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”Livet er langt, lykken er kort. Salig er den der tør give det 
bort.” Således sang Kim Larsen i sangen Papirsklip, og jeg 
gik og nynnede den her slut januar, da jeg fik 
mit kliniksted at vide. Jeg havde på forhånd 
regnet ud, at det ville ende et sted lidt uden 
for Kjøbenhavn, da jeg i sidste øjeblik var 
nødt til at tilmelde mig 10.semester pga. nogle 
personlige omstændigheder, jeg ikke selv havde 
kontrol over. Så Vordingborg psykiatriask 
afdelingen blev første stop, og hermed følger en 
fortælling og guide til, hvad man kan forvente 
lidt om kliniklivet i Vandkantsdanmark.

Først og fremmest er der Psykiatrien. Mange vil 
sikkert ligesom mig ikke har haft tusind timers SPV-
vagter på psykiatrisk afdelingen og derfor have en 
masse tanker og forestillinger om psykiatrien. Lad os 
slå én ting fast. Det er spændende. Det er 
også meget anderledes fra somatikken. En 
lang morgenkonference på 3 timer, varer 
næsten ligeså længe som en almindelig på 
to en halv time. Man lærer patienterne og 
deres livsfortælling at kende. Overlægen 
superviserer dig gerne i løbet af  dagen. 
Og man vil hellere behandle med 
badminton end med benzodiazepiner, i 
hvert fald i Nordens Barcelona. Alt i alt 
en fremragende oplevelse, som nogle vil 
elske og andre vil lære rigtigt meget af. 

Dernæst er der byen selv. Vordingborg 
har massser at byde på selv under en corona-
lockdown. Så sørg for at tage løbesko med og et 
kort. Selve Oringe Psykiatrisk Hospital er flot, og 
fortjener i hvert fald en gåtur eller løbetur rundt om 
pynten en gang eller to. Dernæst 
følger byens stolthed: Gåsetårnet 
og den gamle fæstning. Midt i 
Vordingborg er der en gammel 
ødelagt ruin, hvor tårnet stadig 
er velbevaret. Det er en af  
Danmarks første borge bygget 
i 1300-tallet. Nu fungerer den 
primært som sted hvor unge og 
gamle mødes; går turer, drikker en øl eller tager på 
museum. En gang om året er der dog Vordingborg 

festuge. Et efter sigende 
kulturhøjdepunkt, hvor 
hele herligheden sluttes 
af  med et brag af  en 
koncert på slotspladsen. 
Her spiller alt det gode 
dansktop heriblandt 

Klinik i Vandkantsdanmark
f.eks. Infernal og Stig Rossen (Danmarks Phil 
Collins), som slutter hele ugen af  med det der Bamse 

nummer, jeg ikke kan huske hvad 
hedder. Et højdepunkt på året!

Har man en bil eller gode ben at gå på, 
kan man også bevæge sig lidt ud fra 
byen. Storstrømsbroen som forbinder 
Sjælland med Falster går nemlig over 
Masnedø. Her kan man gå på opdagelse 
på det gamle Masnedøfort, som spiller 
en vigtig rolle i verdenshistorien. Tilbage 
i starten af  2. Verdenskrig, da Tyskland 

ønskede at erobre Danmark havde de nemlig udset 
sig Masnedøfortet som en vigtig modstandspost, som 
skulle neutraliseres hurtigt og tyst. Dette udmøntede 
sig i verdens første faldskærms-snig-angreb. Her 

hoppede 80 tyske faldskærmssoldaterne 
ned på fortet i nattens ly for at overliste 
dansken. Heldigvis for dem og uheldigt 
for os var der kun to vagter og en bagvagt 
som alle sov. Alt i alt blev der affyret et 
enkelt skud. The rest is history.

Som det kan læses er der altså mange 
hyggelige, sjove og spændende ting at 
opleve i Vandkantsdanmark, og sikkert 
endnu flere når verden åbner lidt mere 
op. Jeg har i hvert fald hørt indtil flere 
rygter om gode barer og hyggelige caféer. 
Menneskerne i psykiatrien er fantastiske 

dernede og man har ovenikøbet mulighed for at 
bo der! Så går man og tænker lidt på et afbræk fra 
den gængse Københavnske klinikoplevelse eller er 
man blot meget uheldig i sin kliniklodtrækning, så 

fat mod. Det er ikke så grelt, 
som man kan gå og frygte. 
Tværtimod, Nordens Barcelona 
har altså massere at byde på. Og 
hvis denne artikel ikke har solgt 
Vordingborg, kan jeg afsløre, at 
der også er et tv dernede. Så kan 
man jo tage en Playstation eller 
computer med og så se alle Star 

Wars filmene eller uendeligt reality-tv, imens man 
spiser udelukkende kød og kartofler i sydens ånd. Tak 
Vordingborg, og tak til alle de søde mennesker der 
gjorde det helt okay at give 
3 af  livets uger til en sand 
fornøjelse i den måske 
knap så rådne banan!

Andreas \\ MOK-red
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Copenhagen Academy for Medical Education and Si-
mulation Rigshospitalet har brug for seks nye studen-
termedarbejdere pr. 15. april 2021.  
 
Om jobbet 
Arbejdsopgaverne består primært i undervisning af andre medicinstuderende (peer to 
peer) i udvalgte kliniske færdigheder, såsom hjertelungeredning, anlæggelse af blæreka-
teter og perifer veneadgang, objektiv undersøgelse, suturering, ledundersøgelse, gynæ-
kologisk undersøgelse, genoplivning, praktisk intro til ultralyd m.m. Herudover assisteres 
ved afholdelse af stationsbaserede eksaminer, hjælper med at klargøre og vedligeholde 
udstyr og lokaler, samt bistår de fastansatte i andet forefaldende arbejde efter behov. 
 
Jobbet er meget selvstændigt og giver indflydelse på både kursusindhold og praktisk 
tilrettelæggelse. Du oplæres løbende og grundigt i de relevante procedurer og opgaver. 
Samtidig bliver du en del af et levende studenterteam. Når du har opnået erfaring med 
opgaverne, kan du blive tilbudt en tovholderfunktion.  
 
