtigt 
med fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentlig erhvervsarbejde 
parallelt med dette eller at tage kurser på studiet.

Ansøgningsfrist er d. 6/10, og samtaler vil blive afholdt i uge 41.
Motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift, sendes til ph.d.studerende Maria Ebbesen 
på maria.schou.ebbesen@regionh.dk.

Nyt fra studenterpræsten og Studenter-
Menigheden i København - SMiK 
Bordsamtale om ytringsfrihed 
Oplæg ved Centerleder på Grundtvigakademiet, cand. teol. Ingrid Ank
Ytringsfrihed er blevet et stor tema i debatten, ikke mindt i forhold til religion og 
fundamentalisme. ER der en grænse for ytringsfriheden, og hvor går grænsen i givet fald? 
Centerleder ved Grundtvigakademiet cand. teol. Ingrid Ank  indleder med en halv times 
oplæg. Bagefter drøfter vi temaet over et måltid mad. Maden er inspireret af middelalderens 
og reformationstidens køkken.   
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 20/9
Tid og sted: Torsdag 21/9 kl. 18.00
Studentermenigheden i København
St. Kannikestræde 8, 1., 1169 København

Teologisk fisketur 
Den traditionsrige teologiske fisketur afholdes i år her i begyndelsen af semestret. Kom 
med og fang sund fisk til aftensmaden. Turen er gratis og kun for studerende. Dog koster 
det 100kr. hvis du skal leje grej. 
Stadig få ledige pladser. 
Obligatorisk tilmelding på mail til  praest@sund.ku.dk
Husk ved tilmelding at angive om du skal leje grej. Husk også lovpligtigt fisketegn. Se vores 
Facebookopslag.
Tid og sted Lørdag d. 23. september kl. 12.30 (mødetid). Afgang kl. 12.45. Hjemkomst kl. 18.00. 
Sted: Kalkbrænderihavnen, Lautrupskaj – M/S Øby.

Semesterstart Natkirke i Skt. Johannes
Under temaet skønhed og forfald er der natkirke med studenterpræst Nicolai Halvorsen og 
fængselspræst Iben Palle Hansen. Musikken bliver leveret af sanger og musiker Sara Grabow. 
I natkirken vil ord, musik og ritualer blande sig på en anderledes måde. 
Alle er velkomne til at være med så længe man har lyst.   
Tid og sted: Torsdag d. 28. september kl. 20.00 - 22.30

Følg med i vores aktiviteter på Facebook – studentermenigheden i København eller tag en 
SmiK folder oppe 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 bedste på 
mail, telefon, eller sms- praest@sund.ku.dkeller telefon + 45 28 75 70 94.Man kan også være 
heldig at møde mig på kontoret lokale 15.2.1

De bedste hilsner
Nicolai Halvorsen 
Studenterpræst - Nørre Campus
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Kære Medicinstuderende 
Du inviteres hermed til MedicinerRådets generalforsamling onsdag d. 11. oktober kl 17.00 i studenterklubben på Panum. 

Generalforsamlingen er MedicinerRådets øverste myndighed og på generalforsamlingen nedsættes bestyrelsen, og der vælges repræsentanter til 
eksterne og interne nævn, råd, bestyrelser og udvalg. Kom og få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig som medicinstuderende i 2018. 
På facebook finder du eventet, hvor du gerne må tilmelde dig, hvis du kommer.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 eller forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden 
generalforsamlingen. Bestyrelsen offentliggør sådanne forslag på fagrådets mailingliste før generalforsamlingen afholdes. 
Alle er velkomne og alle kan stille op til ansvarsposter! 
Vi glæder os til at se mange af Jer til en spændende generalforsamling.

