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Et nyt år er begyndt, og der er nye vinde i vores 
lille redaktion. Efter et langt og godt samarbejde har vores 
skribent og webredaktør, Andreas Kirknæs Færk, valgt at 
søge nye græsgange på den anden side af Storebælt. Bladet 
har nydt godt af hans finurlige og krøllede ideer, samt hans 
store arbejde med den nye hjemmeside. Også Astrid Marie 
Høeg Næraa må vi sige farvel til, som fra årsskiftet har fået 
sit drømmestudiejob, og derfor ikke længere har tiden til 
redaktionsarbejdet. Vi kommer til at savne den energi og 
det gåpåmod, hun har bragt redaktionen, og vi vil gerne 
sige dem begge stort tak for samarbejdet. 
Samtidig vil vi byde varmt velkommen til vores to 
nye skribenter, Emil Mario Søgaard Ljungström, der 
læser idræt og sundhed, og Selma Nielsen, der læser 
folkesundhedsvidenskab. Det bliver dejligt med en 
varieret og bredt repræsenteret redaktion, så alle os gamle 
medicinere kan blive sat lidt på plads. 
Årets første tema er snyd, og vi har især undersøgt emnet 

eksamenssnyd. Hvad sker der, med dem der har snydt? 
Hvad gør man, hvis man opdager snyd? Hvilke tanker gør 
en studerende, der snyder, sig? Vi har udtalelser både 
fra studerende og fakultetet, og kan præsentere et blad 
med flere synspunkter - både for og imod. Men vi har også 
gravet ind i lidt alternative emner. Vil du for eksempel 
have et overblik over, hvad Bente Finsen fra SDU havde 
med Penkowa-sagen at gøre? Eller hvad der gør, at en 
eksamensvagt kommer igen gang på gang i 20 år? Så pak 
dig i et lunt tæppe, og snup en kop kakao (du fortjener den) 
og giv dig i kast med vores nye blad.

 God læselyst. 

Katia Bomholt

Sund & Hed er et gratis magasin for alle 
tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet på SDU. Bladet udkommer fire 
gange pr. semester og skrives og varetages 
af studerende. 
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”LOVLIG DOPING”: 
snyd - eller bare spild af penge? 

I den seneste tid er der udkommet flere ar-
tikler og rapportager omhandlende bru-
gen af lovlig doping, blandt andet af TV-2s 
program ”SportsLab”. 
Men hvad er lovlig doping og hvorvidt 
benyttes det i FitnessLab på SDU, fortæller 
idrætsstuderende på 4. semester, 
Kristoffer Sasse Kjul om: ”Jeg benytter mig 
selv af kreatin, koffein og beta-alanin. Jeg 
vil gerne kunne yde dét ekstra og for at nå 
mit mål, giver det ekstra effekt”. 

Men hvorvidt lovlig doping og doping har 
en sammenhæng og derfor også skal ses 
som snyd, mener instruktor for kredsløb- 
og muskelfysiologi ved Institut for Idræt og 
Biomekanik, Mette Maria Pedersen, ikke: 
”Diverse kosttilskud, som er blevet uhyre 
populære blandt både elitesportsudøve-
re og den almene motionist, ser jeg ikke 
som snyd. Folk der derimod ikke lider af 
astma og finder vej til at kunne bruge en 
inhalator med formålet at forbedre deres 
præstation, ser jeg som 'snyd', da de jo ikke 
fejler noget.” 

Kosttilskud og præstationsfremmende 
midler synes at være en naturlig del af fit-
nesskredse i denne tid. Men man skal sta-
dig se sig for, når man går på rov i junglen 
af diverse. For eksempel har Fødevaresty-

At doping er ulovligt 
kommer nok ikke som en 
overraskelse for de fleste. 
Men hvorvidt brug af ”lovlig 
doping” i fitnesscenteret kan 
kategoriseres som snyd ift. 
præstationsoptimering er en 
anden sag.

relsen netop tilbagekaldt kosttilskuddet 
”Jack3d”, som ifølge styrelsen blandt kan 
give uregelmæssig hjerterytme, svimmel-
hed og blodprop. 

Så hvorfor overhovedet benytte sig af de 
præfabrikerede produkter, hvis der er en 
fare ved at benytte dem?
”Så længe der ikke er nogen regel for det, 
og det er lovligt i Danmark, stiller jeg ikke 
spørgsmålstegn ved det. Men jeg køber al-
ligevel nogle af mine produkter hos MyPro-
tein fra England.” 

