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Shit, Tørnæs har luret os
Vågn nu op fra din silkebeklædte gåsedunsdyne, dit utaknemmeli-
ge luksusdyr! Har du ikke fattet, at Tørnæs – og resten af regerin-
gen – har luret os? De har gennemskuet, hvad din overdådige, per-
verse, luksuslivstil virkelig går ud på! 

Men hvordan kunne du dog finde på det? Hvordan kunne du finde 
på at handle i KVICKLY?! 

Plan B
Nå, men siden de glade rigmandsdage på SU er slut - hvis altså rege-
ringen får sin vilje - må du hellere se at få styr på regnskabet. Derfor 
har vi i denne måneds Sund & Hed valgt at skrive et helt tema om det, 
alle de studerende har gået og spurgt efter: Økonomi. Vi skal blandt 
andet lære om bi-kort, frikort, hovedkort – ja, der er noget til enhver 
smag. Derudover skal du selvfølgelig også have en masse gode bud-
get-råd, så du er godt rustet på til dit nye liv i middelklassen. Vidste 
du fx, at der findes apps, som gør det muligt at købe billig mad, der 
ellers ville være gået til spilde fra restauranter, bagere og lignende? 
Eller at du som studerende på SDU, har adgang til tusindevis af gra-
tis e-bøger – bøger, der muligvis står på dit pensum? Endelig har vi 

også gode råd til, hvordan du kan øge dit rådighedsbeløb. Fx 
ved at tage et lån, hvilket, let’s face it, nok bliver nødvendigt. 
Hvis du ikke har lyst til at låne penge, kan du selvfølgelig altid 
få et barn og få mere i SU. Derfor har vi forsøgt at overskue-
liggøre mulighederne, man har som SU-modtager med børn. 

I tilfælde af, at du har rige forældre, eller bare ikke interesserer 
dig så voldsomt meget for økonomi, kan du dog tage det helt ro-
ligt – dig har vi selvfølgelig også tænkt på. Du vil blandt andet 
kunne læse om, hvad SDU’s plan om at internationalisere ud-
dannelserne fra 2017 kan betyde for dig, samt høre en tidligere 
udvekslingsstuderendes erfaringer og anbefalinger – og meget 
mere. Og så kan du da også, som altid, gætte med i vores case. 

Husk at besøge Sundoghed.dk, eller find os på Facebook og følg 
med i seneste nyt fra universitetet.

Tilbage er der vist ikke andet at sige end god læselyst! – og du 
har vel ikke 800kr, du kan undvære?

Andreas Kirknæs Færk
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VOXPOP

Jakob Nielsen, Psykologi 3. semester 

Rikke Syrak, Folkesundhedsvidenskab 1. semester

Anders, Idræt & Sundhed 10. semester

Sally Lanzar Nielsen, Folkesundhedsvidenskab 1.  semester.

Hvordan strækker man pengene sidst på måneden? 
Man kan leve ret billigt af ris og kætter, ellers kan man ringe hjem. 

Hvad skal man ikke gøre på SU? 
Anskaffe sig for mange eksotiske dyr. 

Hvad er det dummeste du har brugt penge på? 
En DJ-mixerpult, da jeg troede jeg skulle være DJ. I dag ved jeg bedre .

Hvordan bruger man sine penge fornuftigt?
Så længe man har mad og tag over hovedet, synes jeg, at det er fornuftigt at bruge pen-
ge på de ting, man har lyst til 

Hvad skal man ikke gøre på SU? 
Sige nej til gratis ting.  

Hvad er det dummeste du har brugt penge på? 
Jeg købte engang et løbebånd, fordi jeg tænkte, at så skulle jeg endelig rigtig i gang 
med at løbe og komme i god form. Det skete aldrig. 

Hvordan bruger man sine penge fornuftigt?
På så mange oplevelser som overhovedet muligt – store som små! Jo hurtigere du fin-
der ud af, at det er pisse ligemeget, om du har en iPhone 5 eller 7, des bedre. Brug dem 
nu på det, der i virkeligheden gør os alle glade, og det er kvalitetsoplevelser med ven-
ner, familie og seje mennesker. 

Hvad er det dummeste du har brugt penge på? 
Det klart dummeste jeg nogensinde har brugt penge på, var en liter ’Lille Lise’ kakao 
fra Fakta. Den havde jeg fornøjelsen af at vælte ned over min macbook omtrent 30 ti-
mer før deadline til bachelor aflevering. Det kostede dyrt, både pengemæssigt, men 
også frustrationsmæssigt. Måske er det mest fornuftige, man kan bruge sine penge på 
derfor uendelig lagerplads i ’skyen’?

Hvordan strækker man pengene sidst på måneden?
Havregrød, rugbrød med leverpostej, gå ned med pantflaskerne, spis hos mor og far.

Hvad skal man ikke gøre på SU? 
Lad være med at købe et gammelt hus som skal renoveres og sættes i stand. Og hvis du 
absolut skal have en bil, så køb den brugt. Og hvis du er mand, så lad vær med at an-
skaffe dig en kæreste! Sådan nogen er dyre i drift! 



BABY 
PÅ SU

Du får barn under 
uddannelsen

Som nye forældre (både biologiske eller 
adoptiv) får man et sæt ekstra SU-klip som 
tillæg til den SU, man allerede modtager. 
Mor får 12 klip, og far får 6. Med de klip 
har man tre valgmuligheder, nemlig en-
kelt-, dobbelt- eller mixklip. Med enkelt-
klip kan du som mor holde fri op til 12 
måneder, som far 6, hvor du får udbetalt 
dine fødselsklip ét klip ad gangen. På den 
måde får man udbetalt den SU man ple-
jer, selvom man ikke er studieaktiv i peri-
oden. Med dobbeltklip kan man holde fri 
i op til 6 måneder som mor og 3 måneder 
som far. Så får man 11882kr om måneden i 
de måneder, hvor man vælger dobbeltklip 
og behøver ikke være studieaktiv i perio-
den. Sidst kan man vælge mixklip. Det be-
tyder, at man i stedet for at holde fri, bli-
ver på uddannelsen og fortsætter med at 
læse. Med mixklip får man, udover sin al-
mindelige SU, udbetalt et fødselsklip. Det 
betyder i praksis, at man får 11882kr (plus 
evt. tillæg) om måneden i op til 12 måne-
der som mor og 6 måneder som far. Det 
kræver naturligvis, at man er studieaktiv. 
Du behøver ikke slå dig fast på en bestemt 

At finde ud af, hvordan man 
får økonomien til at hænge 
sammen, er i sig selv en 
jungle, men skal man tilmed 
have lagt et barn oven i 
ligningen, kan det blive helt 
uoverskueligt. Vi har her 
samlet hovedpunkterne for, 
hvilke muligheder man har 
som SU-modtager, hvis man 
har eller får et barn, mens 
man studerer. Vi anbefaler 
dog til enhver tid, at du 
kigger forbi SU-kontoret på 
Campus, hvis du er i tvivl 
om noget. Bemærk venligst, 
at alle SU satser nævnt 
nedenfor er før SKAT.

udbetalingsmåde. Du kan mixe og mat-
che som det passer dig, så længe du har 
fødselsklip tilbage. Du skal bare være op-
mærksom på, at klippene ikke kan gem-
mes mellem uddannelser.
Som mor kan du også vælge at overføre op 
til 6 klip til barnets far, og her gælder i øv-
rigt samme regler som for hans egne klip. 
Begge forældre kan også vælge, at gemme 
fødselsklippene så længe de har lyst inden 
for samme uddannelse. Så man behøver 
altså ikke bruge dem med det samme, bar-
net kommer. 
Fødselsklip gives også til personer, der el-
lers har opbrugt deres almindelige SU. 

Du har barn 
Hvis du starter på en uddannelse (eller 
skifter fra bachelor til kandidat), efter du 
har fået barnet, mindre end 12 måneder 
efter for mor eller 6 måneder for far, 
kan du også få ekstra SU. Det fungerer 
på samme måde som fødselsklippene, 
men du kan kun få ekstra klip for det 
antal hele måneder, der er tilbage af 
perioden på 12 eller 6 måneder. Så 
hvis du får barnet i april og starter 
uddannelse til september, er der 4 hele 

måneder mellem fødsel/adoption og 
uddannelsesstart, og mor kan derved få 
12-4=8 ekstra klip, mens far kan få 2.

Som forsørger til et barn er der også mu-
lighed for at få mere i SU i nogle tilfælde. 
Barnets forsørger er den eller de forældre 
hos hvem, barnet har folkeregisteradresse. 
Du kan få forsørgertillæg, hvis du bor i 
parforhold med en, der modtager SU. Det 
behøver ikke være barnets anden foræl-
der, men partneren skal modtage SU. Du 
kan aldrig modtage forsørgertillæg og fød-
selsklip samtidig, heller ikke hvis du får et 
barn mere - der må du vælge. Forsørgertil-
lægget er 2.373kr. 
Hvis du er enlig forsørger af barnet kan du 
få et højere tillæg på 5.941kr om måneden, 
forudsat (ja, du læste rigtigt) at du allere-
de modtager ekstra børnetilskud fra Ud-
betaling Danmark. 
Sidst har du også mulighed for at optage 
supplerende SU-lån som forsørger, så du 
kan låne 1.521kr mere om måneden. Des-
uden må du tjene mere ved siden af SU’en, 
og dit fribeløb forhøjes med 27.303kr om 
året (2275,25kr om måneden) per barn - 
selv hvis du ikke har forældremyndighe-
den for barnet. 

Du kan aldrig modtage forsørgertillæg og 
fødselsklip samtidig, heller ikke hvis du får et 
barn mere - der må du vælge. 

TEKST AF KATIA BOMHOLT    
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 6. SEMESTER

TEMA
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Det nye SU-forslag 
kort fortalt
”Et stærkere Danmark – Et mere robust SU-system”. Dette er tit-
len på regeringens helhedsplan, 22 sider med regeringens egne 
ord om, hvad det nye SU-forslag går ud på. Kort sagt får den stu-
derende mindre udbetalt, kan tage større lån, tjene mere ved si-
den af SU’en og have 3 år med øget beskæftigelsesfradrag. Lad os 
tage et kig på detaljerne:

Hvorfor gøre det?