Ansøgningsprocedure 
Du kan finde hele opslaget på Region Hovedstadens hjemmeside, hvor du også kan 
sende din ansøgning. 
Ansøgningsfrist er torsdag den 18. marts. 2021.

Prægraduat forskningsår med selvstændigt klinisk projekt

Dansk BørneLunge Center (DBLC) søger prægraduat forskningsårsstuderende til klinisk 
forskningsprojekt omhandlende tidlig detektion af bakterielle infektioner hos børn med 
cystisk fibrose.

Hvem er vi: DBLC, BørneUngeAfdelingen Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kon-
trol og behandling af børn og unge med alvorlige og arvelige lungesygdomme fra hele 
Danmark – bl.a. cystisk fibrose (CF), primær cilie dyskinesi (PCD) og interstitiel lungesyg-
dom. I DBLC er der et godt samarbejde mellem den kliniske hverdag og forskningsgrup-
pen, som supplerer hinanden til gavn for patienterne.

Projektet: Vi er nu klar til at starte et nyt projekt, hvor vi skal teste en ny teknik til be-
stemmelse af bakterieinfektion i lungerne hos børn med CF. Projektet kan potentielt få 
stor betydning for behandlingen af børn med de arvelige, kroniske lungesygdomme CF 
og PCD. 

Under ansættelsen vil du særligt skulle varetage gennemførelsen af det nævnte projekt, 
der har til formål at validere og undersøge metodens kliniske brugbarhed. Studiet er 
godkendt af Videnskabs etisk komite og protokollen er skrevet. Projektet er således klar 
til opstart. Det vil kræve daglig tilstedeværelse på afdelingen til dataindsamling (ca. kl. 
12-14). Der vil være tid og behov for deltagelse også i andre projekter og det forventes 
ligeledes, at man hjælper til med diverse lungefunktionsmålinger efter behov – specielt 
en ny lungefunktionsmetode til spædbørn (multiple breath washout). Ansættelsen 
forventes at medføre et første-forfatter arbejde og et eller flere medforfatterskaber. 

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært i 
de forskellige lungefunktionsmetoder. Via supervision fra erfarne kollegaer vil du efter-
hånden selvstændigt varetage målingerne. Ansættelsen giver et grundigt kendskab til 
forskellige lungesygdomme indenfor pædiatri. Du bliver medlem af et tværfagligt team 
af læger, sygeplejersker, biologer, bioanalytikere, sekretærer og ph.d.-studerende.

Ansættelsesforhold: Du vil blive ansat under prof. dr.med. Kim Gjerum Nielsen som 
skolarstipendiat. Lønnen er fastlagt til 10.000 kr. om måneden (3.000 kr. om måneden i 
tillæg til SU for 11. semester). Det forventes, at du arbejder gennemsnitligt 37 timer om 
ugen.

Vi søger fortrinsvist studerende der har bestået bachelordelen af medicinstudiet, og 
som ønsker op til et helt års ophold, helst som del af forskerperspektivet på 11. seme-
ster.

Vi forventer at starte studiet i april 2021, hvorfor det vil være forventet, at du deltager i 
oplæring og evt. bidrager med nogle timer, alt efter hvad du har mulighed for, frem til 
semesterafslutning. Herefter ansættelse i fuldtidsstilling jf. ovenstående. 

Ansøgning: Motiveret ansøgning og CV sendes til rikke.mulvad.sandvik@regionh.dk 
senest 12. marts 2021. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende i ansøgningsperi-
oden og frem til 31. marts.

Vi glæder os til at tale med dig.

Venlig hilsen

Kim Gjerum Nielsen

Overlæge, professor 

og

Rikke Mulvad Sandvik

læge, ph.d.-studerende

Dansk BørneLunge Center

BørneUngeAfdelingen, JMC, afsnit 5003 
Rigshospitalet 
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Legat til medicinstuderende: Læge Johannes Bitsch 
og hustru Agnes Bitsch’ Mindelegat
Hvert år uddeles legatet ’Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitsch’ Mindelegat’ til 
ca. 10 medicinstuderende, der har opnået en bachelorgrad, og som efter legatbestyrel-
sens skøn har et dokumenteret behov for økonomisk bistand. 

Legatet er på 8.000 kr. til hver legatmodtager og det er muligt at ansøge, selvom du 
allerede har modtaget legatet tidligere. 

Frist for indsendelse af ansøgning i 2021 er den 1. maj. Uddeling finder sted i august/
september, hvor du får direkte besked, hvis du får tildelt legatet.

Fonden administreres af advokat Linea R. Conforti, Lund Elmer Sandager advokatfirma, 
og ansøgningen skal sendes enten via post til advokatfirmaet eller pr. e-mail til mel@les.
dk.   

Du kan tilgå ansøgningsskemaet her:  

https://les.dk/sites/default/files/files/laege_johannes_bitsch_og_hustru_agnes_bitsch_
mindelegat.pdf

VIL DU VÆRE MED AT STYRKE FAMILIER RAMT AF BØRNEKRÆFT?

I LIVSKRAFT søger vi lige nu camp-frivillige til vores Cool Camps. Campene har til formål 
at støtte deltagerne i det videre sygdomsforløb og give dem en uforglemmelig og 
styrkende oplevelse.

 
Kort om LIVSKRAFT og det frivillige arbejde

LIVSKRAFT afholder Cool Camps for hhv. kræftramte unge (12-17 år), unge søskende 
(10-17 år) og familier (6-12 årige syge børn og raske søskende samt deres forældre). De 
to unge-camps afholdes i sommerferien, mens familie-campen løber af stablen i løbet 
af efteråret.

 
Som camp-frivillig vil du blive en del af et dedikeret tværfagligt team bestående af andre 
frivillige, sundhedsprofessionelle, aktivitetsansvarlige og folkene bag LIVSKRAFT. Med 
udgangspunkt i et veltilrettelagt program venter forude en masse udfordrende, sjove 
og personligt udviklende oplevelser sammen med de unge og det øvrige team. Som 
camp-frivillig får du et grundigt indblik i den vigtige og stadig mere prioriterede del af 
et behandlingsforløb – nemlig rehabiliteringsindsatsen. Du behøver ikke at have noget 
forudgående kendskab til målgruppen, da vi gennem den obligatoriske træning sørger 
for, at du bliver grundigt klædt på til opgaven som camp-frivillig.

