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Regler for indlæg findes på mok.dk

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

Ansvarshavende redaktør:
Sofie Nellemann Kryger
(ansvarshavende@mok.dk)
Indlæg til bladet bedes sendt til 
mok@mok.dk og ikke til 
ansvarshavende!
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ONSDAG

MOK udkommer.
Der bliver tabt pølsebrød på Strøget.
Hold dig fra risen foran kirkerne!

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Bliv siddende på cykelstien. Don’t take shit 
from anyone.

SØNDAG

De hvide duer får alt brødet. Hellige røvhuller.
Mindehøjtidelighed for brødrene vi har mistet 
ved Panumtårnet. Se side 3.

MANDAG

MOK deadline 12.00
Dueskytten er færdig på Panum. Så skal der 
skides på håndværkerne!

TIRSDAG

Pigeons in Black holder march mod statskontrol
FUGLEINFLUENZA ER EN LØGN!!!!

UGENS DUE
JOHANS YNDLINGSDUE ER RINGDUEN.

HVORFOR?

Fordi det er en skovdue. Du kender 
dens kurren fra sommermorgener i 
villakvartererne. 

Den ser sådan her ud:

 DET SKER I DUEN

UGENS REDAKTION

DUENS SJOVE INDSLAG

Posemanden kommer med brød. 
Husk at spise sten til kråsen!
Forniks holder månedsmøde og oplæg

Krrru krrru
Horror-aften i filmklubben: Babettes Gæstebud

AndreasAlice GabrielaAnders

Maria Niels Sine

Johan

Sofie (ansv. red)Lukas

Albin
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Har du levet under en (eksamenstung)sten, er det måske gået din næse 
forbi, at der den sidste uge har rendt en dueskytte rundt på Panums tage. 
MOK redaktionen kunne jo selvsagt ikke dy sig for grave i dette hidtil 
ukendte erhverv: Dueskytte! 

Det hele startede med denne nyhed på KU.net --> 

Vi tog derfor kontakt til KU’ kommunikationskonsultent, der desværre ikke 
kunne give os kontaktinfo på dueskytten #GDPR.  Han kunne heldigvis 
godt sætte os i kontakt med firmaet bag, som har kunne besvare et par 
af vores spørgsmål. Det er en mand, der tager sit meget episke job meget 
seriøst. Som det også fremgår af interviewet.

1. Hvordan skyder man sikkert i tæt bebygget område?

Der er nogle krav til sikkerheden når man skyder duer. Det må ikke være i tæt bebygget område, hvor det kan være til fare for 
mennesker eller på områder hvor der bor mennesker. Vi regulerer kun duer i områder der er lukket f. eks en gård, tag eller ved et 
byggeri hvor der ikke opholder sig mennesker. 
Vi anvender luftgevær. Det støjer ikke og har forholdsvis kort sikkerhedsafstand, så det egner rigtig godt til regulering i byområder. 
For at anvende luftgevær til regulering, er der fastsat en række regler, som vi skal overholde.

2. Hvem samler de duer op, der bliver skudt? Bliver de overhovedet samlet op?

Vores tekniker skal sørge for at døde duer indsamles, vi efterlader aldrig døde duer nogen steder. Vi skyder ikke duer hvor vi ikke 
kan samle dem op.

- Der faldt ikke duer fra himlen, når man gik tur om Panum. 

3. Hvor irriterende skal et dyr være, før man må skyde dem udenfor jagttiden - hvor de vel egentlig er fredede?

I princippet må der ikke reguleres “dyr” udenfor jagttiden, medmindre man får en dispensation, fordi de er skadevoldende eller udgør 
en sundhedsrisiko f.eks for håndværkere på et byggeri. Når det er forvildede tamduer*, er det meget enkelt, de er grundlæggende 
reguleret af lov om mark og vejfred, og må reguleres hele året.

 * Forvildede tamduer: De fleste duer i København nedstammer fra tamduer, der bl.a. bor i tårnet på Københavns Rådhus, og er af arten 
klippedue. Klippeduer kommer oprindeligt fra Sydeuropa. 

4. Opstår der problemer når man render rundt med en riffel på et tag i storbyer - med folk der bliver bange eller tilkalder politi?

Vi informerer politiet om, hvor vi regulerer duer og vi forsøger at gøre det så diskret som muligt.