Og selvom det prikker og kilder sjove ste-
der på kroppen, som Kristoffer forklarer, 
har han alligevel oplevet en skræmmende 
uheld: ”Min kammerat fik for meget beta-
alanin engang, blev vildt dårlig og sad på 
toilet stort set resten af dagen” 

Så tydeligvis skal man være påpasselig 
med, hvad man indtager. Men er der 
overhovedet et behov for det som 
almindelig motionist? 

”Hvis man dyrker fitness et par gange om 
ugen, og man spiser en kost som dækker 
ens energibehov både med fedt, protein og 
kulhydrater, ser jeg ikke, at der er et behov 
for kosttilskud af den ene eller anden art. 

Især proteinpulver er virkelig blevet opre-
klameret - både af firmaerne bag produk-
terne, men også af samfundet. Man kan 
nærmest ikke købe en yoghurt eller andet 
mælkebaseret produkt, uden der er no-
teret på indpakning 'indeholder protein'. 
Hvis du indtager for meget protein så ud-
skiller kroppen det bare igen, da protein 
ikke lagres i kroppen på samme måde som 
fedt og kulhydrater. Så er kosttilskuddet 
jo spild af penge” fortæller Mette Maria. 

Men er lovlig doping så i virkeligheden blot 
spild af penge og ikke givende for den al-
mindelige motionist? Kristoffer mener, 
at det handler om, at de, der træner, ikke 
ved nok om, hvad de har brug for.  Hvis det 
virkelig var nødvendigt at indtage kosttil-
skudene, ville  alle de flittige, veltrænede 
idrætsstuderende benytte sig af det. 

Så hvem man snyder, og i så fald hvordan 
man snyder sig til en større eller mere 
markeret krop, synes at være op til ens 
egne etiske principper. Èt er dog fast; vær 
vidende og opmærksom, hvis du begiver 
dig ind i den store jungle af præstations-
fremmende midler.  

VOXPOP
Bård-Emil Vang Gundersen, medicin 8. semester

Carola Cuculiza, psykologi 3. semester 

Sabine Morris, medicin cand. med.

Har du en besked til dem, der snyder til eksamen? 
Njaa.. Både ja og nej. Det er jo ynkeligt rent ud sagt, så har ikke en besked til dem, 
der har valgt at snyde. Men dem der overvejer eller føler sig presset til at snyde, dem 
har jeg da en besked til: Ikke gør det – man vil altid tvivle på, om det var den rigtige 
beslutning. 

Hvad er den ’værste/sjoveste’ løgn du har fyret af, og vil stå ved? 
Når jeg har drukket, så lyver jeg om alt. 

Kan man være nødt til at snyde eller lyve? 
Nej aldrig. Man er simpelthen aldrig nødt til at snyde eller lyve – Det er et valg at snyde 
og lyve. Der er situationer hvor snyd og løgne er mere tilgivelige, ja selv humoristiske, 
men man er aldrig nødsaget til det. 

Er det nogensinde okay at snyde til eksamen? 
Nej, overhovedet ikke, men der er forskel på, hvor slemt det er, synes jeg. Det er værre 
at få en anden til at skrive sit bachelorprojekt, end at google hvad en given historie 
handler om, som man har fået spørgsmål til ved en mundtlig eksamen.

Hvad er den ’værste/sjoveste’ løgn du har fyret af, og vil stå ved? 
Jeg fortalte mine venner i børnehaven, at jeg have besøgt alle verdens lande, og at jeg 
kunne høre Loch Ness uhyret.

Hvornår er man nød til at snyde eller lyve? 
Om overraskelser må man selvfølgelig gerne lyve, det er næsten et krav.

Har du en besked til dem, der snyder til eksamen?
Jeg synes, man snyder både sig selv, og dem man kommer ud og skal bruge sin viden 
på, i mit tilfælde patienter. Det vil hverken være til gavn for en selv, kollegaer eller 
patienter.

Hvad er den ’værste/sjoveste’ løgn du har fyret af, og vil stå ved?
Den er svær, men en veninde og mig var engang i byen og synes det var sjovt at bilde 
andre ind, at jeg var arkitekt og havde tegnet metronedgangene og hun var læge. Nu er 
vi begge læger i dag, så det var måske teknisk kun halv løgn.

Hvornår er man nød til at snyde eller lyve?
Der kan være situationer, hvor man af hensyn til andre kommer med en løgn. Fx når 
man planlægger surpriseparty, polterabend etc. Her er det helt okay at lyve, ellers 
ødelægges det hele jo lidt.