En tidligere frivillig beskriver sin oplevelse af Cool Camp således:

“Da jeg meldte mig som camp-frivillig til Cool Camp, havde jeg 
ikke i min vildeste fantasi kunnet forestille mig, hvad der ventede 
forude. En uge fyldt med inspirerende mennesker og helt unikke 
oplevelser og øjeblikke. Man lever i en magisk boble, og der opstår 
hurtigt et enestående fællesskab, hvor alle støtter hinanden”.

Ansøgningsfristen er den 12. marts 2021

På vores hjemmeside (www.LIVSKRAFTCENTER.dk) finder du mere information om vores 
camps, herunder tid og sted for opholdene samt den obligatoriske træning. Det er også 
her, du ansøger om at blive frivillig.

Kom til LIVSKRAFTs ONLINE info-event 
Torsdag d. 25. februar kl. 15.30 til ca. 16.30 har du mulighed for at få et indblik i vores 
projekter, høre tidligere frivillige fortælle om deres oplevelse som camp-frivillig og få rig 
mulighed for at stille eventuelle spørgsmål. 

Hvis du ønsker at deltage, bedes du skrive dig op via siden: http://www.livskraftcenter.
dk/for-frivillige/bliv-frivillig/pop-in_info-event

--------  

LIVSKRAFT arrangerer Danmarks eneste aktivitetsbaserede rehabiliteringscamps for 
familier ramt af børnekræft. Projektet startet af to læger og bakket op af læger og syge-
plejersker på landets børnekræftafdelinger. Organisationen er støttet af Børnecancer-
fonden.
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Årets pris for bedste kandidatspeciale 

Det Medicinske Selskab i København har indstiftet en pris for bedste kandidatspeciale i 
2006, som uddeles en gang årligt til medicinstuderende ved Københavns Universitet, der 
gennem deres kandidatspeciale har vist udprægede videnskabelige evner. 

Det Medicinske Selskab i København har bl.a. til formål at styrke interessen for videnska-
belig forskning og udbrede kendskabet til lægevidenskabens fremskridt samt at virke for 
den offentlige sundhedspleje.

Prisen vil derfor blive uddelt til forfattere af de opgaver i kandidatspecialet, der det 
forløbne år på bedste vis har bidraget jf. selskabets formål. 

Prisen består af: 

1. pris:   15.000 kr.

2. pris:   10.000 kr.

3. pris:     5.000 kr.

Kriterier: For at komme i betragtning skal opgaven være bestået i perioden 1. juli året før 
til 30. juni i året for indlevering. w

Hvad skal indsendes? 

Opgaver, der ønskes taget i betragtning til prisen, skal indsendes af forfatteren sammen 
med et kort dansk resumé på max. 300 ord samt et kort CV. 

Indsendelse:  Materialet skal sendes som en samlet pdf-fil til kms@dadl.dk.  
Deadline for indsendelse den 30. juni 2021. 

Vinderne forventes at præsentere deres opgaver/projekter ved et 10 minutters foredrag 
i forbindelse med et af selskabets foredragsaftener den 28. september 2021. Selve over-
rækkelsen af priserne sker ved selskabets fødselsdagsfest den 29. oktober 2021.

Yderligere information:

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretær Bitten Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller 
på telefon  
35 44 84 01.

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunolo-
gi på Bonkolab, Rigshospitalet
Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation 

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til ovenstå-
ende projekt med start i august 2021.

Vi tilbyder:

• Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision

• Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver

• Oplæring i transplantations-relateret immunologi

• Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler

• Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.

• Mulighed for at skrive kandidatspeciale

• Udarbejdelse af videnskabelig artikel 

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

Løn søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller.

Ansøgningsfrist er d. 21/3, og samtaler vil blive afholdt i uge 12. Motiveret ansøgning, inkl. 
CV og karakterudskrift, sendes til professor Klaus Müller på klaus.mueller@regionh.dk og 
phd.stud. Maria Ebbesen på maria.schou.ebbesen@regionh.dk. Spørgsmål vedrørende 
stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på mail.

Skolarstipendiat til et hjerneforskningsprojekt på Rigshospitalet

På Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) søger vi to ambitiøse og ansvarlig medicinstu-
derende som forskningsårsstuderende med start juli, august eller september 2021. 

I samarbejde Region H Psykiatri påbegyndes et nyt studie, BrainDrugs, hvor vi undersø-
gelser forhold i hjernen, målbare stoffer i blodet, genetik, psykosociale forhold og andre 
faktorer, som kan bruges til at forudsige, hvilken effekt en person med depression vil 
have af behandling med samtaleterapi og medicin. Baggrunden for undersøgelsen er, at 
der er stor forskel på, hvor godt terapi og antidepressiv medicin virker hos den enkelte 
patient. Målet er derfor personlig behandling tilpasset den enkelte patient.

Du vil arbejde tæt sammen med og blive oplært af neurologer, psykiatere og psykolo-
ger på projektet og være en del af en større forskergruppe på NRU (www.nru.dk). Dine 
arbejdsopgaver vil bestå i at rekruttere patienter, udføre lægeundersøgelse herunder 
neurologisk undersøgelse, udføre kognitive testning, EEG, fMRI og PET-skanninger. 
Projektet er omfattende og involverer patienter med depression, hvorfor det er vigtigt, at 
du har gode samarbejdsevner, kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt.

Sideløbende vil du arbejde på et mindre, selvstændigt projekt, hvor du vil analyser og 
fortolke allerede indsamlet data, som skrives sammen til dit kandidatspeciale. Afhængigt 
af resultater kan dette resulter i en selvstændig publikation. Din hovedvejleder vil være 
professor Martin Balslev Jørgensen, overlæge på Psykiatrisk Center København. Arbejdet 
vil være på NRU, Rigshospitalet.