 Dagsorden: 
1.  Valg af dirigent og referent 
2.  Formandens beretning 
3.  Beretning fra udvalg og tillidsposter. 
4.  Vedtagelse af budget 
5.  Indkomne forslag 
6.  Valg af bestyrelse bestående af: Formand, Næstformand, Kasserer, konferenceansvarlig, MR-ambassadør, PR-ansvarlig,   
 Sundrådsrepræsentant, Studenterrådsrepræsentant. 
7.  Valg af revisor. 
8.  Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser: Valg til Studienævnet, Akademisk Råd, dispensationsudvalget, kvote 
 2 udvalget, rustursudvalget, klinisk rejsehold, VBK-udvalget, bachelorudvalget, MOK’s bestyrelse, ansættelsesudvalget,   
 Uddannelsespolitisk udvalg, lægeforeningens prægraduate uddannelsesudvalg. 
9.  Valg til institutråd: ICMM (Institut for Cellulær og Molekylær Medicin), BMI (Biomedicinsk Institut), IKM (Institut for Klinisk Medicin), 
 IFSV (Institut for Folkesundhedsvidenskab), ISIM (Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, RM 
 (Retsmedicinsk Institut), IN (Institut for Neurovidenskab) 
10.  Valg til interne udvalg:PR-udvalg, Valg-udvalg, AMEE-udvalget, Fundraiser-udvalget, Fest og Hyggeudvalget. 
11.  Eventuelt

MOK BEKLAGER:
En regulær læserstorm har ramt MOK på de 
sociale medier efter “Ugens historiske  fun 
fact”  i forrige nummer (2. udgave, årgang 
50). Indlægget omhandlede enhjørninge. 
Indlægget var formuleret på en sådan måde, 
at man kunne komme i  tvivl om enhjørninge 
fandtes, og det er faldet mange læsere for 
brystet.
Lad det være fuldstændig klart: Enhjørninge 
er virkelige, og alle på MOK-redaktionen tror 
fuld og fast på dem. 
Indlægget var, som så meget andet i MOK, 
ment som satire. Set i bakspejlet er vi kede af, 
at så mange har misforstået vores humor, og 
joken var måske også for grov. Det beklager vi.

Enhjørningen er truet, og har brug for din hjælp. 
Du kan støtte Danish Unicorn Conservation 
Project på MobilePay på 29 93 36 11. Vi på 
MOK opfordrer alle til at donere hvad de kan 
undvære til DUCP. Hver en krone tæller!

Vi bringer her nogle af de få billeder, der findes 
af det prægtige dyr.



KONTAKT 
FADL.dk
35 20 02 50 
kkf@fadl.dk

GENERALFORSAMLING 2017 

Den 10. oktober 2017 kl. 16.00 afholder FADL København vores årlige generalforsamling. 
I år har vi lånt et af de nye auditorier i Mærsk-tårnet. Vi vil under generalforsamlingen 
servere noget at drikke og spise.

Hvis du vil læse mere om generalforsamlingen så 
besøg fadl.dk -> organisation -> København -> 
Generalforsamling 2017. Vi vil løbende opdate-
re siden med informationer samt dagsorden og 
bilag.
Skulle du have spørgsmål til generalforsamlingen 
så skriv til Ossian på  ong@fadl.dk.

SAMMEN KAN 
VI MERE
HUSKER DU? 
Da FADL sidst forhandlede de lægestuderendes 
arbejdsvilkår - i 2015 - lykkedes det FADL at få 
et nyt løntillæg i SPV/VT overenskomsten med 
patienter i isolationsbehandling. 
Endvidere fik FADL efter lange forhandlinger 
med regionerne skrevet transportgodgørelse ind 
i overenskomsten. 

DIN OVERENSKOMST 
Overenskomsternes indhold varierer alt efter fagforening og arbejdssituation, 
men nogle ting er altid sikret, f.eks. hvordan lønnen fastsættes, pension, og arbe-
jdstidens længde. I overenskomstforhandlinger forhandles også forskellige goder, 
f.eks. ferie, betalt frokost, fuld løn under barsel og ret til kursusløn.

Som SPV/VT’er har FADL bl.a. forhandlet følgende frem: 
•	 at sygedagpenge fås efter bare én arbejdsdag (andre skal arbejde
•	 i 240 timer i 26 uger).
•	 at der er en løn der matcher sygeplejerskernes
Som lægevikar: 
•	 at der er fuld løn under sygdom
•	 at man har ret til billig bolig/vagtværelse i lægevikariat uden-

for Storkøbenhavn
Som studenterunderviser:   
•	 at der er høje lønninger
•	 at gratis lærebøger og andet stilles til rådighed for undervise-

ren.  
... Og meget mere!