 “Så længe der ikke er nogen regel for det. 
og det er lovligt i Danmark, stiller jeg ikke 
spørgsmålstegn ved det”

TEKST AF EMIL LJUNGSTRÖM    
SKRIBENT, IDRÆT OG SUNDHED 6. SEMESTER

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 10. SEMESTER

TEMA TEMA
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FINSEN VS. PENKOWA
- OG HELE RESTEN AF DANMARK
For længe siden var en af Syddansk Universitets 
professorer og undervisere, Bente Finsen, en af de 
tre, der sagde nej til Penkowas forskning. Der gik dog 
8 år før andre for alvor fulgte trop, og hun endelig 
fik sit gode renommé tilbage. Hør her historien om 
Finsen mod Penkowa.

I det efterhånden ikoniske klip fra september sidste år, fastholder 
Milena Penkowa stålsat, at hun er frifundet og fortsat vil bedrive 
forskning. Det på trods af, at hele Danmark nok fremover endnu 
vil huske hende som ”hende, der snød med rotterne”. Faktum er 
dog, at retten har afgjort, at Milena Penkowa kun har drevet do-
kumentfalsk fremfor groft dokumentfalsk, og dermed er sagen 
forældet. Det betyder, at Penkowa kan gå fri uden de 9 måneders 
fængsel, hun ellers var blevet tildelt. Men hvordan er det nået så 
vidt? For at få et overblik over sagen, hjælper Sund & Hed dig her.

Den spæde begyndelse med Finsen som enden
I 2001 forsøgte læge Milena Penkowa at blive dr.med. – en 
utrolig prestigefyldt titel, der overgår ph.d.. Hun afleverede 
sin doktordisputats til et udvalg, der skulle afgøre, om den 
unge forsker skulle have den ekstra stjerne på skulderen. I dét 
bedømmelsesudvalg sad Bente Finsen, en kvinde som de fleste 
medicinstuderende på Syddansk Universitet i dag kender som 
deres forelæser i neuroanatomi og fysiologi.
Sammen med Per Soelberg Sørensen og Henning Laursen brugte 
hun 1½ år på at undersøge sagen, og de tre meldte endeligt 
enstemmigt ud, at der var ugler i mosen. Penkowa fik ikke 
godkendt sin disputats, og udvalget understregede over for den 
daværende dekan for fakultetet på Københavns universitet (KU), 
Ralf Hemmingsen, at dette her skulle undersøges nærmere.
De tre pegede på, at Penkowa påstod at have brugt et så 
usandsynligt stort antal rotter, at de mente, at nogle af forsøgene 
aldrig var blevet udført.
Samtidig var der rod med, hvor hun havde udført forsøgene. 
Penkowa skrev selv, at de var lavet ved samarbejdspartneren 
Juan Hidalgo i Barcelona. Dekan Ralf Hemmingsen tog dog 
senere kontakt til Juan Hidalgo, der sagde, at Penkowa over for 
Hidalgo havde fortalt, at rotteforsøgene var udført i København. 
Da Penkowa blev konfronteret med dette, meldte hun pludselig 
ud, at forsøgene var lavet i et privat firma i Barcelona – der ikke 
eksisterede i Barcelona på det tidspunkt.

Hvad der videre hændte
Få uger efter, at udvalget havde afgjort sagen, sendte Penkowa 
en 50 siders lang kommentar til Ralf Hemmingsen. De tre fra 
bedømmelsesudvalget har efterfølgende skrevet en kronik i 
Politiken, hvor de fortæller:
”Skrivelsen indeholdt både trusler og injurierende påstande over 
for udvalgets medlemmer. Det var også her, at Penkowa skrev: 

”Onsdag 14. maj forulykkede min mor og min søster i Belgien 
i bil, hvorefter jeg har brugt meget tid på hospitalet og især 
begravelsen”” (Kronik, Politiken, 2. april 2011, Bente Finsen, Per 
Soelberg Sørensen og Henning Laursen, ”Penkowa og rektors 
dømmekraft”)

Efter Penkowas skrivelse tog Ralf Hemmingsen en overraskende 
beslutning: Han bad to eksperter se på disputatsen for at få en 
second opinion. Samtidig sendte han en lang undskyldning til 
Penkowa, og bad også de to eksperter om at afgøre, hvorvidt 
bedømmelsen var så ringe og urimelig, at den skulle sendes til 
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Eksperterne 
godkendte Penkowas disputats, mens de, ifølge KU’s hjemmeside, 
”opfordrer fakultetet til at vurdere, om bedømmelsesudvalget har 
udført sit arbejde med 'tilstrækkelig evne og vilje til at trænge 
ind i materialet og de anvendte metoder'” (http://nyheder.ku.dk/
penkowa/sagen/)