Ideelt er du på kandidatdelen. Vi ser gerne 12 måneders ansættelse, som del af forsk-
ningssporet på 5. semester kandidat. Vi søger et stipendie til dig og du får 10.000 kr. per 
måned. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til læge Kristian Reveles Jensen 
(tlf. 31787675). 

Ansøgningsfrist d. 6. marts 2021 kl. 18. Send en kort ansøgning inkl. CV til kristian.reveles.
jensen@nru.dk med ”Skolar” i emnefeltet. 

Kristian Reveles Jensen,  
læge, ph.d.-studerende

Neurobiologisk Forskningsenhed 
Rigshospitalet

Skolarstipendiat-studerende søges
Er du forskningsinteresseret, nysgerrig og arbejdsom, og synes du at influenza og hjerter er 
spændende? Så kan det være, at det er dig, vi mangler til at indgå i vores forskningsteam.

Vi er et team bestående af både dyrlæger, læger og biologer og har flere projekter kørende 
inden for hjerteforskning, herunder adskillige forsøg med store og små husdyr som modeller. 

Fra 1. august 2021 opstartes et større forsøg i fritter, der skal inficeres med influenza A-virus. 
Efterfølgende følges fritterne i nogle uger, hvor de kardiovaskulære effekter forårsaget af in-
fektionen undersøges. 

Da projektet er multidisciplinært indgår en række komplementære forskningsgrupper:
Tor Bierring Sørensen, Gentofte Hospital
Morten B Thomsen, Biomedicinsk Institut, SUND, KU
Jan Pravsgaard Christiansen, ISIM, SUND, KU
Allan Randrup Thomsen, ISIM, SUND, KU
Thomas Jepps, Biomedicinsk Institut, SUND, KU
Thomas Jespersen, Biomedicinsk Institut, SUND, KU

Skolarstipendiatet udbydes for enten 6 eller 12 måneder i træk, og er en fuldtidsansættelse. 
Det kræver, at du holder fri en periode fra studiet f.eks. i form af pause eller orlov. Stillingen er 
lønnet i form af et stipendiat svarende til 10.000 kr. om måneden. 

• Følgende scenarier er foretrukne forslag i forhold til ansættelsen:Bachelor: Du er færdig 
med din bachelor og ønsker at holde et år fri inden kandidaten. Her kan en 12 mdr. 
ansættelse komme på tale.

• Kandidat: Du holder pause efter rotationerne eller differentieringen, og har lyst til at 
tage ½ års pause med ansættelse, hvorefter du kan skrive dit speciale hos os. Dette 
giver dig unikke muligheder for at lave reelt forskningsarbejde i forbindelse med dit 
speciale. Du vil evt. kunne tage retsmedicin samtidig med ansættelsen. 

Vi forventer af dig, at du er villig til at lære, kan arbejde selvstændigt og klar til at give den max 
gas. Derudover skal du være klar på at indgå i en ”blæksprutte-rolle” og hjælpe med det, der 
byder sig, da mange af ugerne ser forskellige ud. Størstedelen af gruppen sidder på Panum, 
og det er også her, at du vil få din kontorplads. Arbejdsopgaverne varierer meget fra prakti-
ske opgaver og hands-on i form af assistance ved operationer, i laboratoriet og i stalden til 
kontorarbejde med hjælp til ansøgning af fondsmidler, analyse af data, artikelskrivning mm. 
Så hvis du godt kunne tænke dig at fordybe dig, snuse til forskervejen og blive en del af en 
spændende hverdag i et super team, så tøv ikke med at kontakte os. 

Primære vejledere:  Thomas Jespersen; thojes@sund.ku.dk; 24805190

  Morten B Thomsen; mbthom@sund.ku.dk; 23839884

Ansøgning, CV og spørgsmål omkring stillingen kan rettes til  vores nuværende 
kandidat/skolarstipendiatstuderende Julie Norup Hertel på mail:  Norup@sund.
ku.dk 

Og Julie vil også meget gerne tale med dig hvis du vil høre om livet som scho-
larstipendiat.

www.bmi.ku.dk/english/research/cardiac_physiology/ 



“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?
Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.“Løn efter overenskomst“. Hvordan er det nu lige det er?

Husk du altid kan finde de gældende løntakster på             .dk.

Forsøgspersoner søges til et videnskabeligt forsøg 
med  et forsøgslægemiddel mod  birkepollenallergi 

 

Hvis du har birkepollenallergi med generende høfebersymptomer i birkepol- 
lensæsonen, kan du muligvis deltage i dette videnskabelige forsøg. 

 
 

Formålet med  forsøget: 
 
Formålet med dette forsøg er at undersøge om et 

forsøgslægemiddel til  birkepollenallergi er effek- 

tivt i reduktionen af symptomer ved sæsonbeto- 

net birkepollenallergi. 
 
 
 
Hvad indebærer din deltagelse: 

Vi søger  personer, der er: 
 

Raske mænd eller kvinder 
 

18 år eller ældre 
 

Har en dokumenteret birkepollenallergi 
 

Har haft symptomer fra øjne  og næse  i birke- 
pollensæsonen i Danmark de seneste 2 år

 
Forsøget strækker sig over ca. 6 måneder. I denne forsøgsperiode skal du komme  4 gange  på forsøgsste- 
det, og 3 gange vil der afholdes en telefonsamtale. Før birkepollensæsonen starter, vil du få 3 injektioner 
med forsøgsmedicinen på én gang. 

Du vil få udleveret medicin til behandling af de høfebersymptomer, der kan komme i birkepollensæsonen. 
I birkepollensæsonen vil vi bede dig om at registrere dine symptomer og medicinforbrug i en elektronisk 
dagbog.  Forsøgsmedicinen er gratis  og udgifter til transport i forbindelse med forsøget vil blive dækket 
efter  gældende regler. 

Hvis du  er  interesseret i at  høre  mere  om  forsøget, kan  du  kontakte forsøgsstedet via nedenstående 
kontaktoplysninger. 

Forsøget er iværksat og sponsoreret af det amerikanske medicinalfirma Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 
og forsøget er godkendt i Danmark af Det Videnskabsetiske Komité System  og Lægemiddelstyrelsen. 

