
Tak til Ivalo og Minik Fonden og dens bidragsydere, 

I 2015, fik jeg tildelt et legat fra Ivalo og Minik fonden til en toårig kandidat uddannelse ’Master of 

Public Health’ på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.  

Legatet jeg modtog, har betydet meget for mig økonomisk – Jeg gik fra en fuldtidsstilling som 

sygeplejerske til at blive fuldtidsstuderende med fortsat faste udgifter hvilket indebar husleje, 

offentlig transport og andet.                                                                                                                                                                          

Legatet fra Ivalo og Minik fonden har dermed bidraget til betaling af min husleje samt for bøgerne 

der måtte købes gennem uddannelsen, hvilket for mig har været en stor lettelse, således jeg kun 

kunne nøjes med at arbejde i weekenderne, uden behov for at tage ekstra vagter, for at få 

økonomien til at gå op. 

Som studerende på Universitetet i Tromsø, er det muligt at tage et semesterophold i udlandet – Jeg 

valgte at tage et semester på Københavns Universitet, hvorefter jeg fik mulighed for at skrive mit 

speciale på Steno Diabetes Center, Gentofte.  

I Maj 2017, leverte jeg og bestod mit speciale ’The association between whole blood mercury and 

the risk of developing CVD among the Greenlandic population’ – Vi fandt ingen sammenhæng 

mellem kviksølv i blodet og risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme blandt den Grønlandske 

befolkning. 

I dag, er jeg ansat som forskningsassistent under Steno Diabetes Center, og er en del af 

befolkningsundersøgelsen her på Grønland, hvor jeg screener deltagere med forhøjet hbA1c for 

senkomplikationer i forhold til diabetes, således er jeg også med i et andet videnskabeligt projekt 

der forsker i TBC1D4 proteinets betydning for musklernes optagelse af sukker ved fysisk aktivitet 

og insulinstimulering, her på Grønland. 

Jeg anbefaler virkelig alle unge til at tage sig en uddannelse eller et semesterophold i udlandet, søg 

til Ivalo og Minik fonden om et legat, og få muligheden for at studere ud over landets grænser, det 

er lærerigt og det er det hele værd. 

Tak for jeres bidrag, 

De bedste hilsner, 

Trine Jul Larsen 

        

 

 