Under fejringen skrev en af de ansatte på fakultet:
”Selv om Milena nu er totalt frikendt og Björklund/Andersen 
(de to eksterne eksperter, red.) har givet udvalget en alvorlig 
reprimande, mener jeg ikke, at sagen er færdig. Det er 
nødvendigt, at der bliver foretaget nogle skridt, som skal søge at 
forhindre, at denne type overgreb finder sted i fremtiden.” Hun 
fortsætter: ”Bedømmerne bør sættes i karantæne hvad angår 
bedømmelsearbejdet i for eksempel fem år. Dette bør ske for at 
understrege, at bedømmelsesarbejde ikke er en magtbeføjelse 
men et privilegium. Dekanatet for Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet i Odense bør orienteres om Bente Finsens opførsel og de 
sanktioner, man foretager her på KU.” (Weekendavisen, 11. marts 
2011, Poul Pilgaard Johnsen, ”Vendekåber”)

“Forsøgene var lavet i et 
privat firma i Barcelona 
– der ikke eksisterede 
i Barcelona på det 
tidspunkt”

8 års ulykke
Således begyndte en svær periode for 
Bente Finsen, Per Soelberg Sørensen 
og Henning Laursen. De tre var blevet 
stemplet som magthungrende og 
utilregnelige, og måtte se til mens Milena 
Penkowa fik sin doktorgrad – hvor 
hendes mor og søster for øvrigt deltog i 
festen efterfølgende, på trods af, at de 
angiveligt skulle have været døde – blev 
ansat som lektor i neuroanatomi, modtog 
videnskabsministerens EliteForsk-pris 
på 1,1 millioner kroner, og blev ansat 
i et professorvikariat ved institut for 
Neurovidenskab og Farmakologi.
Først i 2010 begyndte det er gå galt for 
Penkowa. Der blev flere og flere sager om, 
at hun snød med sine midler, og sandhe-
den kom langsomt frem. Hun blev idømt 
tre måneders betinget fængsel for under-
slæb, dokumentfalsk og falsk anklage, og 
sagen om hendes doktordisputats i tider-
nes morgen blev undersøgt grundigt for at 
se, om det oprindelige udvalg havde ret. De 
tre modtog en officiel undskyldning fra de-
kanen, og først da kunne Bente Finsen og 
de to andre tage bladet fra munden og ud-
tale sig om deres otte år i helvede:
”I otte år har vi afstået fra at kommentere 
sagen og tage til genmæle mod den 
bagvaskelse, som ensidigt har været 
fremført mod os,” skrev de i den føromtalte 
kronik i Politiken fra 2011.
De fik her endelig anledning til at give 
udtryk for, hvor dårligt de mente sagen 
var blevet håndteret, og præcis, hvad der 
burde have været reagereret på. Detaljer, 
som at den daværende dekan selv mødte 

Penkowas angiveligt afdøde mor og søster 
til Penkowas disputatsfest, er blot et af 
eksemplerne.
Meget tyder på, at de tre havde ret, og de 
står langt fra alene længere. I slipstrøm-
men af afsløringen krævede flere af de an-
satte, at dekanens rolle i sagen skulle un-
dersøges, og det diskuteres stadig livligt, 
om han har gjort sit arbejde godt nok.
Og alligevel går Penkowa nu fri, alene på 
grund af en teknisk detalje som tid. I 2013 
var sagen nemlig ved at være forældet, 
men blev forlænget fordi man mente, at 
der ikke bare var tale om dokumentfalsk, 
men groft dokumentfalsk og bedrageri. 
Penkowa blev idømt 9 måneders betinget 
fængsel, men hun ankede dommen og end-
te med at få sin vilje. I 2016 fandt man al-
ligevel, at der kun var tale om dokument-
falsk, og dermed var sagen helt forældet.
På trods af at KU’s bestyrelse har afholdt 
en høring med titlen ”Hvad har vi lært af 
Penkowa-sagen?” og konferencen ”Efter 
Penkowa – hvordan styrker Københavns 
Universitet god videnskabelig praksis?” er 
det usikkert, hvad konsekvensen egentlig 
er blevet. Nu er der ikke andet for end at 
vente på næste træk fra Penkowa.