- Det gik vist medium, det kom i flere medier. 

5. Skyder man alle dem man kan komme til, eller beregnes/reguleres der inden skytten ankommer, hvor mange der cirka 
forventes at blive skudt?

Nej, der bliver ikke lavet nogen beregning om hvor mange duer, der bliver reguleret. Vi regulerer de duer, som er i det kunde-udpegede 
område f. eks på et byggeri. Det kan som regel aldrig lade sig gøre at regulere samtlige duer i området.

Af Sofie, Maria og Johan // MOK

SPØRGSMÅL TIL EN DUESKYTTE
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Forskningsinteresseret stud.med. søges til 12. 
måneders skolarstipendiat i forskningsprojekt om 
pludselig hjertedød

Er du interesseret i forskning? Hjertemedicin, rytmeforstyrrelser og pacemakere? Vi søger 
en stud.med. til at tage del i et stort klinisk forskningsprojekt hvor 1.000 hjertepatienter i 
høj risiko for livstruende hjerterytmeforstyrrelser vil blive inkluderet. Start september 2021 
ved Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet. 

Du vil arbejde sammen med den projektansvarlige, få del i ansvar for inklusion af 
studiedeltagere, dataindsamling og opfølgning. Derudover vil du få tildelt dit eget projekt, 
som kan bruges som kandidatopgave og stiles mod videnskabelig publikation med dig 
som førsteforfatter. Du vil få mulighed for at deltage ved hjertemedicinske konferencer og 
præsenterer dine resultater.

Du er lærenem, flittig og god til mennesker. Dine daglige opgaver vil være samtaler med 
patienter, blodprøvetagning og databaseopbygning. Desuden vil du skulle hjælpe med 
patientopfølgning og optitrering i studiemedicin. Under dit arbejde vil du blive god til 
brug af Sundhedsplatformen, og du vil have rig mulighed for at lære om ekg aflæsning, 
pacemakerbehandling og hjerteultralyd.  Ikke mindst vil du lære om hvad det vil sige at 
arbejde i klinisk forskning på højt internationalt niveau. 

Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Lønnen udgør 10.000 kr/mdr
Send en motiveret ansøgning (max 1 side) til den projektansvarlige. 
Frist: 18. juni 2021.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Projektansvarlig
Ulrik Christian Winsløw, læge, Ph.D. studerende
ulrik.christian.winsloew.01@regionh.dk  tlf: +45 42421029 
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Overordnet projektansvarlig
Christian Jøns, overlæge, Ph.D.
chritian.joens.02@regionh.dk
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet.
Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Prægraduat forskningsprojekter på Gastroenheden, 
Hvidovre Hospital
Vi søger to scholarstipendiater med interesse for akut pancreatitis til et prægraduat 
forskningsprojekt i Polyposeregisteret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. 
Start 1/9-21 eller efter aftale. Varighed 6-12 måneder.

Dit mulige projekt
Du vil få en af de følgende opgaver, som dit projekt:
Et datasæt omhandler diagnosticering og behandling af patienter med galdevejs dyskinesi 
med udgangspunkt i data fra cholescintigrafier – sidstnævnte udføres rutinemæssigt som 
led i udredningen, men korrelationen til sygdommen er dårlig belyst.
Det andet datasæt indeholder data om patienter med nekrotiserende pancreatittis, som er 
fyldt 80 år (octogenarians). Vi ønsker med dette studium, at belyse hvorledes disse patienter, 
som utvivlsom vil stige i antal, responderer på den multidiciplinære miminal invasive 
behandling, som de tilbydes på Hvidovre Hospital.
Ud over disse opgaver vil du indgå i et stort prospektivt kohortestudie af pancreatitis 
patienter. Samlet forventes nedenstående udbytte.

• Ansvar for 1 artikel, som udgør kandidatspeciale
• Førsteforfatterskab på dette arbejde
• Mulighed for medforfatterskab på pancreatitis studiet
• Mulighed for fremtidig ph.d.-stipendiat
• Deltagelse på europæiske kongresser såsom fx UEGweek eller ESGE Days
• Selvstændigt arbejde
• Vejledning til formidling og artikelskrivning

Forskergruppen
Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens 
øvrige læger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med 
10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 6-12 måneder.