Som regeringen selv skriver i deres helhedsplan, håber de på at 
frisætte 3,3 milliarder kroner. De penge skal bl.a. bruges på skat-
telettelser og en såkaldt kompetence-pulje, der skal bruges til at 
forbedre de videregående uddannelser og styrke den erhvervs-
rettede forskning.
Desuden nævnes der 3 problemer, der har gjort det nødvendigt 
at skære i netop SU’en:
1) Der kommer for mange udenlandske studerende til, som nyder 
en SU-betalt uddannelse og smutter hjem igen
2) De studerende bruger for lang tid på at læse
3) De studerende vælger alle de ”forkerte” uddannelser, der ikke 
er arbejde til.

I en artikel, der undersøgte problemet med de udenlandske stu-
derende, har Berlingske skrevet:
”En helt ny analyse fra AE-rådet, viser imidlertid, at det kun er 2,6 
procent af de samlede udgifter til SU på de videregående uddan-
nelser, der går til udlændinge, som har været i Danmark i min-
dre end syv år. Hvis man måler på udlændinge, som har været 
her under fem år, udgør udgifterne kun 1,8 procent. I alt modtog 
233.485 personer uddannelsesstøtte i 2014. Af dem havde 5068 
været i Danmark i under fem år.” (Berlingske, ”Den falske melo-
di”, Bent Winther, 18. september 2016)
Under alle omstændigheder nedsatte Dansk Magisterforening 
ifølge Politiken et forskerpanel, der undersøgte, hvilken effekt 
ændringerne vil have. Deres resultater blev fremlagt på Christans-
borg d. 28. september 2016, og du kan læse resultatet af rappor-
ten på Sund & Heds hjemmeside, www.sundoghed.dk.

Stipendiet
Først og fremmest vil der blive skåret 800 kr af SU’en, så en udebo-
ende studerende efter skat går fra at få 5100 kr. til 4300 kr.

SU-lånet
Som kompensation vil du kunne tage et større SU-lån, der skal være 
rentefrit under hele uddannelsen.
I den nuværende ordning er renten 4 pct. under uddannelsen. Efter 
man er færdig, er renten 1 pct. + diskontoen, som er tæt på 0 pro-
cent. Diskontoen er nationalbankens rente, som alle bankerne skal 
følge, og som sjældent ændrer sig.
Det nye forslag vil betyde, at du ikke skal betale renter af lånet i hele 
din studietid. Efter du er færdig vil renten igen være 1 procent + dis-
kontoen, altså ca. 1 procent i alt. 

Indkomst ved siden af studiet
Hvis du hader ideen om at låne, har du mulighed for at arbejde dig 
fra det. Fribeløbet, som man må tjene ved siden af SU’en, bliver hæ-
vet fra 11.922 til 12.922 kr. om måneden. 

Normeret tid
SU’en bliver reduceret til kun at gælde normeret tid, så du kun har 
SU til din uddannelses længde. Til gengæld kan man tage slutlån i 
op til 2 år efter man er færdig. 

Barselsklip
Der vil være mulighed for at få ét ekstra fødselsklip, hvis man får 
børn under studiet. Det første fødselsklip vil altså fremover blive 
udbetalt som et dobbeltklip. 

Beskæftigelsesfradrag
Regeringen vil give et øget beskæftigelsesfradrag på 17000 kr. eks-
tra de første 3 år efter ens uddannelse er færdig. Hvis man samtidig 
har en arbejdsindkomst på over 150.000 kr., sikrer et nyt jobforslag 
i samme ombæring, at du som nyuddannet i alt kan ende med en 
årlig gevinst på op til 8700 kr. efter skat.

TEMA

Fakta

Tal på bordet

Der har været megen røre omkring regeringens 
idé om at skære i SU’en i den nye 2025 plan. 
Sund & Hed gennemgår her, hvad forslaget 
kommer til at betyde for dig, hvis du starter på 
ny uddannelse i 2019, hvor ændringerne måske 
træder i kraft.

Her tages udgangspunkt i 

en udeboende studerende 

på en videregående uddannelse:

Situationen nu:
SU-stipendium: 5100 kroner efter skat (5941 før skat).

Muligt SU-lån: 3000 kroner.

I alt: 8100 kroner efter skat (8981 kroner før skat)

Den nye plan:
SU-stipendium: 4300 efter skat (4753 kroner før skat).

Muligt SU-lån: 4344 kroner.

I alt: 8600 kroner efter skat (9097 kroner før skat)

Dette eksempel er taget fra Jyllands-postens artikel ”Fakta: Sådan påvirker 

regeringens SU-forslag studerende”, 30. august 2016, Jyllands-posten.dk, Ritzau

TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA    
SKRIBENT, STUD. MED. 6. SEMESTER

Oversi
gt
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Navigering i skattejunglen
De fleste af os kender den dér nagende følelse af, at vi ikke har 100 % styr på det. Vi 
forsøger at skubbe det væk og krydse fingre for, at det alligevel nok skal gå. Det gør 
det da også som regel. Altså, lige bortset fra når det ikke gør, og vi ender op med et 

stort skattesmæk. 

SKAT er og bliver en hovedpine for mange. Man får ikke ændret i 
sin forskudsopgørelse, selvom det er vigtigt at få noteret, når der 
opstår skift mellem for eksempel fuldtidsarbejde i ens sabbatår 
til SU under uddannelse. Det er heller ikke uvæsentligt at få op-
dateret sin lønindkomst, også selvom det kun drejer sig om nogle 
timers vikararbejde hver måned. Derfor vil vi forsøge at guide jer 
lidt gennem forskudsopgørelse, kørselsfradrag og hoved- og bikort.

Fribeløb
Alle skatteydere har et fribeløb, der fortæller hvor meget man kan 
tjene, før man skal betale skat. Beløbet er forskelligt fra person til 
person og afhænger af, hvilke fradrag man har. Et skattefradrag er 
et beløb, der kan trækkes fra i personindkomsten og som dermed 
er skattefrit. Der kan nævnes:

Personfradrag: Alle personer over 18 år betaler ikke skat af de første 
44.000,- de tjener

Beskæftigelsesfradrag: Du får 8,3% af din personindkomst skattefrit 
(maks 28.000,-), en slags omvendt arbejdsmarkedsbidrag.

Kørselsfradrag: Transporterer du dig mere end 24km til arbejde og tilba-
ge dagligt, får du 2,1kr pr kilometer.

Rentefradrag: Du får fradrag svarende til det du betaler i renter.
Fradrag for A-kasse og fagforening: Du får automatisk fradrag for dine kon-
tingenter og indbetalinger til fagforening og A-kasse.

På baggrund af de oplysninger du opgiver i forskudsopgørelsen beregnes 
dit årlige fribeløb – dvs. det du må tjene uden at betale skat, men stadig-
væk skal betale AM-bidrag af. 

Hovedkort
Dit fribeløb fratrækkes den indkomst, du har på hovedkortet. Dvs. 
at har du fx et fribeløb på 4000kr om måneden (48.000kr om året) 
og du bruger hovedkortet til din SU, som er 5941kr om måneden, 
skal du kun betale skat af 5941-4000=1941kr om måneden. Har du 
en trækprocent på 38%, skal du altså kun betale 738kr i skat af din 
SU om måneden.

Første gyldne regel: Brug kun dit hovedkort ét sted. Ellers risi-
kerer du at få for meget udbetalt i løbet af året og skulle betale 
det tilbage igen. Det er dig selv, som skal informere din arbejds-
giver om, hvilket skattekort de skal benytte; altså hoved- eller 
bikort. Hvis du tjener mere på dit job ved siden af SUen, bør du 
lade din arbejdsplads bruge hovedkortet. I de flestes tilfælde 
bruges hovedkortet på din SU. 

Bikort
Hvis man har flere arbejdsgivere benyttes bikortet. På bikortet 
er oplyst en fast trækprocent uden et fradrag (dette fradrag bru-
ges på hovedkortet). Bikortet må gerne bruges af flere arbejds-
givere. Det er lønmodtageren der skal oplyse arbejdsgiver, at bi-
kortet skal bruges.
SKAT får ofte langt de fleste af dine oplysninger til årsopgørel-
sen helt automatisk. Alligevel passer tallene ikke altid. Dette kan 
skyldes, at man ikke har fået opdateret sin forskudsopgørelse, 
når ens situation har ændret sig. Det er derfor vigtigt at opda-
tere sin forskudsopgørelse med oplysninger omkring SU, løn-
indkomst og fradrag. 

Endnu mere hjælp
Hvis du stadig synes, at SKAT er umuligt at navigere i, så findes 
der heldigvis mere håndgribelig hjælp. SKAT har selv lavet en 
guide i punktform rettet mod unge, der trin for trin viser vej i 
skatte-junglen. Denne kan findes på: www.skat.dk/unge - og el-
lers kan du prøve at hive fat i din fagforening. Dansk Magisterfor-
ening har for eksempel en årlig dag på Studenterhuset om ”Det 
fede studieliv”, hvor de tilbyder hjælp til ”SKAT for dummies”, 
budgetlægning, forsikringer, fagforening og meget andet – et ar-
rangement for både for medlemmer og ikke-medlemmer. FADL 
har også lavet en skattevejledning, som kan findes her: http://
fadl.dk/skattevejledning-2016/ - den er dog hovedsageligt hen-
vendt til FADL-medlemmer. 

Information omkring SKAT er fundet hos www.skat.dk/unge

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER
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Kirkeskat
Varme

HUSLEJE

FADL

GODE RÅD:
 Sådan spilder du din SU

Drik kun vand fra flasker 
Din krop er dit tempel, og den fortjener kun det bedste. Med 
kildevand er du garanteret renhed og mineraler for alle penge-
ne.  