Bente Finsen har valgt ikke at kommentere 
på sagen, og alle udtalelser er derfor taget 
fra tidligere artikler.

April 2003:
Bente Finsen, Per 
Soelberg Sørensen og 
Henning Laursen afviser 
Penkowas doktordisputats

April – december 2010:
Penkowa bliver afsløret i
mere og mere snyd og
dokumentfalsk.
Bente Finsen får officiel 
undskyldning fra dekanen

September 2015:
Penkowa idømmes 9 
måneders betinget 
fængsel for groft 
dokumentfalsk, og anker 
dommen.

September 2016:
3 ud af 6 dommere mener, 
at der kun er tale om 
dokumentfalsk, ikke groft 
dokumentfalsk. Sagen 
forældes, og Penkowa går 
fri.

Tidslinje highlights:

TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA    
SKRIBENT, STUD. MED. 7. SEMESTER

TEMA TEMA
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Eksklusivt interview med dine 
eksamensvagter
Hvad laver dine eksamensvagter, når de ikke følger dig på 
toilettet? Og hvorfor vil de gladelig se på, mens du stirrer 
håbløst på din computerskærm? Harriet og Hanne deler deres 
oplevelser fra de mere end 10 år som eksamensvagter.

Eksamenssnyd for begyndere

Eksamenssnyd kan være mange ting og kan 
blandt andet afhænge af eksamensform 
og eksamenssted. Og selvom man skulle 
tro, at hvis man snyder til eksamen, 
snyder man kun sig selv, så er det faktisk 
vigtigt for universitetets og uddannelsens 
image, at de studerende ikke snyder. Hvis 
et universitet slækker på kontrollen og 
ikke fanger snyderne, bliver eksamens- 
og uddannelsesbeviser værdiløse. Når 
man er færdig med sin uddannelse, skal 
arbejdspladserne kunne stole på, at man 
har den faglighed, eksaminerne fordrer.

Hvis du opdager snyd
Derfor er det også vigtigt, altid at rapportere 
det til eksamensvagter, eksaminatorer, 
censorer eller nogen, der i øvrigt har med 
afviklingen af eksamen at gøre, hvis du 
opdager, at andre snyder. Hvis det er en 
stedprøve (altså en eksamen, der foregår et 
bestemt sted, fx en skriftlig eksamen), vil 
det typisk være eksamensvagten, du kan 
kontakte. Han eller hun vil undersøge, om 
der er noget, de kan gøre på stedet. Hvis 
det er en bestemt person, du har opdaget 
snyder, kan eksamensvagterne, hvis der 
er stærkt begrundet mistanke, bede 
personen forlade eksamenslokalet. Hvis 
der ikke er tale om stedprøver, men fx 24 
timers eksaminer, kommer udfaldet til at 
afhænge af, hvad for en slags snyd, der er 
tale om.
Det vil aldrig gå ud over dig, hvis du 
informerer om eksamenssnyd. Uanset 
hvilken slags snyd, du har opdaget, vil 
din eksamen ikke blive berørt af det. Du 
kan således ikke blive stillet til ansvar for 
andres snyd, og hverken din eller dine 
ikke-snydende medstuderendes eksamen 
vil bortfalde (til medicinerne: det gælder 

også til spoteksamen, så selvom nogen har 
en telefon i lommen, så dumper I ikke alle 
sammen).

Hvad sker der med dem, der har 
snydt?
Eksamenssnyd behandles efter ”Regler 
om disciplinære foranstaltninger ved 
Syddansk Universitet”. I grove træk 
betyder det, at hvis en ansvarsperson har 
begrundet mistanke om, at en person 
har snydt, vil der blive holdt et møde 
mellem studielederen, den studerende 
og evt. repræsentanter fra Studieservice. 
Mødet sikrer, at den studerende får 
mulighed for at forklare sig og tale sin sag. 
Herefter skrives en indstilling til rektor, 
der afgør, hvilke konsekvenser det skal 
have. Konsekvenserne afhænger både af, 
hvor alvorlig snyd der er tale om, om den 
studerende tidligere har fået advarsler 
samt opgavens størrelse. Det er altså værre 
at snyde i dit kandidatspeciale end i en lille 
multiple choice eksamen.
Rektor har fire sanktionsmuligheder: han 
kan tildele en advarsel, han kan forhindre, 