Send motiveret ansøgning (1 A4-ark) til john.gasdal.karstensen@regionh.dk senest 15/6-21.  
Samtaler og aftale indgås inden 1/7-21.

For yderlige oplysninger kan du kontakte:

John Gásdal Karstensen, forskningslektor, overlæge, ph.d., Pancreatitis Centre East (PACE), 
Gastroenheden, Hvidovre Hospital (tlf 40944465)

Medicinstuderende søges til forskningsophold (5. sem. 
forskerperspektivet) på Kirurgisk afdeling C, Rigshos-
pitalet
Kirurgisk afdeling C, Rigshospitalet søger medicinstuderende til halvårlig ansættelse 
på forskningsprojekt med mulighed for yderligere forlængelse. Projektet omhandler 
biomarkører for hepatocellulært karcinom og har mange spændende både kirurgiske, 
immunologiske, genetiske og onkologiske perspektiver. 

Vi kan tilbyde
• Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer
• Erfaren vejleder 
• Tværfagligt samarbejde med forskere fra andre specialer 
• Selvstændigt projekt med målsætning om en førsteforfatterpublikation / 

kandidatspeciale (25 ECTS) samt eventuelt medforfatterskaber i de projekter, du 
tager del i

• Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår’ for studerende med akkumuleret 
studieaktivitet, ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri (særlige regler 
for studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016)

• Øvelse i kliniske færdigheder som f.eks. patientkontakt og blodprøvetagning mv.

Vi forventer at
• Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt 

forskningsmæssigt niveau. Gerne med erfaring fra tidligere forskningsprojekter
• Du er omgængelig og god til at samarbejde
• Du starter dit 5. semester på kandidaten eller har mulighed for semesterorlov efteråret 

2021/foråret 2022.

Studerende der ønsker at afsætte et helt år til forskning prioriteres, idet det er vores erfaring, 
at udbyttet for begge parter er størst herved. Du er meget velkommen til at kontakte på 
nedenstående mail eller telefonnummer med spørgsmål.
Er du interesseret skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side), CV og karakterudskrift. 

Med venlig hilsen 
Hans-Christian Pommergaard
Afdelingslæge, PhD
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik Ctx, Rigshospitalet
Tlf: 23241821
E-mail: Hans-Christian.Pommergaard@regionh.dk
Frist for ansøgning er 1. juli 2021 og samtaler holdes hurtigst muligt. 

Studerende søges til forskningsenheden på 
Øre-NæseHalskirurgisk og Audiologisk Klinik på 
Rigshospitalet 
Hvem søger vi: 
Vi søger to forskningsinteresserede medicinstuderende til fuldtids forskningsophold 
på Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet - Gerne som led i 
forskerperspektivet på 11. semester. 

Hvem er vi:
 Vi er en forskningsgruppe på Øre-næse-halskirurgisk klinik bestående af medicinstuderende, 
ph.d.-studerende, og postdocs, der arbejder inden for en række aspekter hovedsageligt 
relateret til hoved-hals-kræft. Gruppen er ledet af prof., dr.med., Christian von Buchwald. 

Hvad kan vi tilbyde:
 Vi lægger stor vægt på at forskningårsstuderende bruger størstedelen af deres tid på et 
eller flere selvstændige projekter, hvor de vil være 1. forfatter på publikationerne herfra. 
Derudover vil en del af arbejdet bestå af opdatering af vores databaser over hoved-hals 
cancer patienter behandlet på Rigshospitalet og inklusion af patienter til prospektive 
projekter. Du vil som forskningsårsstuderende hos os blive en del af en forskningsgruppe 
der beskæftiger sig med klinisk forskning indenfor Øre-næse-halskirurgi, og herigennem 
få indsigt i både prospektiv klinisk og retrospektiv registerbaseret forskning. 

Ansættelsesforløb: 
Du vil blive ansat under prof., dr.med., Christian von Buchwald og læge og ph.d., Christian 
Grønhøj, per 1/9 2021 og et halvt eller helt år frem. Lønnen vil som udgangspunkt være i 
form af et skolarstipendium (10.000 kr. om måneden). I perioden du evt. samtidig er tilmeldt 
11. semester vil det være i form af 3000 kr. om måneden udover SU. 