Undlad at betale regninger til tiden 
Det er dine penge. Du skal ikke lade dig intimidere af opkræ-
vernes krav. De skal være taknemmelige for, at du overhovedet 
vil betale dem og deres løn.  

Betal andre for at reparere din cykel 
Med lidt håndsnilde, det rigtige værktøj og en youtube-video 
kan du hurtigt få et par timer til at gå. Ring til en cykelsmed når 
du har opgivet. 

Meld dig ind i flere fitnesscentre
Flere hold = mere træning. 

Køb lotto-kuponer ugentligt 
Tænk hvis du vandt. 

Køb ind når du er sulten 
Ellers bliver du ved med at være sulten.  

Køb cigaretter 
Lungekræft = Førtidspension. Så fuld gas på rørskumspiben. 

Betal for kabel-tv 
Det er det nye Netflix. 

Lad være med at skralde
Gem noget til de andre.  

Parker udenfor P-båsene på campus-området
Så er du altid garanteret en plads.

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 9. SEMESTER
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Gode råd: Sådan holder 
du på din SU

Har du alt for meget måned 
tilbage ved slutningen af 
pengene? Så har vi rådene!

 Selvfølgelig kan man tage et kig på elreg-
ningen og prøve at finde en billigere for-
sikring, men her har vi nogle lidt ander-
ledes (og et virkelig kedeligt) tips til, hvor-
dan du sparer penge. 

Hittegodsauktioner
Har du fået stjålet din cykel, eller synes 
du turen til uni kunne klares lidt nemme-
re med en knallert? Så afholder Moltke-
Leth auktioner hver anden onsdag kl. 16, 
på Kochsgade 79, hvor de sælger ud af hit-
tegods fra politiet, der ikke er blevet afhen-
tet - primært cykler og knallerter. Effek-
terne sættes på auktion, så man skal byde 
for at få dem, men man kan nemt gøre en 
rigtig god handel. 

Too Good To Go
TGTG er et ret nyt koncept, der allerede 
har bredt sig som en løbeild over landet. 
Webshoppen åbnede i 2015, og appen, der 
kan downloades gratis til Android og iPho-
ne, blev lanceret i starten af 2016. Man kan 
købe mad, der ellers ville være gået til spil-
de fra restauranter, bagere og lignende til 
rigtig billige penge. Køber man fx et værdi-
bevis for 40kr til Kornbageren i Tarup, får 
man som regel et rugbrød, et franskbrød, 
4 stykker wienerbrød og et par boller. Og 
har man svært ved at nå at spise det hele, 
kan man jo altid gemme noget i fryseren.

Skraldning/at skralde 
Skraldere er folk, der finder mad i skral-
despandene hos supermarkederne. Der er 
mange gode grunde til at skralde, fx spa-
rer du miljøet for en masse CO2, fordi fær-
re varer går til spilde, og fordi samme va-
rer ikke skal destrueres. Desuden er det 
helt gratis og, hvis du gør det med omtan-
ke, også ganske ufarligt. 
Så kan det være, du tænker: ”Men er det 
ikke ulovligt? Jeg stjæler jo affald?” Sam-
me spørgsmål stillede Politiken Justits-
ministeriet, og fik svaret: ”At såfremt af-
faldscontainere er ulåst og står på et ulåst 
grund, er det i hvert fald ikke ulovligt at 
skralde”.
Hvis du skal prøve det af, vil vi dog bede dig 
om ikke at efterlade affald på jorden. Til-
trækkes der først rotter eller sure medar-
bejdere, bliver containerne som regel låst 
inde. 

Køb studiebøgerne brugt
Et ret almindeligt kendt tip, men vi har 
fundet nogle af de bedste sider frem til jer.

PÅ FACEBOOK (SØG EFTER NAVNENE I GRUPPER):
- ”BOGMARKED - IDRÆT OG SUNDHED - SDU” 
- ”PSYKOLOGI SDU - KØB OG SALG AF BØGER”
- ”FSV BRUGTE BØGER”
- ”KØB OG SALG AF BRUGTE BØGER TIL MEDICIN  
   OG KLINISK BIOMEKANIK” 
- ”SDU BØGER - ODENSE”

PÅ INTERNET:
- WWW.STUDIESALG.DK
- WWW.PENSUM.DK

Det dødkedelige tip - budget
Vi ved det godt, ordet hænger jer langt ud 
af halsen. Men det virker altså. Hvis man 
får lavet sig et godt budget, så ved man al-
tid, hvor mange penge man har at gå i byen 
eller købe computerspil for. Det praktiske 
ved et godt budget er, at det også tager høj-
de for, at du skal lægge penge til side hver 
måned til ting, der ikke skal betales må-
nedligt - fx varmeregninger eller fagfor-
eningskontingent. Hvis du ikke helt har 
fod på, hvordan man laver et godt budget, 
vil de fleste bankrådgivere meget gerne 
hjælpe, så det kan være værd at smide en 
mail efter dem. Og ellers er der masser af 
gode vejledninger og færdigformede ske-
maer på internettet. 

Udnyt SDUs kantine
- på det groveste! Hvis man bor alene,  eller 
måske som par, kan det være rigtig svært 
at lave varierede rugbrødsmadder til mad-
pakken, uden altid at have pålæg, der når 
at blive for gammelt. Men medbringer man 
sit brød hjemmefra og nøjes med at købe 
pålægget i kantinen, er der masser af pen-
ge at spare. Og så slipper man for den lunk-
ne, svedstige spegepølse. Pålæg vejer ikke 
meget i sig selv, så 7,95kr pr 100g, er over-
skueligt, og et helt solsikkerugbrød fra 
Rema1000 koster 13kr, og der er dæleme 
mange skiver i.

TEKST AF KATIA BOMHOLT    
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 6. SEMESTER
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Min østeuropæiske kæreste 
stjal dit job, din uddannelse – 
nu også din SU
En stigning i antallet af Østeuropæere, der søger til Danmark 
for at tage en SU-sponsoreret uddannelse har fået regeringen 
til at »trække i nødbremsen« med deres seneste forslag: 
Sænk SU’en for alle med 800 kroner om måneden. Men er det 
virkelig en effektiv strategi til at skræmme Østeuropæerne 
væk? Og hvor stort et problem er de egentlig?

For godt og vel otte år siden mødte jeg min 
Estiske kæreste i et af de der typiske kolle-
giekøkkener, der formår at krydse dansk 
design med en genbrugsplads. Dengang 
var der ikke noget, der hed SU eller stu-
dielån til EU-borgere. Hvis man var kom-
met til Danmark for at læse, skulle man 
klare sig selv. Og det gjorde min kæreste. 
I seks år finansierede hun sig gennem tre 
uddannelser med to-tre deltidsjob ad gan-
gen. Hun gjorde bl.a. rent, havde en avisru-
te, sorterede planter på en fabrik, osv. Alt-
så, den slags job de færreste danske stude-
rende ville gide, og ikke ligefrem noget, der 
kan siges at tælle som relevant for hendes 
uddannelse. 

I 2013 ændrede tingene sig dog gevaldigt 
i takt med, at den nu så famøse EU-dom 
(også kaldet SU-dommen) trådte i kraft. 
Dommen gjorde det muligt for alle EU-bor-
gere at søge SU i Danmark, såfremt de kun-
ne påvise at have arbejdet over 10 timer om 
ugen. For min kæreste betød det SU på det 
sidste år af hendes kandidat. For dig og mig 
betyder det, at vi nu risikerer at miste 800 
kroner (20%) af vores SU – hvis altså rege-
ringen får sin vilje. 

Fordi Østeuropa
Begrundelsen for at sænke SU’en lyder på, 
at dommen fra 2013 risikerer at gøre Dan-
mark til, hvad forsknings- og uddannel-
sesminister, Ulla Tørnæs, betegner som 
»en magnet« for udenlandske studeren-
de. I et nyligt DR-interview udtrykte hun 
desuden en særlig bekymring over det sti-
gende antal af Østeuropæiske studerende: 

»Det har jo aldrig været meningen, at vi, 
med vores skattekroner, skulle finansie-
re, hvad jeg ville betragte som en rumænsk 
uddannelsesforpligtelse.« Hun understre-
gede dog også, at de udenlandske stude-
rende ikke ville være et problem, hvis bare 
de blev i landet efter uddannelsen. Deref-
ter gik der desværre, som sædvanlig, hak 
i Tørnæs-pladen, som for hvert et modar-
gument blot gentog, at Danmark stadig vil 
have »verdens mest generøse SU-system.«

Nu kunne man spørge sig selv, om det vir-
kelig gør nogen forskel for østeuropæiske 
studerende, at de i fremtidens Danmark 
vil få 4300 kroner og ikke de nuværende 
5100 kroner. Særligt når alternativet er at 
få ingenting i hjemlandet. Derudover skal 
der desuden tillægges løn for minimum ti 
timers arbejde. Ud over den lille indsky-
delse, er logikken dog ret ligetil: Danmark 
har ikke råd til at finansiere både dig, mig 
og Rumænien. Derfor skal vi alle sammen 

Derefter gik der 
desværre, som 
sædvanlig, hak i 
Tørnes-pladen, 
som for hvert et 
modargument blot 
gentog, at Danmark 
stadig vil have 
’verdens mest 
generøse SU-system.’ 

KRONIK

TEKST AF ANDREAS FÆRK    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 5. SEMESTER
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ANTAL OPTAGNE STUDERENDE
FRA EU/EØS
KILDE: UDDANNELSES OG FORSKNINGSMINISTERIET

af med 800 kroner om måneden. For at vi bedre kan sluge det, 
smider regeringen dog et beskæftigelsesfradrag og et højere fri-
beløb på hele 600 kroner (efter skat) oven i hatten. Og så gør de 
det oven i købet muligt at få mere i SU-lån. Det vil med andre ord 
sige mindre SU og mere gæld under uddannelsen. Vælger du at 
låne det fulde beløb, og arbejde alt hvad du må, vil du have mu-
lighed for at få et større rådighedsbeløb end, hvad der er muligt 
i dag. Vælger du ikke at tage et lån, vil dit rådighedsbeløb være 
mindre (en lille detalje flere danske medier glemte at rapportere).