 
 
Kontaktoplysninger på forsøgscentre: 

 
 
Gentofte Hospital, Allergisygdomme, klinik  1 
Projekt sygeplejerske Trine Smedegaard Olesen 
Tlf. Nummer 38 67 24 70 
E-mail:  allergiklinikken.gentofte@regionh.dk 

 
Vejle  Sygehus, Lungemedicinsk  
Forsknings- enhed 
Projektsygeplejerske Lene Broch-Mikkelsen 
Tlf. Nummer 79 40 90 55 (kl. 10-14.30) 

Hvidovre  Hospital, Lungemedicinsk  
Forsknings- enhed 
Projekt sygeplejerske Maria Heidemann 
Tlf. Nummer 38 62 21 77 (kl. 9-14) 
E-mail: Maria.Heidemann@regionh.dk 
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Behandl akutte patienter i Virtual Reality og deltag i lod-
trækningen om gavekort til Munksgaard på 500kr

Virtual reality er et nyt teknologisk værktøj, som har stort potentiale indenfor klinisk træning. 
Vi er en forskningsgruppe bestående af læger som ønsker at teste om virtual reality kan 
bruges som et supplement til den traditionelle undervisning. 

Du får en enestående mulighed for at prøve forskellige 360VR scenarier med håndtering af 
akutte patienter, hvor du undervejs i scenarierne skal svare på multiple choice spørgsmål. 
For at deltage skal du gå på 1. - 6 semester. Din forsøgsscore anonymiseres og data behand-
les fortroligt. 

Efter scenarierne skal man evaluere sin oplevelse skriftligt. VR-træningen og den afsluttende 
evaluering tager i alt cirka 1,5 timer. 

Det foregår på CAMES Rigshospitalet (Teilum-bygningen). Blandt deltagerne trækker vi lod 
om et gavekort på 500kr til Munksgaard. 

Hvis du vil tilmelde dig eller høre mere om forsøget er du velkommen til at kontakte Marie 
Knudsen marie.hoexbro.knudsen@regionh.dk

Vi håber, at du har lyst til at udvikle på nye læringsmetoder, og vi glæder os til at høre fra dig. 

På forskningsgruppens vegne, 

Marie Knudsen, 

Reservelæge på ØNH RH

Studerende søges til forskningsophold på afdeling for 
Øre-næse-halskirurgi og Audiologi 
Hvem søger vi: 

Vi søger én forskningsinteresseret medicinstuderende til at et fuldtids forskningsophold, 
evt. som led i forskerperspektiv på 11. semester.

Hvem er vi:

Vi er en forskningsgruppe på Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospi-
talet bestående af forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, samt postdocs. Gruppen er 
ledet af prof., dr.med., Christian von Buchwald. 

Hvad kan vi tilbyde: 

Du vil blive del af en forskningsgruppe der beskæftiger sig med klinisk forskning indenfor 
Øre-næse-halskirurgi, herunder især hoved-hals kræft. Arbejdet vil blandt andet bestå af 
opdatering af vores database over oropharynx cancer patienter behandlet på Rigshospita-
let. Herigennem vil du opnå stor indsigt og erfaring med registerforskning, og der vil være 
rig mulighed for et eller flere udgivelser som 1. forfatter på baggrund af data fra databasen. 
Derudover vil der være mulighed for involvering i prospektive kliniske projekter efter 
interesse. 

Ansættelsesforløb:

Vi søger en studerende der har mulighed for at starte fuldtidsophold d. 1/4  eller hurtigst 
muligt herefter. Ansættelsen kan med fordel kombineres med forskerperspektivet på 11. 
semester efter sommerferien. Du blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald. 

Hvis du er interesseret send da motiveret ansøgning på maks. én A4 side, samt CV 

E-mail: Jakob.schmidt.jensen.01@regionh.dk

Skriv desuden gerne hvis du har spørgsmål

Ansøgningsfristen er søndag d. 7/3-2021

Nyt fra studenterpræsten på Panum
Studenterpræsterne står fortsat til rådighed for personlige samtaler – også under nedluknin-
gen af campus. Den nuværende nedlukning kan forstærke følelsen af udbrændthed, angst eller 
ensomhed - eller noget helt fjerde. Det er helt normalt, og det kan hjælpe at tale med nogen 
om sin situation.

Jeg træffes bedst på mail, telefon eller sms - praest@sund.ku.dk eller telefon + 45 28 75 70 94, 
hvor vi kan aftale en tid til samtale. Samtalen kan foregå i telefonen eller på en digital platform 
med billeder (zoom, Skype, Teams, Face Time) alt efter hvad du foretrækker. Tøv ikke med at 
tage kontakt, hvis du har brug for det.

Kommende aktiviteter (forudsat at restriktionerne tillader det)

Eksistenssamtaler

Et struktureret og guidet samtaleforløb om eksistensen med udgangspunkt i vores egne 
erfaringer for en fast gruppe på 10 personer. Samtalerne igangsættes af mig med en kort tekst 
eller et stykke musik, som læses eller høres. Derefter kan alle deltagere byde ind med tanker 
og refleksioner. Formålet med eksistenssamtalen er primært at blive klogere på egne tanker 
og holdninger ved at tale om, hvad andre har erfaret og oplevet og hvilke tanker det har givet 
anledning til.

Tid og sted: Hver anden onsdag fra 7. april-2. juni kl. 19.30-21.30 (5 gange). Du tilmelder dig 
hele forløbet, men det gør ikke noget, hvis du er fraværende en enkelt gang.  

Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30, 2200 København N 

Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang 

Filosofisk fugle- og botaniktur

Tag med ud i naturen, få et pusterum og lær nyt. I dette forår går turen til Sorø, hvor vi vil van-
dre ud i området kaldet Flommen. Vi har en lektor i biologi med på turen, der kan fortælle om 
Flommens store biodiversitet. På turen vil vi samtidig filosofere over et spørgsmål eller tema, 
og jeg vil holde en opbyggelig tale over frokosten, som vi selv medbringer. 

Arrangeres i samarbejde med “Laboratoriet for Naturfilosofi” på KU.

Mødested- og tid: Lørdag 24. april kl. 10 på Sorø station. Turen slutter omkring kl. 15.