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 d. 31/05-2021



B A S I S G R U P P E R     |     5          

Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet 
søger 3 undervisningsassistenter 
Start pr. 1. september 2021. 
Læs mere og søg stillingen, hvis du er interesseret i at undervise på kursus i hjerte, kredsløb 
og lunger og kursus i mave, tarm og lever (4 . semester medicin)

Din ansøgning skal indeholde:
• En kort motiveret ansøgning på max. 1 side med en tydelig angivelse af hvilket kursus, 

du ønsker at undervise på.
• Et CV, som ud over andre kvalifikationer også beskriver dine undervisningserfaringer. 

Dit CV skal indeholde et billede til identifikation og være på maximalt 2 sider.
• En udskrift af dine karakterer fra studiet indtil videre, som du kan hente på KUnet i 

selvbetjeningen.
• Upload udskriften under eksamensbevis.

Ansøgning skal sendes via hjemmesiden :

https://jobportal.ku.dk/alle-opslag/?show=154113 

(tryk på  “SØG STILLINGEN” nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde senest den 
4. juni 2021.

Maj oplæg Genetiske behandlinger af neuro-
muskulære sygdomme hos børn 
Hvornår: Torsdag 27/05 - 2021 kl. 17:00 - 18:00

Program:
Oplæg Genetiske behandlinger af neuromuskulære sygdomme 
hos Børn - Maj MM 17:15-18:00 

Månedsmøde afholdes efter oplæg 

Hvor: ONLINE ZOOM MØDE - link følger på Facebook 

Så står den på sommer, sol og endnu et nyt, spændende foredrag! Denne gang byder vi 
Alfred Peter Born, professor indenfor neuropædiatri, velkommen til et oplæg om "genetiske 
behandlinger af neuromuskulære sygdomme". NM sygdomme er et af de områder, hvor man 
er længst fremme med avanceret behandling. Foredraget vil vare ca. 1 time. 
Efter oplægget er der traditionen tro månedsmøde, hvor vi skal planlægge næste semesters 
månedsmøder.

Så ha' iskaffen klar, når FORNIKS går online!
(Link følger)
/FORNIKS (Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende)

TING DU (IKKE) TØR GOOGLE 

Denne tilstand, som også er kaldet Groenblad Strandberg Syndrom, er en 
bindevævssygdom som karakteriserer sig ved påvirkninger i hudens, nethindens, 

blodkarene og mavetarmsystemets fibre. 
Fibre bliver “løse” som blandt andet også ses som løs hud med gullige aflejringer.

Sygdommen udvikles typisk i puberteten, men forandringerne bliver først synlige 
senere hen. 

Karakteristisk finder man gule aflejringer typisk lateralt på nakken, i axillen, 
albuebøjningen, lysken og på indersiden af håndled. 

Man kan også i de senere stadier klinisk finde neovascularisation i retina og makulær 
degeneration som kan udvikle sig til fokal blindhed. Desuden kan disse patienter 

rammes af forskellige former for  blødninger og kardiovaskulære komplikationer.

Sygdommen er genetisk og man finder typisk mutationer i GGCX eller ABCC6 genet 
hos disse patienter, som nedarves autosomalt recessivt.  Behandlingen er primært 
symptomatisk og eller profylaktisk med hudrecession, laser ablation, bevasizumab og 
en lang liste af endnu eksperimentelle behandlinger. Når vi når næste gang, tør du så 

at google; 

Af: Alice // MOK.red

HOV! Det var da længe siden sidst! Derfor synes vi det er tid til at lære lidt om nogle nye pekuliære tilstande. 
Blandt andet, har vi i denne uge lige akkurat vovet at google:

Q-feber

Pseudoxanthoma Elasticum
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“Duen symboliserer fred, håb og ånd”
yeah, right. 
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Gennem nåleøjet
Har du hvad der skal til for at få de mest eftertragtede specialer? 
Tag testen her i MOK, og se om du er gjort af det rette stof.

T H O R A X K I R U R G I
Ugens nåleøje:

Af Johan  // MOK-red.

Case 1
Du sidder i akutmodtagelsen i et perifært lokalhospital, da du bliver kaldt til akutstuen. Pt 
er en svært overægtig 67-årig kvinde der præsenterer sig med svær dyspnø,  samt bleg og 
klamtsvedende. Pt er ved bevidsthed, men er for dyspnøisk til at tale.