Mange og mange?
Der har efterhånden været en hel del kritik af regeringens udspil. 
Mit problem med det er dog ikke bare, at studerende nu vil få min-
dre til sig selv, eller at nedskæringerne sandsynligvis vil ramme 
de mest socialt udsatte grupper hårdest. Nej, mit problem er, at 
regeringen tror, de bare kan tørre det hele af på østeuropa og reg-
ner med, at vi andre hopper på den.

For kigger vi på antallet af optagne studerende fra lande i EU/EØS 
for perioden fra 2012 til 2015, er der rigtigt nok flere, som søger 
mod Danmark (1326 i alt). Fra 2015 til 2016 er det tal dog fladet ud. 
Faktisk var der i år færre personer fra EU/EØS, som søgte udan-
nelse i Danmark. Det skal desuden nævnes, at 25% af dem var stu-
derende fra Norden. Samlet set udgjorde andelen af EU/EØS-bor-
gere, der i 2015 modtog SU i en måned eller mere blot 5% af alle 
SU-modtagere i Danmark. Det er denne gruppe, der, ifølge rege-
ringen, pludselig er blevet så farlig for hele vores danske SU-mo-
del, at den nu må omlægges. Dette på trods af, at antallet af EU-
borgere, der kan få dansk SU stadig ligger under det loft, partier-
ne vedtog i 2013. Og på trods af, at regeringen lovede ikke at pil-
le ved SU’en før valget! 

Endelig er der spørgsmålet om, hvorvidt de udenlandske stude-
rende rejser hjem efter deres sidste eksamen. Ifølge Ulla Tørnæs 
er der jo ikke noget problem, så længe de studerende blot bliver 
og arbejder i Danmark – så er de ligefrem en gevinst. Det spørgs-
mål fik hende da også allerede i maj til at iværksætte en analyse af, 
hvor mange der reelt er tale om. Desværre lader den analyse end-
nu ikke til at være udkommet. Alt i alt virker regeringens »træk i 
håndbremsen« altså, mildt sagt, noget umodent. 

Same ol’, same ol’
Jeg har nu været sammen med min kæreste i mere end otte år og 
har efterhånden set hende tage skylden for lidt af hvert. Under 

finanskrisen var det hendes skyld, at der ikke var noget arbejde 
til ufaglærte danskere. Mens hun knoklede sig gennem tre skod-
jobs og sine uddannelser, brokkede resten af Danmark sig over, 
hvordan hun og resten af østeuropa stjal deres velfærdsydelser 
og snød den danske statskasse. Og nu er det altså, ifølge regerin-
gen, også hendes skyld, at SU’en skal skæres. 

Sandheden er dog, at hun, ud over sit ene år på SU, aldrig fik no-
gen velfærdfærdydelser. De skod deltidsjobs hun ”stjal”, var der 
desuden ikke nogen danskere, der ville have alligevel. Hvornår har 
du sidst set en dansk studerende gå og gøre toiletter rent klokken 
et om natten på en hverdag? Nej, sandheden er, at min kæreste 
altid har arbejdet, betalt skat, og dermed været med til at spon-
sorere din og min SU gennem de sidste otte år. Men lige så snart 
hun selv fik mulighed for at få et stykke af kagen, stod den dan-
ske regering klar til at pege fingre ad hende. 

Heldigvis for du og jeg blev min kæreste dog i Danmark, gjorde 
sin uddannelse færdig, og fik et godt job. Nu hvor hun tilhører 
den efterhånden prestigefyldte kategori for højtuddannet uden-
landsk arbejdskraft, har retorikken pludselig ændret sig. På seks 
år gik hun fra at være den danske samfundsmodels værste fjen-
de til dens redning, og partierne står nu i kø for at understrege, 
hvor fantastisk vigtig hun er for dansk vækst og produktivitet. 
Ja, de vil ligefrem indrette arbejdsmarkedet således, at det bli-
ver mere attraktivt for folk som hende at komme hertil. Men så-
dan har det altså ikke altid været. Engang var hun bare en øst-
europæer på dansk SU.

Så ja, min kæreste stjal dit job, din uddannelse og din SU – og det 
skal du kun være glad for. 

Kronikken er udtryk for skribentens egne holdninger.
Kildehenvisninger kan findes i online-versionen af denne artikel 
på Sundoghed.dk

Sandheden er, at min 
kæreste altid har 
arbejdet, betalt skat, og 
dermed været med til at 
sponsorere din og min 
SU gennem de sidste otte 
år. Men lige så snart hun 
selv fik mulighed for at 
få et stykke af kagen, 
stod den danske regering 
klar til at pege fingre.
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Kan det være ansvarligt at 
tage et forbrugslån?

Et velovervejet lån kan være en måde at 
få økonomisk råderum, tage på en ene-
stående rejse eller bare nyde livet mens 
man kan. Vi vil her forsøge at give dig et 
lille overblik over, hvilke overvejelser du 
skal gøre dig, og hvor du kan låne pengene. 
Selvfølgelig skal vi ikke bare låne penge til 
sprut og smøger, og forgælde os med en 
livsstil vi ikke har råd til. Men hvorfor være 
’fattig’ studerede med masser af fritid - for 
så at blive velhavende arbejdende med be-
grænset fritid. Som studerende har man 
mere frihed til at tage på rejser og ople-
velser end senere i livet, hvor man til gen-
gæld har pengene. 
Derfor kan et velovervejet lån være en 
måde at kombinere tingene, og det behø-
ver ikke være så dyrt. 
Først forudsætter et lån naturligvis, at du 
ikke tjener pengene ved andet arbejde. En-
ten fordi du ikke kan finde noget, eller for-
di du ikke har tid til flere timer. 
Som studerende har man nemlig gode mu-
ligheder for at låne penge til en lav rente 
(4-5%). Det mest kendte er SU-lånet. Men 
også flere banker tilbyder en særlig konto 
til studerende, hvor du både får op til 5% i 
indlånsrente (opsparing) og kan få en ud-
videt kassekredit med samme rente. 
På ug.dk hævder de, at sundhedsvidenska-
belige studerende har den laveste ledighed 
af alle uddannelsesgrupper efter endt ud-
dannelse, hvilket betyder at vi højst sand-
synligt har udsigt til stabil indkomst og 
derfor vil være i stand til at tilbagebeta-
le lånet. 
Om Odense er gået fra at være en ’stor 
dansk by’ til ’dansk storby’ endnu, ved vi 
ikke. Men det er billigere at leve og bo i 
Odense end både i Århus og København. 
Derfor er vi i Odense generelt ikke bun-
det så hårdt af faste udgifter som de er i 
de danske storbyer. 
Inden du låner penge, skal du grundigt 
overveje, hvad det er, de skal bruges på. 
Låner du penge til en enestående oplevel-

se, som du ikke på anden måde har mulig-
hed for at finde pengene til, så kan det godt 
være ansvarligt, da det drejer sig om min-
dre beløb og at du efter endt uddannelse vil 
være i stand til at tilbagebetale lånet. Det 
vil dog være en fordel at vente til man er 
et par år henne i studiet, så der ikke er så 
langt til guldkrukken, og man er blevet ri-
melig sikker på, at man ikke skifter studie. 
Her kan du også tillade dig at låne penge 
for at få mere økonomisk luft i din hverdag. 

Men hvor kan du låne penge 
billigt?  
Førstevalget er uden tvivl et SU lån. Her 
betaler du 4% i rente, ingen omkostnin-
ger og bliver først tvunget til tilbagebeta-
ling efter endt uddannelse. Du kan få op 
til 3.040,- hver måned (lidt mere hvis du 
er forsørger), og det kan gøres med tilba-
gevirkende kraft i samme kalenderår. Ved 
du, at du skal bruge udbetaling til en bil el-
ler lejlighed i januar 2017, kan du med for-
del optage lån i november med tilbagevir-
kende kraft og få 11 x 3.040,- udbetalt nu. 
Det kan du ikke i januar måned. Det er bil-
ligere end at låne dem i banken. Du kan til 
enhver tid tilbagebetale på din SU-gæld. 
Flere banker har desuden særlige studie-
kontoer med gode vilkår. Her optager man 
ikke et decideret lån, men får en kassekre-
dit på op til 50.000,- med 4-7% rente. Des-
uden får du også tilsvarende god rente på 
din opsparing.  

Eksempler:  
Lægernes Pensions Bank giver 
medicinstuderende en kassekredit på op 
til 50.000,- med 5% i ÅOP. Derudover en 
indskudsrente på opsparing helt op til 
50.000,- på 4%

Lån og Spar giver alle studerende en kas-
sekredit på op til 50.000,- med 5% i ÅOP. 
Derudover en indskudsrente på opsparing 
helt op til 50.000,- på 2,25%

Fakta
Pris pr. m2 på 
ejerlejligheder 
(boligsiden.dk) 

Aarhus: 27.181 kr. 
København: 26.388 kr.
Aalborg: 15.869 kr. 
Odense: 14.929 kr. 
Esbjerg: 12.284 kr.

“Men hvorfor være 
’fattig’ studerede med 
masser af fritid - for 
så at blive velhavende 
arbejdende med 
begrænset fritid. 
Som studerende har 
man mere frihed 
til at tage på rejser 
og oplevelser end 
senere i livet, hvor 
man til gengæld har 
pengene.“

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 9. SEMESTER
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Gratis e-bøger til studerende
Skriger kontoen desperat, når du gennemlæser boglisten for dit nye semester? Eller fatter du ingenting af 
dit pensum?
Uanset hvor pligtopfyldende du gerne vil være, er det helt i orden at læse efter andre bøger end de 
anbefalede. Så længe du holder dig opdateret på, hvad din underviser betragter som ”det rigtige”, er der 
intet i vejen med at tænke ud af boksen.
Og du er så heldig, at universitetet har givet dig adgang til tusindvis af gratis e-bøger!