Tilmelding på studenterpraesternekbh.dk. Gratis adgang 

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

De bedste hilsner

Nicolai Halvorsen 

Studenterpræst - Nørre Campus

Klumpfisken køber kun 

whisky når der er tilbud.
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Hvert tredje år skal alle offentlige ansattes overenskomster genforhandles. 
FADL har 5 overenskomster, der sikrer løn og arbejdsrettigheder for alle danske lægestuderende, 
enten ansat i staten eller i regionerne. 
FADLs tre overenskomstforhandlende udvalg deler aftalerne imellem sig:

1) Universitetsansatte (ansat i staten)    forhandles af UAU
2) Lægevikarer i Forsvaret (ansat i staten)   forhandles af LVG
3) Sygeplejevikarer/ventilatører i regionerne   forhandles af OU
4) Simulationsansatte i regionerne    forhandles af LVG
5) Lægevikarer i regionerne     forhandles af LVG

Hvordan forløber et forhandlingsmøde?
Et forhandlingsmøde begynder med en introduktion: Her fremlægger FADL’s politiske forhandlingsledere (det er os tre) 
det, der skal forhandles om på mødet. Derefter går vi i gang med selve forhandlingerne. I vores tilfælde gennemgår 
vi vores krav slavisk og giver argumenter for kravet. Efter det kommer vores modpart med argumenter imod kravet, 
men endnu oftere siger de “nej” eller “det kan vi ikke se os selv i”. Derefter presser vi på igen og kommer med flere 
argumenter for kravet. Hvis de bliver ved med at sige nej, går vi videre til det næste krav og vender tilbage til det på 
et andet tidspunkt.
Til slut aftaler FADL og regionerne, hvad de skal gå videre med og forberede til næste møde. Det kan være, at der 
er nogle data, der skal findes frem fra arkiverne eller at der skal beregnes på et krav. Endelig kan vi have brug for at 
spørge jer medlemmer til råds. I sidste ende, er overenskomsterne jeres

Kaare,
Formand for OU,
Overenskomstudvalget

Magnus, 
Formand for UAU,

Universitetsansattes udvalg

Thomas, 
Formand for LVG, 
Lægevikargruppen

OK21Bag om

 Læs med her og bliv klogere på FADLs arbejde med overekskomsforhandlinger:
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Er det udelukkende medicinstuderende, der repræsenterer FADL til forhandlingerne? Hvem er ellers med 
indover?
FADL ville ikke kunne klare de mange løbende juridiske sager for slet ikke at tale om OK21-forhandlingerne uden vores 
hamrende dygtige jurist, Klaus. Uerstattelig, uvurderlig og umådelig vigtig for at repræsentere de danske lægestuderende. 
Derudover deler FADL overenskomsten for universitetsansatte med Studenteransattes Landsorganisation (SUL). Her 
forhandler vi løn for alle landets studenteransatte dvs. anatomiundervisere , øvelsesvejledere, instruktorer og mange flere.

Har det påvirket forhandlingerne, at de skulle klares virtuelt?
Ja, det har det i den grad! Vi er gået fra at have fysiske møder af 3-4 timers varighed til flere små et-times online møder. 
Det har gjort at møderne er meget mere intense, og det stiller store krav til os; vi skal være konkrete, fokuserede og 
tydelige, men uden at vi viser vores bagvedliggende agenda eller hvilke kort, vi har på hånden. Det har været en 
helt ny måde for både FADL og regionerne, så vi begyndte med en formel forventningsafstemning for, hvordan det 
virtuelle OK21 skulle forløbe.

Hvad er jeres forventninger til forhandlingerne?
Vi er påpasselige med at have for høje forventninger til forhandlingerne. Det er endnu usikkert, hvad vi kan forvente 
at få. Men, vi forventer lønstigninger på 5,02 % for SPV/VT, simulationsansatte og lægevikarer - helt ligesom de andre 
faglige organisationer, der forhandler med regionerne. Derudover er der afsat organisationsmidler, dvs. en pulje af 
penge, som FADL og regionerne sammen kan bruge på at forbedre overenskomsterne. Det kan fx bruges på at forhøje 
bestemte tillæg. Vi er parate til at gå til det yderste for at få det bedste OK21-resultat med til jer.

Er der noget I har sat særligt fokus på ved OK21-forhandlingerne?
FADL mener selvfølgeligt, at samtlige 49 krav er berettiget. Men, vi ved godt, at det ikke er realistisk at få alle igennem. 
Tværtimod plejer en forhandling at ende med, at kun få krav kommer forhandles hjem. 
I virkeligheden er der tale om ét stort, strategisk puslespil. Vi kan ikke fortælle, hvilke krav der er vigtigst for FADLs 
medlemmer - det vil stille os dårligere i forhandlingerne over for regionerne, hvis de kendte til vores prioriteringer.
Men svaret er ja, der er et sæt krav, som vi har særligt fokus på.