RF: 36, SAT: 84, P: 147, BT: 256/192, T: 38,6 (rektal)

Pt er akut medtaget, ernæringstilstand over middel, huden findes bleg, klam og kold. 
Perifær begyndende cyanose på fingre og tæer.
Stet.p.: Vesikulær respiration bilateralt, med en højlydt respirationssynkron kogende mislyd 
universelt bilateralt.
Stet.c.: Påskyndet aktion, ingen hørlige bilyde skønt det er svært at vurdere grundet den 
støjende respiration.
Øvrige objektive fund normale.

Hvilken diagnose mistænker du? og hvad vil du gøre akut?
Du afholder dig generelt fra at diagnosticere folk, men du vurderer at der er noget i vejen 
med pt’s hjerte. Du foretager akut sternotomi på stuen og finder hjertet upåvirket hvilket 
forvirrer dig. Du forsøger manuel pumpning af hjertet, men det er svært når hjertet allerede 
slår. Du melder pt til nærmeste thoraxintensiv afsnit.

Case 2
Du arbejder i en almen praksis hvor du ser en 25-årig mand, der lider af rejsningsbesvær. 
Problemet har været tiltagende over et halvt års tid. Han bliver meget nervøs når hans 
kæreste lægger op til samleje, idet han frygter at “den ikke fungerer”. Han har intet 
problem med at få en normal rejsning når han er alene, hvilket han ikke tør fortælle 
sin kæreste af frygt for at såre hende. Han angiver at være tiltagende presset på sit 
arbejde som marketingkonsulent hvor han har svært ved at sige nej til nye opgaver. 
Han begynder at græde, og fortæller dig at hans far netop er blevet diagnosticeret 
med fremskreden tarmkræft. 
Pt angiver sig i øvrigt rask og tager ingen medicin ud over ibuprofen mod 
muskelsmerter efter træning ca 2-4 tabletter af 200 mg om måneden.

Hvilke medicinske eller sociale tiltag vil du overveje?
Pt’s gråd gør dig meget utilpas og du forstår ikke grunden til  hans bekymring da 
jobbet som marketingkonsulent umuligt kan involvere ansvar for menneskeliv. Du 
kan ikke forstå hvad pt vil have, og du vil gerne have at pt stopper med at græde 
snart. Det primære behandlingsmål må være at købe tid. I din praksis’  køkken finder 
du en brødkniv. Du informerer kort pt om risici ved indgrebet, hvorefter du foretager 
en akut sternotomi og standser pt’s hjerte med kardioplegi. Pt tilkobles ECMO og du 
melder pt til nærmeste thoraxintensiv afsnit. 

2 ud af 2 rigtige?
Du er da vist den fødte thoraxkirurg! Thoraxkirurgi er et lille speciale, der er truet af de mange nye endovaskulære 
teknikker, som gør sternotomi og thorakotomi unødvendige. Men med din modige og agressive behandlingsstrategi 
sørger du for at der er masser af patienter til landets thoraxkirurgiske afdelinger. Godt arbejde!



Som en del af den nye forsikring via FADL har du mulighed 
for strakserstatning. 

Tilkøber du FADLs store udvidede forsikringspakke, får du 
den nye dækning Strakserstatning.

Det vil sige, at du har mulighed for udbetaling af et 
engangsbeløb på 12.000 kr., hvis du får knoglebrud, 
helt eller delvist overrevet korsbånd eller totalt overrevet 
korsbånd.

Læs mere om strakserstatning betingelserne på 
www.fadl.dk/forsikring. 

STRAKSERSTATNING 

via TrygForsikring

Bliv medlem på www.fadl.dk/blivmedlem
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MOKOSKOPER
af Fortryllende Platz, Clavoirante Höier, Fremadseende 
Sof-Pof og Eventyrlige Maria på vegne af vores savnede 
MagicMyken

DIN FREMTID ER I STJERNERNES HÆNDER. Læs 
denne uges Mokoskoper, for at være sikker på hvad 
slutningen af måneden byder dig!