at den studerendes opgave bliver bedømt 
(det vil sige, at eksamen skal tages igen, 
og det tæller som et eksamensforsøg), 
den studerendes karakter kan annulleres 
(eksamen skal tages igen, og det tæller 
som et eksamensforsøg), eller han kan 
bortvise den studerende midlertidigt eller 
permanent.
Helt konkret vil det fx ofte give en 
midlertidig bortvisning på et helt semester, 
hvis man gemmer ting i udklipsholderen 
på sin computer før eksamen, og så 
indsætter dem i sit dokument under en 
skriftlig stedprøve. Når man bortvises 
ophører ens indskrivning, hvilket vil 
sige, at man ikke har nogen tilknytning til 
universitetet og dermed også mister sin 
SU. Det gælder også ved en midlertidig 
bortvisning. Her skal man selv henvende 
sig til universitetet, når ens bortvisning 
er ophørt, for at blive indskrevet på sin 
uddannelse igen. Hvis du vil se eksempler 
på, hvad der tæller som eksamenssnyd kan 
det gøres på 
www.sdu.dk/information_til/studerende_
ved_sdu/eksamen/snyd

Hanne Michaelsen og Harriet Holm 
er begge 76 år og har arbejdet som 
eksamensvagter i henholdsvis 11 og 20 år 
af deres liv.
”Det er bare så dejligt, at det slet ikke 
føles som et arbejde,” siger Hanne 
Michaelsen, der jævnligt er eksamensvagt 
på sundvidenskabeligt fakultet på SDU. 
”Der er en god atmosfære, og det er sådan 
nogle søde unge mennesker. Og så er det 
rart at man får lidt afveksling i hverdagen 
og noget at stå op til,” smiler hun. Harriet 
Holm genkender dette og supplerer: ”Vi 
er her for at give de studerende en ro, når 
de er nervøse, og det sætter vi en ære i. 
Desuden har jeg altid været sådan en med 
gang i – der skal ske noget, helst en masse 
på en gang,” smiler hun venligt.
Det lader dog ikke til, at de to mangler ting 
at stå op til. Harriet Holm syr brudekjoler 
på bestilling, og Hanne Michaelsen har i en 
periode været frivillig i en omsorgsklub og 
hjulpet til i flere butikker sideløbende med 
jobbet som eksamensvagt. Nu har hun dog 
skåret ned, så hun kun er eksamensvagt og 
arbejder i omsorgsklubben, hvor hun, som 
hun selv siger, ”hygger lidt om de gamle”.

I begyndelsen
Mange af eksamensvagterne begynder 
først, når de ikke længere arbejder og 
mangler noget at lave, men Harriet Holms 
historie er lidt en anden:
”Jeg arbejdede som selvstændig og var 
meget glad for det. Men da min datter 
flyttede til Aarhus og fik børn, besluttede 
jeg dog at sælge, så jeg havde tid til at se 
mine børnebørn. Man får jo aldrig den tid 
igen,” siger hun med en fast beslutsomhed 
i stemmen.
”Men jeg skulle jo have noget at lave, når 
jeg ikke var i Aarhus for at passe børn. Så 
jeg begyndte at blive eksamensvagt, og det 
har jeg gjort hvert år siden.”
”Det var nu meget anderledes da vi 
startede,” mener begge kvinder. ”Dengang 
skulle folk skrive i hånden, så det var et 
noget andet arbejde. Nu foregår alt jo på 
computeren. Vi bliver også selv testet på 
computeren 1 – 2 gange om året,” fortæller 
de, og fortsætter: ”Alle, selv dem på 81 år, 
skal igennem den test, så de ved, at vi er 
opmærksomme på vores opgaver. Vi skal 
bl.a. svare på, hvad vi skal se efter på folks 
computere og hvordan vi opdager, at folk 
snyder.”
Og når vi nærmer os emnet snyd sidder 
især Harriet med kreative eksempler på 

dette: ”Jeg har bl.a. opdaget folk, der for-
søgte at skjule, at de havde skrevet noter på 
indersiden af hånden og op ad armen. Den 
dummeste historie var dog en ung mand, 
der pudsede næse ustandseligt, og det vi-
ste sig, at han havde gemt noter i de ser-
vietter, han pudsede næse med. Det var 
hans allersidste eksamen på studiet. Han 
blev smidt ud efter alle de år, fordi han for-
søgte at snyde,” fortæller Harriet med en 
mild hovedrysten. Tanken minder hende 
dog om en ny historie, og hun fortæller, 
med rynkede bryn: ”En af de andre vagter 
fortalte mig, at de havde taget en for nylig. 
Nogle gange skal vi notere, hvornår folk går 
på toilettet, og det, har vi altid syntes, var 
lidt meningsløst. Men pludselig var der en, 
der opdagede, at en bestemt ung mand gik 
på toilettet med meget bestemte interval-
ler. Det viste sig, at der lå gemt noter på to-
ilettet på det tidspunkt, han gik derud, så 
han blev også opdaget.”
Dette påvirker dog på ingen måde de to 
kvinders forhold til deres arbejde.
”Jeg er så glad for det, og jeg regner med 
at blive ved så længe jeg kan undgå at 
falde i søvn under eksamen,” siger Hanne 
Michaelsen med et smil.