Hvordan forbereder I jer til forhandlingerne?
Det var meningen, at OK-forberedelserne skulle begynde allerede foråret 2020. Grundet corona blev vi nødt 
til at udskyde ønskeugen og andre tiltag til efteråret. Sidenhen har de knap 20 udvalgsmedlemmer fordelt på 
overenskomstudvalget, lægevikargruppen og universitetsansattes udvalg arbejdet intensivt på de i alt 65 af jeres 
ønsker. Samtidigt har vi forberedt os på bl.a. forhandlingsteknik, og alle udvalgsmedlemmer blev opkvalificeret på 
vores OK21-forhandlingskursus, hvor FADLs overenskomster blev gennemarbejdet. Jeres ønsker blev formaliseret i 49 
krav, som FADL tager til forhandlingsbordet. Vi har nøje prioriteret alle krav og forberedt beregninger og argumenter 
for hver enkelt krav.
Arbejdet kulminerede til kravspræsentationsmødet den 22. januar, hvor vi fremlagde de danske lægestuderendes 
krav for regionerne. Sidenhen har udvalgene afholdt 9 løbende forhandlingsmøder med vores modpart (regionen/
staten).Vi forberedte:
- Økonomiske beregninger på kravsudgifter
- Udarbejdelse af argumentationsrækker for krav alt efter regionernes modsvar
- Indhentning af udtalelser fra diverse sundhedsfaglige eksperter
- Dataindsamling fra medlemsundersøgelsen
- Løbende udvalgsmøder for at drøfte den overordnede strategi for OK21 og forhandlingstekniske overvejelser
- Det kan være ret overvældende at nå det hele, men vi er flere om arbejdet, og vores jurist Klaus støtter os hele vejen 
igennem.
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Dette semester startede ikke som det plejer. Universitetet 
meldte tidligt ud, at de ville holde lukket for studerende frem 
til april. Ja, ja tænkte jeg, da jeg læste nyheden på KUnet. 
Med røven plantet i stolen hjemme, i gang med endnu et 
eksamenssæt i diagnostiske, var jeg ligeglad med om Panum 
åbnede i foråret eller ej. Jeg skulle bare holde fri og måske få 
tid til en bachelor indimellem, men om Panum var lukket eller 
åbent berørte ikke mig personligt. Eller, måske gjorde det. 
For midt i min noget afslappede eksamenslæsning, kom jeg 
alligevel i tanke om nogen, der godt kunne bruge et “normalt” 
semester. Vores nyeste medstuderende, vinterstart 2021. 
Jeg kom til at tænke på min egen studiestart og alt 
hvad den indebar med rustur, fester og Panums 
gange hvor jeg fór vild mere end én gang 
på mit første semester. Jeg tænkte på de 
nuværende 1. semester, der ikke har haft 
muligheden for at fare vild endnu...

Kan du huske din studiestart? Ja, dig, 
der nu er i gang med at lære om 
kroppens anatomi, metabolisme 
eller hormonakser, dig der lige nu 
sidder i Slagelse eller Holbæk på 
ortopædkirurgisk afdeling eller i 
Glostrup på neurologisk, måske 
sidder du et sted og forsker eller 
måske er du lige nu i almen praksis. 
Uanset hvilket semestertrin du er 
på, uanset hvor langt eller kort du er 
på studiet, så husker du helt sikkert din 
studiestart.

I sommeren 2017 var der et halvt år til jeg skulle starte på 
medicin, hvorfor jeg selvfølgelig tilmeldte mig sommerrusturen. 
På min sommerrustur var der to sommerstarthold og mit eget 
hold, vinterstart, så allerede inden jeg overhovedet betrådte 
Panum en kold januardag i 2018, kendte jeg mange, der havde 
vandret i dens gange et halvt år før mig. Og nogle der havde 
vandret dem endnu længere, for rusvejledere der hilste og 
bød velkommen var der også nok af. Min første fredagsbar var 
en dag i november, inden jeg overhovedet var startet, hvor vi 
forskrækkede og spændte mødte op foran tårnet. Med vores 
indskrivningsbekræftelse på telefoner, fordi studiekortet ikke 
var kommet endnu. Det regnede, mens vi stod i regnjakker og 
uden for meget oppakning, og da vi kom ind var der mindst 
200 °C i klubben. Men vi mødte vores rusvejledere og vores 
kommende medstuderende og allerede dér, ja måske allerede 
i den august før jeg startede, følte jeg et tilhørsforhold til 
Panum. Det var her jeg skulle bruge de næste mange år. Mit 
første semester var ikke mindre forvirrende end alle andres, 
men når rusvejledere hilste på os i kantinen, eller vi tog til 
torsdagscafé og spillede brætspil hele holdet, så føltes det ikke 
lige så skræmmende at være ”de nye”. 

Vinterstart 2021 har langt fra været som den plejer, og det 
er svært at sige noget om, hvornår vi får lov til at komme 
tilbage. Hvornår kan vi købe overpriced kålsandwiches i 
Panums kantine, eller hvornår kommer Irmas blå kaffe igen til 

Minder fra studiestart
at flyde fra kanderne i klubben, mens sodavand og øl langes 
over disken. Og mens vi glæder os til at gå ned gennem 
tårnets noget suspekt lugtende trappe, så ved vores nyeste 
medlemmer af stud.med.-klubben ikke, hvad det er vi går og 
savner. Alt undervisning er omlagt til digital, rustur er aflyst, 
og hvem ved hvornår de kan få lov til at rende forvirret rundt 
efter lokale 14.01.36? Jeg ville ikke have været foruden min 
studiestart, med alle de ups and downs, der var ved at være 
”ny” i en ny by med nye venner og ny hverdag. Og det er ikke 
fordi jeg ikke tror på, at de nye kan få en lige så fed studietid 
som nuværende og forhenværende medicinstuderende; men 
midt i det her corona-shitshow kan jeg ikke lade være med 
at tænke, at de godt kunne bruge en hjælpende hånd. Deres 
studiestart bliver ikke ligesom vores, men vi kan være med til 

at inkludere dem, så når universitetet engang åbner, 
føler de sig velkomne.

Vil du gerne være med til at give dine 
medstuderende et en god introduktion 

til alt hvad medicinstudiet indebærer, 
selvom den første del er foregået 
hjemme i sofaen? Så kan du lige 
nu melde dig som mentor for 
et helt hold af nye studerende! 
Tutorer ne og Pusterummet 
SUND har lavet en aftale om 
at få stablet en lidt anderledes 
mentorordning på benene. De 
sidste 6 år har Pusterummet kørt 

deres mentorordning hvert efterår, 
hvor én kandidatstuderende er 

mentor for 2-4 bachelorstuderende. 
Formålet er at skabe et socialt rum hvor 

der er plads til at snakke om alt. I år har 
vi aftalt med tutorerne at stille mentorer til 

rådighed for hvert hold. Ideen er, at der tilknyttes 
en mentor/buddy til hvert af de nye hold, der så skal fungere 
som en ekstra social kapacitet, og et kendt ansigt på Panums 
gange. Tutorerne varetager stadig deres opgaver givet af 
universitetet, mens denne nye spiller skal stå til rådighed for 
holdets studerende og tutoren. De enkelte arbejdsopgaver vil 
blive aftalt med den enkelte tutor men kan inkludere at:

• Deltage i tutortimer
• Facilitere/deltage sociale events digitalt f.eks. spilaften, 

fyraftenshygge eller lignende for holdet.  
• Stå til rådighed, hvis nogen har brug for en uformel snak 

eller sparring med en ældre studerende, som ikke er 
holdets tutor.