FADLS ØNSKEUGE
FADL skal snart forhandle løn! 
Aftalerne for SPV’ere/VT’ere, Lægevikarer og universitetsansatte skal FADL og Re-
gionerne genforhandle i det nye år - 2018. Det er en hovedopgave for FADL - alle 
lægestuderendes fagforening. FADL har behov for at høre dine ønsker til løn og ar-
bejdsvilkår. 
Når vi står sammen som lægestuderende via FADL medlemsskab, så kan vi hjælpe 
vi hinanden med at opnå endnu bedre lønvilkår og efterfølgende forsvare vore ret-
tigheder gennem FADLs juridiske rådgivning og forhandlingsindsats. 

DINE REPRÆSENTANTER ER PÅ PANUM HELE UGEN 
ML. 11-13 (ONSDAG ML. 9-11) VED INDGANGEN TIL 
TÅRNET FRA VANDREGANGEN.  FORTÆL DEM HVAD 
VI SKAL FORHANDLE OM TIL OK18 ELLER SEND DINE 
ØNSKER IND PÅ FADL.DK/OK-18
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BASISGRUPPEBAZAR
Så er den gal igen! Basisgrupperne vågner fra deres dvaske sommerdvale for at høste nye 
medlemmer blandt Panums nyeste studerende. MOKs reportere var naturligvis på pletten 
til at give dig årets highlights - Hvem laver Panums bedste brownie? Kan sunde snacks smage 
godt? Og hvem var bazarens yngste deltager?

Årets BROWNIE-BATTLE
MR vs GO

GO (basisgruppe for GynObs) stiller 
med en noget tæt brownie. Den er 
serveret på et blåt stykke kendt fra 
FADL-vagter. Specielt, men bestemt 
originalt. Krummen er våd, svær at 
tygge, og ville klart have haft godt af 
lidt længere tid i ovnen. Chokoladen 
smager ikke rigtig igennem - Istedet 
dominerer en let salt og metallisk smag. 
Ikke i denne skribents smag. 

Medicinerrådet står anderledes stærkt 
med en klassisk og vellavet brownie. 
Krummen er tæt, og fremstår med en 
kandisagtigt, karamelliseret overflade.  
Til den søde side men vellykket.

Vinderen er... MR!

Det sker hvert eneste år. En eller anden 
basisgruppe beslutter sig for at det skal 
være slut med kager og billig slik i stride 
strømme. Tanken er da meget fin, men 
det er først en rigtig basisgruppebazar 
når der kommer SOS-meldinger fra 
dine Langerhanske øer. Så trods de gode 
intentioner må vi dumpe SIMS’ forsøg på 
at forbedre de studerendes sundhed.

MOK-BABY!

Vores barneramte MOK’er, Simon, gjorde et 
kort barselsvisit i SAMS’ stand. Med sig havde 
han bazarens yngste og lækreste snack.

Lavet af Johan
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Det du ikke vidste om Studenterhuset.... 
Vores kære Studenterhus. Hjem for næsten alle basisgrupper, et sikkert sted til læsning og alt i alt et hyggeligt hus for os studerende. MOK bor 
her, og hver mandag bruger vi mange timer på at producere dit trofaste blad. Vi bor i stuen, og de fleste basisgrupper bor her og på 1. sal. Men 
denne mandag spredte uhyggen sig... Vi kom til at snakke om ... 2. sal. 

2. sal  i studenterhuset er et skræmmende 
postapokalyptisk spøgelseshus. Har du 
nogensinde været der? Nej? Bare lad være. 
Det er ikke rart. Tidligere har det vist været 
kollegieværelser. Eller torturkammer? Ingen ved 
det. Nu er det i hvert fald super forladt og kun et 
fåtal af studerende har været der oppe og ved at 
det eksisterer. 
Nå, men MOK kunne ikke dy sig, og blev nødt 
til at gå op af trappen med stavrende stænger, 
og finde ud af hvad der foregår på 2. sal. For 
det første kan man ikke tage trappen, men 
skal bruge en mærkelig dødselevator, hvor 
elevatoren ikke har nogle vægge, men kører ‘frit’ 
i en lang skakt. 