Vi er her for 
at give de 
studerende 
en ro når de 
er nervøse, 
og det sætter 
vi en ære i.

HANNE MICHAELSEN, 76 ÅR, EKSAMENSVAGT I 11 ÅR

HARRIET HOLM, 76 ÅR, EKSAMENSVAGT I 20 ÅR

Hvad gør man, hvis man 
opdager, at nogen snyder 
til eksamen? Og hvad 
sker der, med dem der 
gør? Vi har tjekket op på 
reglerne om, hvordan man 
forholder sig, når der er 
snydere på spil.

TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA    
SKRIBENT, STUD. MED. 7. SEMESTER

TEKST AF KATIA BOMHOLT    
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 7. SEMESTER

“Uanset hvilken 
slags snyd, du har 

opdaget, vil din 
eksamen ikke blive 

berørt af det.”
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Jeg har snydt til en 
universitetseksamen

”Jeg lagde hurtigt sedlen tilbage og sagde, 
at jeg havde trukket spørgsmål 1…”

Denne artikel er baseret på en virkelig 
hændelse, hvor en nuværende studeren-
de på Syddansk Universitet har snydt til en 
mundtlig eksamen. Den studerende, hvis 
identitet er kendt af redaktionen, kalder 
vi i artiklen for Anna. 

Efter en periode med dårlig tilrettelagt 
undervisning, en ureflekteret og 
svag underviser og et frustrerende 
læringsmiljø, var Anna ikke i stand til 
at besvare flere af spørgsmålene til en 
afsluttende reeksamen. En eksamen de 
fleste oven i købet så som en formalitet 
at komme igennem - men endte med at 
dumpe. 
Derfor var Anna ikke et sekund i tvivl, da 
hun skulle trække det spørgsmål, som hun 
skulle forberede en præsentation af. 

”Underviserne stod med ryggen til og 
kunne ikke se, hvilket spørgsmål, jeg trak. 
Jeg lagde hurtigt sedlen tilbage og sagde, at 
jeg havde trukket spørgsmål 1, selvom jeg 
havde trukket et andet spørgsmål. Hvis jeg 
havde været ærlig, var jeg aldrig bestået” 
fortæller Anna. 

To gange med fem minutters mellemrum 
blev der af eksaminator banket på døren 
til forberedelseslokalet, hvor Anna sad. 
Begge gange blev der spurgt ind til hvil-
ket spørgsmål, hun havde trukket. Begge 
gange holdt Anna fast ved sin fortælling. 
Hun følte sig nødsaget til at fastholde sin 
historie, da en tilståelse kunne være fatal.   

Snyd er snyd 
Uddannelseschef på Det Sundhedsfaglige 
Fakultet, Merete Munk, er dog klar i mæg-
let omkring episoden og bringer en direk-
te besked til de studerende: 

“Kære Anna – og alle Annas medstuderen-
de. Lad mig starte med at slå fast: eksa-
menssnyd er fuldstændig uacceptabelt. 
Det er undergravende for den faglige tro-
værdighed, og det er unfair overfor bl.a. 
medstuderende, som bedømmes efter de 
vilkår, som er forudsat. På SDU gør vi me-
get for at komme eksamenssnyd til livs. Det 
kan ikke udelukkes, at enkelte ikke opda-
ges, men vi er overbeviste om, at det er et 
absolut fåtal, som ikke forstår at overhol-
de reglerne. Vi reagerer prompte på mis-
tanke om eksamenssnyd, som på enhver 
anden form for akademisk uredelighed.” 

Allerede første gang eksamenssnyd 
opdages, kan det, ifølge ”information for 
studerende på Syddansk Universitet”, 
betyde midlertidig eller permanent 
bortvisning fra universitetet. Så hvorfor 
overhovedet lege med ilden?