Fremgangsmåden:

Gå ind på siden: 
http://syddansk.summon.serialssoluti-
ons.com/#!/ 
og log in med dit SDU-login.
Herefter kan du søge på dit emne. 
BEMÆRK: Der er kun engelske bøger, 
så du er nødt til at søge på engelsk. 
Når resultaterne kommer frem, skal 
du vælge boksen ”Bog/E-bog” ude til 
venstre, og kun vælge de resultater, 
hvor der står ”Online” på billedet.
Når du klikker på titlen, får du enten 
adgang til en pdf-version, som du kan 
downloade, eller en online-tekst, du 
kan bruge, når du vil.
Vi bringer her et udpluk af nogle af de 
bøger, du kan finde:

Psykologi - 
Udviklingspsykologi

Titel: Handbook of Psychology, Develop-
mental Psychology
Forfattere: Weiner, Irving B., Lerner, Ri-
chard M., Easterbrooks, M. Ann

Hvis du mangler noget nyt stof til bl.a. 
udviklingspsykologi, biologisk psykologi 
og personlighedspsykologi, er der hjælp 
at hente på siden. Der findes indtil flere 
håndbøger inden for alle mulige psykolo-
giemner, og en del mere udførlige bøger, så 
du virkelig kan komme med nogle pointer, 
der får din underviser til at måbe.

Idræt - Sportsskader

Titel: Managing Sports Injuries
Forfatter: C.  Norris

SDU har indkøbt tonsvis af e-bøger om 
sportsskader, helt fra overordnet behand-
ling til specifikt om skadede pegefingre 
under boldspil. Der er virkelig mulighed 
for at være kræsen og finde præcis det, 
man har brug for, så idrætsfolk kan snildt 
nørde igennem om træningsfejl, forebyg-
gelse og helbredelse.

Medicin - Embryologi

Titel: Embryology at a Glance
Forfattere: Webster, Samuel, de Wree-
de, Rhiannon

Hvis du er en af de stakler, der har grædt 
sig i søvn over Langmanns Embryologi, er 
her et alternativ, der måske kan hjælpe. 
Med masser af tegninger og kortere tek-
ster forklarer ”Embryology at a Glance” 
et temmelig tungt emne på en mere lettil-
gængelig måde.

For alle - Andre bøger i 
serien ”At a Glance”

Serien ”At a Glance” byder i øvrigt på bl.a. 
”Public Health and Epidemiology at a 
Glance”, ”Oncology at a Glance” og ”Men-
tal health nursing at a glance”. Så uanset 
ens studie og interesser, er der basis for 
at finde hjælp!

Medicin - Histologi

Titel: An Atlas of Histology
Forfattere: Shu-Xin Zhang

Er du ved at få trip over Geneser, er der 
masser af alternative bøger til histologi-
en. Du skal bare huske at skrive ”Histo-
logy human”, så du slipper for at kigge på 
øglebabyer.
An Atlas of Histology er fyldt med meget 
smukke tegninger og gode forklaringer, så 
man slipper for at slå sig til tåls med et en-
kelt intetsigende billede, man ikke fatter. 

TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA    
SKRIBENT, STUD. MED. 6. SEMESTER
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Mavefornemmelsens 
mareridt – et kig på evidens
Der er meget lidt sexet over 
begrebet ”evidensbaseret 
medicin”. Alligevel bliver 
det en del af medicinernes 
hverdag, når den nye 
kandidat indføres. Derfor 
inviterede SDU til et foredrag 
med en anerkendt New 
Zealandsk forsker, Rod 
Jackson, der har opfundet en 
ny og simpel måde at lære 
faget på.

Folkesunderne svælger i forvejen i det, og 
medicinerne får tvunget det ned over ho-
vedet på den nye kandidat, formentlig i 
sommeren 2017.
Epidemiologi og statistik er ellers to af de 
studerendes ultimative hadeemner, og der 
skal nok meget til for at få dem tændt på 
evidensbaseret medicin.
Derfor inviterede SDU d. 8. september 
til et foredrag med den epidemiologiske 
professor Rod Jackson fra University of 
Auckland. Han har opfundet en måde at 
undervise let og forståeligt i epidemiolo-
gi – og det kommer måske vores studeren-
de til gode.

Zombier og trætte teenagere
Rod Jackson har undervist i 25 år. Både for 
teenagere, der vil forberede sig til sund-
hedsfaglige uddannelser, og medicinstu-
derende, som på dét tidspunkt var begra-
vet i klinikophold og praktik.
Han blev træt af at se på havet af gabende 
zombier og valgte derfor at lægge sin un-
dervisningsstil helt om med ét mål for øje: 
Det skulle være let at forstå epidemiologi-
en, uanset ens udgangspunkt.
Ud af dette sprang værktøjet GATE - ”a gra-
phic approach to epidemiology” eller ”en 
grafisk tilgang til epidemiologi”.
Med en høj begejstret latter viste han d. 8. 
september, hvordan GATE omdanner det 
tørre og kedelige til noget utrolig simpelt 
og let anvendeligt. Mange af de forvirren-
de udregninger er skåret væk og erstat-
tet med letforståelige billeder og forkla-
ringer, så de studerende hurtigt kom til 
at forstå begreberne og kunne vurdere ar-
tikler – uden at forsøge at stjæle statistike-
rens arbejde.

Og det lykkedes – Jackson har modtaget 
analyser fra sine studerende, der normalt 
ville kræve års epidemiologisk træning at 
lave.
”GATE er så godt,” proklamerede han be-
gejstret, ”at jeg lover 10.000 dollars til den 
første, der finder et videnskabeligt studie, 
man ikke kan bruge GATE på!”

Og hvad så i klinikken?
Anden del af foredraget handlede om, 
hvordan man lettere bruger evidens i kli-
nikken.
De studerende får konstant tudet ører-
ne fulde om, at de skal bruge evidens og 
ny forskning, selv når de har måsen so-
lidt plantet i den private praksisstol. Men 
hvordan kobler man forskningen til vir-
keligheden?
Her tog Rod Jackson udgangspunkt i sit 
hjertebarn, kardiovaskulære sygdomme, 
hvor han var med til at opdatere en måde 
til at vurdere risiko hos patienterne. Sam-
tidig gjorde de den elektronisk, så lægerne 
lynhurtigt kunne have ny litteratur lige ved 
hånden og dermed gribe ind på en mere 
hensigtsmæssig måde væsentlig tidligere.

Hvad fremtiden bringer
Efter klapsalver og nysgerrige afbrydelser, 
blev et panel af forskere og medicinstude-
rende udspurgt om deres mening om Jack-
sons metoder. En af dem var medicinstu-
derende Eivind Antonsen på 9. semester:
”Det er et friskt og nødvendigt pust for os 
som fremtidens læger. Det ramte præcis 
det, folk på kandidaten føler,” mener Ei-
vind, og understreger:
”Det her vil sørge for, at den medicinstude-
rende på klinikophold får noget vigtigt og 

aktivt at byde ind med, så de også er en res-
source for lægerne. Det bliver guld værd 
for læger og patienter i fremtiden.”
En af arrangørerne var Asbjørn Hróbjarts-
son, der er en grand old man inden for evi-
dens, og samtidig en af mændene med ho-
vedansvaret for evidensdelen af kandida-
ten i medicin.
Man har altså lov at håbe, at nogle af de nye 
ideer finder vej til studiet i Odense.

”Jeg lover 10.000 
dollars til den 
første, der finder 
et epidemiologisk 
studie, man ikke kan 
bruge GATE på!”

”Det her vil 
sørge for, at den 
medicinstuderende på 
klinikophold får noget 
vigtigt og aktivt at 
byde ind med, så de 
også er en ressource 
for lægerne.”
-Eivind Antonsen, 9. semester 
medicinstuderende
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Sundhed i et bredere perspektiv
Det hele bliver mere og mere internationalt. SDU har en 
vision om, at fra 2017 skal alle studerende have en mere 
international uddannelse, enten i form af et udlandsophold 
eller et internationalt forløb på SDU. Vi har derfor talt med 
en af de SUND-studerende, 23-årige Maria Frandsen, der 
allerede har været på udveksling.

Maria Frandsen, der i dag læser på 5. seme-
ster på folkesundhedsvidenskab, tog i fe-
bruar fem måneder på udveksling til Ma-
astricht University i Holland. Maria har al-
tid haft en drøm om at komme ud og rej-
se, og da hun ikke fik det gjort i sit sabbat-
år, var det oplagt for hende at kombine-
re rejselysten med sin uddannelse. Sam-
tidig mener hun, at det er vigtigt at lære 
at tænke mere globalt end blot nationalt: 
”Jeg kunne godt tænke mig at se sundhed 
i et bredere perspektiv,” hvilket hun fik 
muligheden for ved at have faget Europe-
an Public Health, der netop handler om, 
hvilke problemstillinger Europa står over-
for rent sundhedsmæssig, og hvordan man 
kan forebygge dette. 

Personligt givende
Samtidig med, det var meget grænseover-
skridende at tage af sted på udveksling og 
pludselig befinde sig alene i et andet land 
på et ukendt universitet, så var det også 
meget givende for Maria: ”Det er meget 
sundt at komme ud og se, hvordan de gør 
tingene et helt andet sted.” 
Dette gælder også, selvom det var noget af 
et udstyrsstykke at blive klar til udveks-

lingen. Maria forklarer dog, at det var det 
hele værd, selvom alt det praktiske var lidt 
tungt: ”Processen med dokumenter osv. er 
selvfølgelig virkelig irriterende, men det 
glemmer man, når man når frem.” 
Når man tager på udveksling, er det også 
vigtigt at skaffe sig et nyt socialt netværk. 
På den linje, hvor Maria gik, var de udeluk-
kende udvekslingsstuderende, så til trods 
for, at hun gik på et hollandsk universi-
tet, så mødte hun stort set kun folk fra an-
dre lande. Når de ikke havde undervisning, 
nød de hinandens selskab og fik da også tid 
til at få set lidt af landet.
”Vi havde rigtig meget socialt sammen. 
Vi tog ud at se ting sammen, tog til fester 
sammen, på cafeer, så film sammen,” og 
det er også venner, hun stadig har kontakt 
med, efter hun er kommet hjem til Dan-
mark igen. 