Det første vi bliver mødt af, er en lang forladt 
gang, med døde døre og rod (at det var 
tusmørke, gjorde ikke oplevelsen bedre). Den 
rigtige gru meldte sig først, da vi skulle ind og se 
hvad der gemte sig i de forladte kollegieværelser. 

De fleste var tomme, men der var et par stykker, 
der gjorde sig bemærket.  Det mest møblerede 
værelse er blevet døbt ‘Anne Frank,’ fordi nogen 
har skrevet dette på døren. Hvorfor ville man 

skrive det på en dør til et dødt kollegieværelse? Jesus. Der er en samling uforklarlige tegninger 
på væggen (med bl.a. Edward Munchs ‘Skriget’), og et gammelt billedrørsfjernsyn. Et andet 
værelse indeholder blot stol og bord med et 
enkelt glas på bordet. Bare ét. 

Hvis man tør fortsætte nedad gangen bliver det ikke bedre. Nævneværdigt er et værelse, fyldt med sammenkrøllet toiletpapir, som om nogen 
har grædt der inde i virkelig lang tid.  Under det sammenkrøllede toiletpapir er der pH-beregninger. Også grædeværdigt. De sidste værelser 
burde være lukket af, da der er asbest forurening. Nej, det er ikke for sjov, der er markeringer over det hele med asbestadvarsler. Det er nok også 
derfor 2. sal blev lukket i sin tid.  MOK brød psykisk sammen, og blev nødt til at forlade 2. sal, fordi de efterladte baderum var et ekko af ens 
værste mareridt. Vi nåede ikke at tage billeder, men udlover en dusør til dem, der tør gå op på studenterhusets 2. sal, og finde ud af hvad der 
gemmer sig i de forladte baderum. 

Held og lykke.           
   
   
Af: Anders og Andrea/
MOKred.
 



         12      |      G Ø G L

Lodret: 
1.  Omr åde t mellem 
Øjnbrynene
2 Virkelighedsfjern, 
sindsrolig, svær at få 
op af stolen 
5 Når det gør ondt/
prikker i din hånd/fod 
fordi den sover, 
7 et fancy ord for 
Retro, Noget gammelt 
er cool igen og man 
b r u g e r  d e t  p å  n y. 
Mystisk og autentisk.

Vandret: 
3 Noget Andrea ikke 
kan kaste, det er rundt 
og normalt. 
6 Filosofisk retning, 
a n t i t e s e n  t i l 
Deontologi 
8 At smide nogen/
noget ud af et vindue
9 Super selveslskende 
p e r s o n .   S u p e r 
steneren. 
11  S t o r l a d e n  o g 
ophøjet. (Bruges også 
om HG’ere) 
12 Mandlige bryster 
forekommer. 

Laurits Elgaard + Fleur d’LaCour

MOKSASVAR PÅ
Sidste uges MOKSA har givet næsten lige så voldsom respons som tennisbold-haglene svarede 
igen mod halvmarathon i weekenden. Vi fik nemlig hele TRE (3!) indsendte besvarelser. Én 
af dem endda via snappen: mok.68! Mange tak for de flotte billeder. ...og ja! Det var lige 
præcis et mikroskop, som I skulle finde.

Maria Bentzen Sofiessie Taageby

M
ENSA - nu m

ed svar

En umulig krydsord 
TIl en umulig dag. 

Jeg har sammensat en krydsord  som du 
nok kommer til at give op på. Hvis ikke - nice. 
Så husk at sende svaret til os på snappen. 

Hvis du er en lille ordfanatiker, vil du 
givetvis nyde et par af de her godt. God 
kamp mester. 

Svaret kommer i næste mok. 
Kys Sofie