Vandmanden
20. jan. - 18. feb.
Du havde besluttet dig for at vædde hele din 
børneopsparing på at Brøndby vandt mesterskabet.  
De vinder og du er millionær. Uheldigvis skrev du 
kontonummeret forkert, og nu er de mange millioner 
i hænderne på en oliesheik. Priserne på benzin falder. 
Din jydske far mumler i telefonen at sparet jo er tjent. 
Ikke mere brok fra dig. 

Fisken
19. feb. - 19. marts
Du siger ja til at medvirke i et uddannelsesforsøg på 
Thoraxkirurgisk på RH for at tjene nogle quick bucks 
og lære noget mere om thoraskopi. Desværre havde 
du ikke læst det med småt, og forlader hospitalet 
med et flækket brystben efter de måtte konvertere 
til åben hjertemassage. 

Vædderen
20. marts - 19. april
Chefclavoyanten har glemt dit nummer, og kan ikke 
ringe og fortælle os, hvad stjernene spår...

Tyren
20. april - 20. maj
Du finder en vandre-ven, som er frisk på Amarminoen. 
Det er lidt hårdt og halvvejs passerer en flyvemaskine  
jeres hoveder. Kort efter bemærker I at det sner. 
“Grineren for det er jo maj” siger din vandre-ven. Du 
er glad og træt da du kommer hjem, og fortæller 
din kæreste om snevejret. Sneen viser sig at være 
krystaliseret lort, flyveren har dumpet over jer. 

Tvillingen 
21. maj - 20. juni
Du finder ud af at du har en søster, som du har været 
separeret fra siden barndommen. Det viser sig at være 
din kæreste. Du har også altid syntes at hun lignede 
din far uden skæg.

Krebsen 
21. juni - 21. juli
På vej til bachelorforsvar skider en due på dig. Du 
bander og ønsker du lige havde et luftgevær eller 
et bedre boldøje. I det mindste betyder duelort vist 
nok held.... Bare ikke for dig, du dumper din bachelor. 

Løven
22. juli - 22. aug.
Et modelbureau kontakter dig efter intens scouting, 
og du skynder dig derover. Du finder ud af, at du skal 
være det nye ansigt for Kalles Kaviar. Du overvejer det 
kort, og lever resten af året af fiskeæg.

Jomfruen. 
23. aug. - 22. sep.
Din ven beder dig om at google worst nest ever. Der 
er skod-reder til den store guldmedalje, efter 3 timer 
falder du i søvn med et smil på læben og vinduet 
åbent. Du vågner til... EN SHITTY NEST! Due-mor 
har lagt 2 kviste og 3 æg ved siden af din halvfulde, 
klistrede flaske Jægermeister. Du overvejer om det 
er morgenmad eller nye venner. Du ender med 
morgenmadsoptionen og fugleinfluenza. 

Vægten
23. sep. - 22. okt.
I et forsøg på at blive den bedste til et eller andet, 
melder du dig til et online youtube-kursus i at blive 
youtuber. Du studser kort over, hvor meta det hele 
egentligt lyder, men da du ser din første lønseddel, 
glemmer du al moral, og dropper ud af studiet. 1 år 
senere er du lykkeligere end nogensinde og vinder 
guldtuben. Succes!

 
Skorpionen
23. okt. - 21. nov.
Din mor tager et jagttegn, og spørger om du ikke 
snart besøger hende. I et forsøg på at komme din 
familie nærmere tager du også et jagttegn, og tager 
hjem til de gamle. De er meget glade for at se dig, 
og ender med at sidde og afstandsbedømme alt i 
hjemmet og griner sammen. Du er glad, de er glade 
og I glemmer helt din lillesøsters konfirmation. 

Skytten
22. nov. - 20. dec.
For bedre at forstå dit farma-pensum på 6. semester, 
vælger du at afprøve alle lægemidlerne på én gang. 
Imens du febrilsk prøver at skelne de forskellige 
bivirkninger fra hinanden, finder du Nirvana. 
Kasuistikken bliver dog afvist af Ugeskriftet, da du har 
skrevet dine referencer i hånden, og de ikke lever op 
til kravene for udgivelse. I hemmelighed starter du 
en forening for polyfarma på Panum. Du får mange 
medlemmer, men det er langt fra alle der vil afprøve 
forsøget igen, og må smide dem alle ud. Du er alene 
igen. Til gengæld tikkede eksamenskarakteren ind og 
du fik 7, så det er da altid noget.
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