Forskellige læringsstile
Udover den personlige udvikling det var 
for Maria at være afsted, var det også 
spændende for hende at opleve, hvordan 
man også kan gøre tingene på et andet uni-
versitet. Hvor hun på SDU er meget vant 
til forelæsninger med undervisning på en 

tavle, var undervisningen i Maastricht me-
get mere baseret på gruppearbejde. Grup-
pevis arbejdede de med en udleveret case, 
hvor de fik mulighed for at diskutere den 
og arbejde med den i længere tid. Her fun-
gerede forelæsningerne mere som sup-
plement til gruppeundervisningen, hvil-
ket var en læremåde, som passede Maria 
godt. Dermed var man hele tiden nødt til 
at holde sig opdateret på pensum, da det 
er ens eget ansvar at bidrage til den fælles 
læringsproces.   

Anbefaling til alle
Maria var så glad for sit udvekslingsop-
hold, at hun da heller ikke afviser, at hun 
kunne finde på at tage af sted igen på kan-
didaten, hvis den rigtige mulighed bød sig.
”Det skal være lysten, der driver værket,” 
kommenterer hun omkring SDU’s planer 
om mere internationale uddannelsesfor-
løb. Hun ville da også anbefale udveksling 
til alle, hvor hun forklarer: ”Jeg synes, alle 
skal have muligheden for at opleve deres 
eget fag i andre omgivelser og med andre 
fokuspunkter.” 

”Jeg synes, alle skal have 
muligheden for at opleve deres 
eget fag i andre omgivelser og 
med andre fokuspunkter.”
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Ond & vred; 
om at blive væk i den økonomiske labyrint
Hvorfor er der aldrig nogen, der har lært mig, hvordan det hele nu lige fungerer med indberetning af skat, forskuds-
opgørelser og alt det? Det føles simpelthen for pinligt som 21-årig at være nødt til at ringe hjem til mor og få hjælp 
til det. Jeg burde da sådan set også have styr på det. Men det har jeg altså ikke. Det er da absurd og pinligt, at man 
ikke kan finde ud af det. Hvorfor er det, at det ikke bliver sat på skoleskemaet allerede i folkeskolen? Det er noget 
mere brugbart at have styr på sin forskudsopgørelse end at huske, hvordan det nu lige fungerer med cosinus og si-
nus. Der er jo ingen, der er interesseret i at ende med et kæmpe skattesmæk eller være nødt til at betale sin SU til-
bage, fordi man ikke lige har fået rettet i sin forskudsopgørelse, efter man gik fra fuldtidsarbejdet i sabbatåret til 
SU på universitetet. At gå på universitetet er for de flestes vedkommende også lig med at flytte hjemmefra for før-
ste gang og dermed pludselig selv skulle stå for det hele. Forsikringer. Budgetter. Skat. Boligstøtte. Det er da også 
fint nok at være voksen nok til det, frigøre sig fra de gamle og stå på egne ben. Men det gør jeg jo bare alligevel ikke, 
når jeg så alligevel bliver nødt til at ringe hjem for at få hjælp til, hvorhenne jeg skal anføre mit kørselsfradrag. Eller 
for at høre, om det nu virkelig er nødvendigt med en indboforsikring. For hvordan kan det være så svært at skulle 
finde ud af noget så basalt og simpelt, som man skal bruge resten af sit liv? Det er jo en kæmpe labyrint at finde ud 
af, og ingen lader til at have den rigtige vej. 

Af Astrid Bjerregaard

Brevkassen

Kære brevkasse
Jeg er en ung mand på 32, jeg er single, men kunne rigtig godt 
tænke mig en dejlig dame at dele resten af livet med. Jeg synes 
selv, jeg er riiimelig 'outgoing' og tager tit i byen for at kigge på 
damer. Jeg er reeet selvsikker og har intet problem med at star-
te en samtale med en dame oppe i baren. Jeg gør det bare selv, 
jeg behøver ikke nogen wingman. 
Men det bare som om, damerne mister interessen, så snart jeg 
præsenterer mig. Hvad skal jeg gøre?
Brian Adolf-Conni McBean

Kære Brian Adolf-Conni McBean
Først: Wauw! Sikke et smukt og harmonisk navn. Nuancerne, 
tonerne og udtrykket er perfekt. Du må leve et meget harmo-
nisk og balanceret liv.
Med hensyn til din problemstilling, har du så prøvet at foreslå 
kvinderne en navneændring? Med et navn som dit, der emmer 
af maskulinitet og sex, har du brug for et stærkt komplemen-
tærnavn. Dit ideelle partnernavn kan for eksempel være Estro-
histeria Amelia-Line Hannerum. Selv efter et eventuelt gifter-
mål, vil navnet komplementere dig perfekt: Estrohisteria Ame-
lia-Line Hannerum-McBean. 
Held og lykke med din søgen.

De kærligste hilsner,
Hannibal-Elias Scophus Zackarias Manja-Bjørge, nummerolog 
og life coach

Kære brevkasse
Jeg er en ung lægestuderende på 5. Semester. Jeg glæder mig 
rigtig meget til, jeg er færdig med min bachelor, så jeg kan fort-
sætte på kandidaten, så jeg kan fortsætte på den kliniske ba-
sisuddannelse, så jeg kan tage mit speciale til at blive børne-
læge. Det ser jeg virkelig frem til at bruge resten af mit liv på.
For to nætter siden drømte jeg, at jeg blev kørt ned af et gods-
tog mens min mor dansede nøgen med en 2-måneder gammel 
baby, og idet toget kom, var det forsinket, og pludselig eksplo-
derede der fyrværkeri ud af bagerste godsvogn. Drømmen slut-
tede idet, jeg skulle flygte fra tyskerne.
Prøver min drøm at fortælle mig noget?
Tyren

Kære Tyr
Din drøm kan betyde to ting, da jeg er i tvivl om, om babyen er 
nøgen eller ej i din drøm.
Hvis babyen er nøgen: At godstoget kører dig ned under dan-
sen tyder på, at du er ved en skillevej i dit liv, hvor du enten kan 
opnå stor lykke eller stor ulykke. Lykken er i sin spæde start og 
kan blive stor og vidunderlig, hvis du plejer den. At toget er for-
sinket betyder, at du lige nu modarbejder lykken, men den står 
klar, når du er klar til den, men du er nødt til at give den plads. 
Den bageste godsvogn på toget, der eksploderer i fyrværkeri, 
giver praj om, at du skal bryde fri af dine rammer for at opnå 
lykken. Og flugten fra tyskerne er et vidne om din sprudlende 
natur som tyr. Du løber, fordi du ved, du kan. 
Hvis babyen er påklædt: Du bliver meget succesrig i dit arbejds-
liv, men du får aldrig børn og dør ensom og gammel. 

De kærligste hilsner,
Anæstecia, astrolog og life coach 
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Balancegangen
Holde fast i balancen
venstre fod sættes langsomt foran højre
går på den tynde line mellem
mine egne faste forpligtelser, og
fornøjelserne på den anden side.

Finde råd til festerne med øllene,
dates med kæresten, men også
til forsikringerne og elregningen
jeg glemmer måske det sidste, så
min madplan og ugentlige budget sprænges.

Frygten for at logge ind på netbank
og blive mødt af lysende røde tal
jeg venter i åndeløs ængstelse
på opkaldet fra min bankmand
og den højt løftede pegefinger. 

Af Astrid Bjerregaard Pedersen

Boganmeldelse; 
Medicinsk 
kommunikation

Kommunikation er meget mere end et nødvendigt onde inden for medicin. I langt de fleste specialer er evnen til at kun-
ne kommunikere godt med sine patienter ganske fundamental. Nok er kommunikation ikke noget, man kun kan læse 
sig til, men derfor kan man stadig lære meget af det med næsen i bøgerne. FADL’s Forlag har udgivet en ny udgave af 
Medicinsk Kommunikation, der gør sit bedste for at bære den tunge arv fra første udgave. I sit layout er bogen blevet 
mere stilren og holder sig stadig til et afslappende farveskema. Bogen udkommer denne gang i en hardback version, 
der godt nok gør bogen i sig selv større, men som også gør den mere hårdfør i skoletasken. Anden udgave har desuden 
tre nye kapitler om henholdsvis digital, problemløsende og psykiatrisk kommunikation. Man kan lige så godt gøre det 
klart for sig selv; de første år som læge kommer til at gå op i journalrytteri, og her skal man ikke underkende kapitlet 
om det medicinske interview af OUHs egen Søren Cold. Ligesom resten af bogen er der her en god ballast til ens frem-
tidige virke. Et af de beundringsværdige kapitler i bogen omhandler patientens retstilling. På trods af medicineres an-
strengte forhold til jura forholder bogen sig her klar i sine formuleringer og konkret i sine eksempler. Hermed opnås 
at paragraffer i sundhedsloven bliver letforståelige og på intet tidspunkt dødkedeligt. 
Ligegyldigt om man er på andet, sjette eller tolvte semester, kan man ikke ignorere vigtigheden i kommunikation, og 
Medicinsk Kommunikation kunne meget vel blive din bedste ven. Hvis du skal læse en ’selvhjælpsbog’ i løbet af dit stu-
die, så gør det til denne - dine patienter vil takke dig.