Vi søger derfor lige nu 13 medicinstuderende som frivilligt 
har lyst til at hjælpe vores medstuderende godt i gang på 
studiet. Vi ser gerne, at du er kandidatstuderende, men er du 
på bacheloren og brænder du for at give dine medstuderende 
en fed studietid, så send en mail alligevel!
Send en mail til pusterummet.sund@gmail.com med 
navn, semester og gerne en linje om dig, og hvorfor du har 
lyst til at hjælpe til. Skriv også gerne om du har erfaring med 
Pusterummets mentorordning fx om du er tidligere mentee/
mentor. Pladserne er først til mølle og deadline er onsdag d. 
3/3-21! Herefter sender vi en mail ud til alle interesserede.

Af Sine
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Skal jeg stadig tage to vagter 
om måneden hvis jeg skal i 

fængsel for mord?

Må jeg tage på FADL-vagt 
hvis min hund nyser mere 

end den plejer?

Burde man have fået 
mailen nu!?

Jeg har fået en SMS men ikke 
nogen mail!? Er der flere vacciner 

tilbage!?

Hvorfor er jeg ikke blevet 
tilbudt vaccine? Er det fordi 

jeg dumpede celle-væv?

Jeg er overlæge på Herlev Hospital. 
Jeg vil høre om jeg kan få lov til at tage 

en FADL-vagt?

Der er travlt på 
Vagtbureauet 
for tiden...

Jeg har talt med Gry og hun 
siger at jeg kun skal have vagter 

på Rigshospitalet.

Hvad nu hvis jeg har fået tre vacciner, 
men godt kunne tænke mig en til?

Min mormor har fast vagt 
på Hvidovre, kan jeg ikke 
få tildelt den? Jeg kender 

hende jo.

Får man sygedagpenge hvis 
man har tømmermænd? For 
så vil jeg gerne sygemelde 

mig.

Jeg er kommet til 
at tage patientens 

medicin. Synes du at jeg 
skal prøve at kaste op?

Jeg har lavet lort på en 
COVID-patients toilet. 
Skal jeg så i isolation?

Jeg har terminal rabies og bider 
meget, men må jeg nå at få en 

sidste vagt?

Jeg synes faktisk du er dårlig 
til dit arbejde. Jeg VED at du 
har vagter på Riget tilbage.

A
f Johan \\ M

O
K-red.
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DEN VAR IKKE GÅET I DAG!
Når vi laver MOK hører vi ind imellem lidt musik. Som så mange andre lytter vi ikke 

altid til teksterne. Gør man det på visse gamle klassikere opdager man dog, at de måske 
ikke alle holder den dag i dag. Her taler vi altså ikke om musikken, eller sing-along-

værdien, men selve ordene, som måske ikke liiiiige altid er helt stuerene. I lyset af det 
nylige børneMGP, kan vi alle lære at sangtekster også følger med tiden. Her handlede 
teksterne om søskende der er udviklingshæmmede, eller at der er plads til alle her i 
verdenen uafhængigt af seksualitet, køn eller religiøs overbevisning. Her er derfor 
MOK’s bud på sange der nok ‘Ikke var gået i dag’. Ps: selvfølgelig er dette skrevet i 

Comic Sans, og vi står 100% ved det. 

Anne Linnet & Nikolaj 
Steen: Kærlighedens 

farer

Du har vendt dig bort, 
tænkt dig om

Din mund si'r nej, men 
hjertet siger ja

Der er ikke noget, du ka' 
gør'

Et forelsket hjerte ska' 
man aldrig spørg'

DJ Alligator: Blow My 
Whistle 

Blow my whistle bitch
Blow it like ya mean it

I said blow
Le le let me hear you say 

- uh uh

Den gale pose: Spændt op 
til lir

Jeg tror, jeg ska' ha' mig 
noget slag i dag

Fordi det' lørdag aften, 
jeg har lige fået løn

Så København, bed din 
sidste bøn

For jeg lugter som et helt 
bordel

Hvis du synes, det' for 
meget, si'r jeg: "Knep dig 

selv"

Esben Svenning: Duske 
sangen

Hun har en dusk som a' 
ka' husk,

en dusk som a' ka' dask,
en dusk hun har glemt at 

vask'
Lange sorte hår, ned på 

sine lår,
du kan ta' hende for 

tredive sjask.

Drengene fra Angora: 
Rejsesangen

Først tar' vi til Afrika
Hvor alle de er sorte
Og ingen tøj har på

De ligger i en hængekøje
Dovner hele dagen

Og spiser kun banan
Og aben er deres bedste 

ven
Altid er de sammen

De ligner jo hinanden
(Måske hele sangen i 

virkeligheden)

Anden: Total tyk trunte

Når din seng er braset 
sammen

Og dine arme gået af led
Og der er ridser i dit gulv
Og du vågner med et mega 

hold i ryggen
Når din lejlighed den 

lugter
Lidt af røv og lidt af sved
Når der intet er tilbage 
af spiselige sager i dit 

køkken
Hvad så?

Så ved du du har dusket 
en total tyk trunte i nat

Aqua: Barbie Girl

You can touch
You can play

If you say, "I'm always 
yours"

Come on, Barbie, let's go 
party (ah ah ah yeah)

I’m a Barbie girl, in the 
Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic
You can brush my hair, 
undress me everywhere

Panic! At The Disco: 

Lying Is the Most Fun a 
Girl Can Have Without 

Taking Her Clothes Off

Fra hele MOK redakation opfordrer vi bare til at se BørneMGP. 
Det er fandme verdens bedste nye generation vi har.

Onkel Reje: Piger der ude på 
ballade

Der er piger der er store, der 
er piger der er små

Der er piger der er sunde, der 
er dem der tygger skrå

Der er piger der gør ting som 
pæne piger ikke må

Nu skal jeg fortælle jer hvad 
Onkel Reje han godt kan lide:
Jeg kan lide piger der ude på 

ballade