Skrevet af: Frederik Mark Højsager
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Bagom SDU Fitness

SDU Fitness slog dørene op i 2013, og med billig fitness til både 
studerende og ansatte, har initiativet været en stor succes. Ef-
ter nu 3 år, er der 1600 medlemmer, og den store opbakning har 
gjort det muligt for centeret at foretage en stor investering på 
350.000kr, der har givet masser af nyt træningsudstyr. 
Bag den store succes står et hold af engagerede frivillige og an-
satte, der gør deres bedste for, at medlemmerne altid får en god 
træningsoplevelse. Du kan møde nogen af dem her: 

Søren Isaksen er centerleder i SDU Fitness og læser medicin. Ved 
siden af studiet og jobbet som centerleder er Søren personlig træ-
ner og kostvejleder. Han fortæller: ”SDU Fitness er en forening af 
studerende til studerende og ansatte på SDU. Det giver centeret 
noget helt unikt, da alle medlemmer i mange henseender er me-
get ligesindede. Det bilder jeg mig ind, at man sagtens kan mær-
ke i dagligdagen i form af en rar stemning og venlig omgangsto-
ne blandt de studerende og ansatte på tværs af studieretninger.”
Han er glad for arbejdet som centerleder, og giver den altid gas, 
selvom der er meget at se til, når man både skal passe studie og 
to jobs. 

Karoline Madsen læser Idræt og Sundhed på 3. semester og har 
været i SDU Fitness som receptionist, siden hun begyndte på 
studiet i 2015. 

”Jeg glæder mig altid til at komme på vagt med mine hyggelige kol-
legaer,” siger hun med et smil.
”Man får sociale bånd på tværs af uddannelserne med sine kolle-
gaer, og man får et forhold til de medlemmer, der kommer ofte. 
Så får man lige en sludder for en sladder. Det er en fornøjelse.”
For Karoline er det sociale fællesskab med kollegaerne og med-
lemmerne det bedste ved jobbet, og så fungerer det også som et 
godt afbræk fra studiet.

Simone Johansen læser Biomedicin på 5. semester og har væ-
ret instruktør for holdet HipHop siden starten af 2015. Hun er 
glad for at kunne kombinere sin interesse for hiphop med jobbet 
i SDU Fitness, som der ikke ellers var mulighed for med et travlt 
studie ved siden af.
Hun glad for at have fået et job, der passer så godt til hende: ”Det 
er fedt at arbejde i en organisation, der vægter kvalitet, fornyelse 
og god kollegakultur højt. Der er altid et venligt ansigt at spotte i 
centeret - både fra personale og medlemmer, hvilket gør det hele 
meget sjovere at være en del af!”

Du kan som studerende ved SDU blive medlem for 89kr om må-
neden, og det giver dig fri adgang til træning og hold i centerets 
åbningstid. 

På billedet ses fra venstre:
Karoline, receptionist - Simone, danseinstruktør – Søren, centerleder og Anders Madsen, økonomiansvarlig
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Din indgang til frivilligt socialt arbejde

Ved at engagere dig i frivilligt arbejde kan du gøre en forskel,  
opbygge et netværk, få spændende oplevelser og erfaring til CV’et.

Eksempler på aktuelle frivillige jobs:

Bedre Psykiatri Ungdom søger frivillige til informatørkorps 
Bedre Psykiatri Ungdom arbejder på at sætte fokus på pårørende og psykisk syges rettigheder, vil du være med? 

 Kontakt Siw på odense@bp-ungdom.dk 

Vil du hjælpe ensomme unge i Odense?
KOMsammen er et tilbud til unge, der kender til ensomhed og savner nogle at have nye bevægelses- og madoplevelser sammen med. I KOMsam-

men er kost og motion således sjovt og handler ligeså meget om fællesskab som de sunde alternativer i hverdagen. Hvor sund mad er lækker mad, 
og hvor motion er bevægelse sammen. Vil du være med?

Kontakt Komsammen på: komsammen_odense@ventilen.dk

Hjælp unge til et godt fritidsliv 
Har du energien, motivationen eller empatien, der gør, at du har lyst til at være frivillig? 

Så bliv frivillig hos Åbent Sind og hjælp unge psykisk sårbare ud i et fritidsliv 
Kontakt Kaare på: aabent.sind@hotmail.com 

Find andre aktuelle frivilligjobs på www.frivilligjob.dk
Samtale om dine muligheder som frivillig 

Book en samtale om dine muligheder som frivillig eller bruger i en af Odense frivillige sociale foreninger.
Kontakt Frivilligcenter Odense på tlf.  21160254 

Mail: frivilligjob@frivilligcenter-odense.dk 
Eller book samtalen online på: www.frivilligcenter-odense.dk 
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FOREDRAG   I   ALLE

AKTUELT

19



Drømmen om det 
perfekte studieliv

Når man starter på drømmestudiet, er forventningerne tårn-
høje. Og det er ambitionerne også! De kommende år skal være 
fyldt med ny viden og tilegnelse af kompetencer, der kvalifice-
rer til drømmejobbet. Karaktererne skal være høje – ligesom i 
gymnasiet, og relevante studiejobs og udlandsophold må ger-
ne pynte på cv’et.

Men det er ikke kun selve uddannelsen, der skal være perfekt og 
inspirerende. Drømmen omhandler også studietiden med gode 
studiekammerater, venner, en rar bolig, sociale aktiviteter og 
plads til sport og fysisk aktivitet.

Og sådan er virkeligheden for mange studerende – spænden-
de studier, inspirerende hverdag og gode venner. Men for en del 
studerende bliver drømmen om det perfekte studieliv ikke ind-
friet. Flere studerende oplever desværre stress og depression – 
måske så voldsomt, at de må stoppe studiet. Vi er særdeles op-
mærksomme på denne bagside af drømmestudiet, som kan få 
store personlige konsekvenser for den enkelte.

Flittige studerende
Selv om et universitetsstudium måske ikke ligner et fuldtidsjob, 
når man kigger på timetallet på skemaet, så er det det. Forbere-
delse til undervisning og eksamen kræver mange timers intense 
studier, og ikke alle familier og bekendte har forståelse for dette. 
Vore studerende er flittige og arbejdsomme – det kræver deres 
personlige ambitioner, og det kræver fremdriftsreformen. Hvis 
man føler sig ensom og ikke møder forståelse for det pres, som 
man er udsat for, kan det føles tungt.

SUND arbejder systematisk på at understøtte et godt og mindre 
stressende studiemiljø for eksempel ved at sørge for, at uddannel-
serne hænger godt sammen, at krav og forventninger er tydelige, 
at eksaminerne er veltilrettelagte og selvfølgelig ved at skabe gode 
sociale rammer om det at begynde på et videregående studium. 

Studerende betyder også meget for hinanden i hverdagen på stu-
diet. Jeg vil gerne give alle en opfordring til at engagere sig i stu-
denteraktiviteter – både faglige og sociale – og om at I kærer jer 

om hinanden. Vær opmærksom, hvis en studiekammerat får det 
skidt eller bliver deprimeret og hjælp dem med at få hjælp fx via 
Studievejledningen, som kan henvise til professionel hjælp, hvis 
der er brug for det.

Økonomien spiller ind
En anden parameter, der kan være stressende, er økonomi. Væl-
ger man ikke at flytte til sin nye universitetsby, kan det have be-
tydning for økonomien – og dårlig økonomi kan let være stressen-
de. Bor man i København er udgifterne til bolig betydelig højere 
end i for eksempel Odense. En ejerbolig på under 75 m2 er næ-
sten dobbelt så dyr per kvadratmeter i Århus og København som 
i Odense, og det påvirker også lejepriserne. Og så er der selvføl-
gelig udgiften til transport oveni. Transport er dyrt og tidskræ-
vende og med de seneste ændringer i togpriser for studerende 
er prisen steget med over 1000 kr. per måned. Det er billigere, 
lettere og sundere at bo i cykelafstand til sit studium. Samtidig 
er der også betydelig lettere at etablere et socialt netværk i for-
bindelse med studiet, når man bor i sin studieby. Derfor vil jeg 
opfordre de af jer, som havde tænkt sig at pendle langvejs fra, i 
stedet at overveje at slå sig ned i campusbyerne. Det sparer en 
masse penge og en masse transporttid, samtidig med at det gi-
ver meget bedre muligheder for tætte relationer til studiekam-
meraterne, som I deler glæder og sorger med på studiet. Et godt 
netværk af studiekammerater er til stor glæde, særligt hvis til-
værelsen bliver svær. 

Der er selvfølgelig ikke kun en vej eller metode til det gode stu-
dieliv. Nogle valg og situationer er man selv herre over - andre 
kommer udefra, uden man selv bestemmer. Men tænk over, hvor-
dan dine valg og prioriteringer – økonomiske, geografiske, socia-
le - påvirker dit studieliv. På den måde er du bedre rustet til at 
gøre, hvad du kan, for at sikre at din studietid lever op til drøm-
men og ambitionerne.

OLE SKØTT
DEKAN

Foto © Syddansk Universitet

DEKANENS HJØRNE   /   AF DEKAN OLE SKØTT
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Du er bagvagt i den fælles akut modtagelse på et regionalt sygehus. Du har arbejdet der i mange år, og betragter næsten personalet 
som din egen lille ’FAM’ilie.
En 32-årig etnisk dansk mand henvendt fra egen læge har i tre ugers tid oplevet tiltagende systemiske gener. Hans venstre knæ og 
begge ankler er blevet tiltagende hævede og smertefulde, og han kan nu næsten ikke gå uden støtte fra krykker. Han har desuden 
haft træthed og lav feber. 

Objektivt: Cardiopulmonalt: Stetoskopi ia. Hoster, ej produktivt. Abd.: Let opdrevet, uømt. Mild hepato-splenomegali. 
Ingen ascites. Ekstremiteter: Smerter ved bevægelse i venstre knæ, bilat. talocruralled og bilat. hofteled. Der ses også tegn til 
inflammation disse steder. På begge crura ses desuden røde, hævede og smertefulde noduli. Neurologisk: Ingen sikre fokale udfald 
eller refleksdeficit, men svær at undersøge. Psykisk: Virker aparte. Har svært ved at følge samtalen og kommer lejlighedsvis med 
irrelevante kommentarer. Skræmmes let og er skeptisk om personalet er veluddannet, selvom han ikke kan udpege egentlige 
mangler. Føler at vi vil ham det ondt. Dog orienteret x 3 og GCS 15.

          

Hvad er diagnosen?
Hvad er de klassiske symptomer/kriterier for sygdommen?
Bonusspørgsmål: Hvad er incidensen i skandinaviske lande?

Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 28/10-16. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester. 
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.

TAK FOR RÅD OG VEJLEDNING: 

Mansoor S. Ragheb, Reservelæge, cand.med., Radiologisk afdeling Esbjerg.

Diagnosen er Budd-Chiari syndrom. De 

hyppigste årsager til tilstanden er my-
elodysplastisk syndrom (trombocyto-
se), trombofili eller lokal proces ved vv. 

hepaticaes indløb i v. cava inf. Den kor-
rekte behandling er antikoagulations-
behandling og anlæggelse af portosy-
stemisk shunt (TIPS). Denne måneds 

striber går til Liv Eline Hetland, 11. se-
mester, der har svaret korrekt på alle 

spørgsmål.

septembers CASE

TEKST AF KIYA MIRSHARGHI    
SKRIBENT, STUD. MED. 10. SEMESTER

RTG af afficerede led: Kun simpel periartikulær 
osteoporose.

MR-cerebrum med kontrast: 
Meninges: T1: Iso-lavsignal forandringer. 
T1 +kontrast: Homogen opladning. T2: 
Overvejende højsignalforandringer. Parenkym: 
T2 højsignalforandringer periventrikulært med 
kontrastopladning. Leptomeningial: Fokale/
diffuse T2 højsignalforandringer med T1+ 
kontrast opladning, særligt basalt.

A-gas upåfaldende. Mantoux test negativ. Afebril 
I modtagelsen.
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Det berygtede amerikanske 
sundhedssystem

Jeg tror egentlig alle studerende indenfor det sundhedsvidenska-
belige felt har haft tanken. Hvor godt fungerer vores sundhedssy-
stem egentlig? Er det fair, er det for dyrt eller er det lidt for godt?
For at prøve at besvare spørgsmålet, har jeg forsøgt at forstå et af 
de systemer, der i mine øjne adskiller sig mest fra vort eget: det 
berygtede amerikanske sundhedssystem. 
Derfor tog jeg et år før jeg startede på medicinstudiet på besøg på 
forskellige klinikker i Californien, og nu ved slutningen af mit stu-
die vendte jeg tilbage for at få lidt mere konkret indsigt - gennem 
SDU Summerschool på Keck School of Medicine, Global Medici-
ne programme, University of Southern California.

Hvad jeg havde af forventninger til opholdet var begrænsede. 
Mellem os, så er global medicin et voldsomt nedprioriteret pen-
sum (og eksamensområde) på medicin i Odense. Jeg anede fak-
tisk ikke, hvad det dækkede over.
Da jeg tidligere havde besøgt USA og har lidt familie i Californi-
en, kendte jeg lidt til landet. Jeg kendte lidt til deres opsplittede 
politiske system, som jeg vidste i øjeblikket præges af to navne: 
Clinton og Trump.
Herudover fornemmede jeg, at Danmark og USA’s fundament ta-
ger udgangspunkt i to forskellige værdisæt: Mens velfærdssyste-
met i Danmark i høj grad er funderet i tanker om fællesskab, ”det 
svageste led” og brede skuldre, har man i USA et helt andet ud-
gangspunkt: Individualismen. Det vil sige, her er du din egen lyk-
kes smed; ”med flittighed når du toppen”, end ikke en opvækst i 
total fattigdom kan standse dig – ”climb the latter!”. Den ameri-
kanske mentalitet opfatter jeg generelt som nærmest omvendt af 
den danske: Her gælder grænseløs høflighed, hvor al kritik pak-
kes ind, mens følelserne er uden på tøjet. 
USA er også landet, hvor jazz og blues kommer fra, hvor racefor-
skelle og diversitet i både natur og menneskelige skikkelser næ-
sten ikke kan begribes, når man er pære dansk. Det er også Hol-
lywood, der har leveret den linde strøm af college-film til DVD-
maskinen på mit teenageværelse og hits til playlisten på Boogie 
(Ja, jeg er opvokset i forhistoriske tider). 
Men hvordan formår man at omfavne så kæmpe et projekt som 
det at forstå et sundhedssystem, og det på en uge? 
Vi var 14 kvinder fra alle hjørner af SUND, der drog afsted for at 
finde svaret engang i midten af august. Vi blev mødt af overor-
dentlig venlige og imødekommende undervisere og tidligere ele-
ver, der havde tilrettelagt et alsidigt ugentligt program; 

US Culture and society, Hospital visits, Public Health in the US, 
Mental Health in the US, for blot at nævne et par af de forelæs-
ninger og ture, vi havde at se frem til.
Når en dansker så er træt og fyldt med information, er det oftest 
livsvigtigt at kende til steder, hvor øltørsten kan stilles og hyggen 
findes. Her blev jeg lidt overrasket. Vores guider leverede ved at 
tage os på lokal rundvisning – ”her spiser I godt, her er byens bil-
ligste øl, og deroppe på toppen af den høje bygning er byens bed-
ste udsigt!”. Hensigten var at give os den fulde LA-oplevelse.  
Da jeg er godt og nørdet opdraget af 5 års medicinstudier, skrib-
lede jeg selvfølgelig lidt noter ned til samtlige forelæsninger. Når 
jeg slår ned i disse, er der visse ord der ret godt beskriver, hvad 
jeg lærte den uge. 
”Etnicity” beskriver byen Los Angeles (LA) og er samtidig en af 
de vigtigste faktorer i forståelsen af de udfordringer, der præger 
deres sundhedssystem. Der er flere ”hispanics”, end der er ”hvi-
de” borgere i LA. Samtidig er den amerikansk-asiatiske befolk-
ning den hurtigst voksende i USA. Pludselig virker den danske 
befolkning utrolig homogen. Kultur spiller uvægerligt en rolle, 
når man behandler og skal prioritere sundhedsmidler. Apropos 
midler og prioritering finder jeg, at ”Productivity and limitations” 
indkapsler, hvad det handler om på de offentlige hospitaler i USA. 
Det offentlige hospital vi besøgte, skulle dække et område af LA 
county med 10 millioner indbyggere. 10 millioner indbyggere til 
ét hospital, kære venner. Her foregår en prioritering af midler! 
Helt konkret kan jeg nævne sengepladser, naturligvis helt aner-
ledes end hvad man ser i kære Danmark. På samme tid oplevede 
jeg, at ”Patientcare” var et helt centralt begreb for hver enkelt be-
handler. De formåede ejendommeligt nok at sætte patientcentre-
ring og omsorg så meget i højsæde, at en besnærende tanke om 

TEKST AF ANNE KATRINE CANNING
STUD. MED. 10. SEMESTER

Det offentlige hospital vi 
besøgte, skulle dække et 
område af LA
county med 10 millioner 
indbyggere
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fordelen ved forsikringer og pengeinvolvering begyndte at gro i 
mig. Vi kan heller ikke i Danmark løbe fra, at alt er et spørgsmål 
om kroner og øre!
”Social medicine” er en anden hjørnesten i forståelsen af USA’s 
sundhedsudfordring. Lad mig blot nævne det sørgelige faktum, 
at 250 yngre læger og medicinstuderende i USA begår selvmord 
hvert år, og at LA har 18.000 hjemløse borgere. Den komplicerede 
forklaring på denne udvikling i psykiatrisk regi bunder i, at man 
i USA ikke ligestiller psykiatriske sygdomme med somatiske. En 
kæmpe belastning der også giver lidt point på tavlen til det dan-
ske system versus det amerikanske.
Det er uundgåeligt, at nogen tabes i det tyndtmaskede forsik-
ringshelvede, der kun i en vis grad er forbedret af den nytilkom-
ne sundhedsreform, ”Obama Care”. 

I slutningen af ugen havde vi en kort diskussion af forskellene mel-
lem vores eget og deres system – hvad kan vi lære af hinanden? 
Det danske system kan lære lidt af den patientcentrering, jeg sy-
nes fandt sted rundt på afdelingerne. Vi skal lære at turde prio-
ritere. De danske læger skal turde være patientens advokat. Ikke 
blot på det nære plan ved at levere tillidsvækkende behandling 
af hver enkel individ, men også ved at modsætte sig de uendeli-
ge politiske reformer, der ikke har penge med sig. Hvilken vej vo-
res velfærdssystem går, er der nok få der kender til, men det er et 
faktum, at vi ikke har penge til alt, hvad vi ønsker os. 
Nærmer systemerne sig hinanden? Jeg tør godt forudsige, at en 
form for egenbetaling som jo findes i USA, finder sin plads i det 
danske system indenfor en årrække. Med ”Obama Care” har USA 
taget et museskridt, men dog et skridt i retningen mod vores sy-
stem og den ret til behandling af alle landets borgere, som her i 
Danmark i vid udstrækning er en selvfølge.

Tak til fakultetet for en tankevækkende tur, som jeg klart kan an-
befale andre, der har lyst til lidt eventyr og en anerledes ballast i 
mediciner-rygsækken. 
Til sidst vil jeg nævne, at LA en fantastisk solskinsby med alt, 
hvad hjertet begærer, hvad end du er til surf, strand, kultur, fest 
eller underholdning. 

Pludselig virker den danske
befolkning utrolig 
homogen.
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Hvem vil du nominere til Månedens Studerende?

Hver måned bringer vi jer historien om en studerende som 

har gjort en ekstra indsats.

Kender du en, der har lagt ekstra meget arbejde i et studie 

startsarrangement, gør noget for at forbedre studiemiljø-

et, eller bare fortjener et klap på skulderen?

Så send navnet på personen samt en kort begrundelse på, 

hvorfor du mener han/hun burde vinde.

Nomineringen sendes på facebook som privat besked, eller 

til sundoghed@sundoghed.dk

Nominerer du vinderen, kvitterer vi med et kaffekort.

Sidste frist er mandag d. 24/10.