”Det var helt spontant. Mit adrenalinni-
veau var så højt, at jeg slet ikke nåede at 
tænke over konsekvenserne af min hand-
ling. Men jeg, og langt de fleste af mine 
medstuderende, syntes simpelthen bare, 
at instruktor og kvaliteten af hans under-
visning var så ringe! Han er universitets-
underviser og skal undervise på engelsk - 
men snakker næsten ikke engang sproget” 
fortæller Anna om den instruktor, som af 
flere studerende i løbet af modulet havde 
ytret utilfredshed med. 

Syddansk Universitet skriver på deres 
hjemmeside, at eksamen er en prøveform, 
hvor den studerende skal demonstrere 
sine tilegnede kompetencer i et fagligt 
forum. Resultatet af prøven skal derfor 
være et bevis for, at den studerende har 
de kvalifikationer, som er krævet af kurset. 

Dog mener Anna ikke, at hun har snydt 
sig selv mere end hun har snydt sin 
underviser og frataget ham muligheden 
for at undervise hende igen. 
”Jeg mener ikke, at det er mig og min vi-
den, der er utilstrækkelig. Det er ham, som 
underviser, der bliver straffet ved ikke at 
skulle undervise mig igen,” fortæller hun. 

Denne forklaring køber Merete Munk dog 
ikke: ”Anna ’undskylder’ sin eksamenssnyd 
med, at undervisningen ikke levede op til 
hendes forventninger. Det er naturligvis 
ikke nogen formildende omstændighed. 
Det er altid en god idé at gå i dialog med 
sin underviser, hvis forventningerne af 
den ene eller anden grund ikke indfries. 
Det er forudsætningen for en konstruktiv 
drøftelse og for at eventuelle misforståelser 
ryddes af vejen.” 

Merete Munk fortsætter i sin direkte hen-
vendelse: ”SDU er institutionsakkredite-
ret, hvilket betyder, at undervisningen er 
underlagt en lang række kriterier, som 

skal være opfyldt. Det betyder bl.a., at I 
som studerende bliver bedt om at evalu-
ere undervisningen, og at studienævne-
ne forpligter sig til at forholde sig til jeres 
tilbagemeldinger. Det er ved at svare på 
spørgsmålene, I modtager digitalt, og ved 
at kommentere i fritekstfelterne, I som 
studerende har mulighed for at forholde 
jer konstruktivt til undervisningen og at 
blive hørt. Det er sådan undervisningen 
til stadighed forbedres. Ikke ved at snyde 
sig til en karakter, man ikke har fortjent.”

Hvorvidt Anna finder det værd at snyde, 
og hvorvidt hun kunne finde på at gøre det 
igen, synes at afhænge af om det er eneste 
måde, hvorpå hun kan komme igennem 
en eksamen. Det skal dog understreges, at 

hun går ikke ind for bevidst snyd og frarå-
der andre det samme. 

Tilstrækkelig undervisning på 
Syddansk Universitet?
At dette skulle være et enestående tilfælde 
i at, mere eller mindre planlagt, omgå 
universitets reglement, kan næppe være 
korrekt. Men om de gamle skrøner med 
noter skrevet på indersiden af låret, 
toiletbesøg i tide og utide og papirfly med 
tips til sidemakkeren stadig holder ved, 
må kun være gisninger herfra. Uanset 
tidligere og fremtidige hændelser er 
udmeldingen fra Syddansk Universitets 
klar: Snyd er snyd. 
Hvis kvaliteten af den undervisning Anne 
modtog og det faglige niveau hos Annas 

“Hun følte sig 
nødsaget til at 
fastholde sin
historie, da en 
tilståelse kunne 
være fatal.”

instruktor, er så ringe som hun mener, kan 
man måske ty til at sympatisere med Anna, 
og være enig i at hun rigtig nok var nød til 
at snyde, selvom det var forkert. 
Men hvem skal bestemme og validere det 
faglige niveau af underviser og eksamens-
form? Det skal det pågældende institut, 
uddannelsesansvarlige og studienævn, og 
det er her, at det er dødvigtigt at de stude-
rende bidrager med at evaluere og bedøm-
me undervisningen. Vi må håbe, at Anna 
har gjort en indsat for at forbedre under-
visningen i det pågældende fag, for det 
ville være hyklerisk at erklære, at hun er 
imod snyd, men samtidig ikke ville hjælpe 
andre ud af den situation som hun har stå-
et i, hvor hun var ”nødt til at snyde”. 

“Jeg mener ikke, at det 
er mig og min viden, 
der er utilstrækkelig“

TEKST AF EMIL LJUNGSTRÖM    
SKRIBENT, IDRÆT OG SUNDHED 6. SEMESTER
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fantasifulde måder 
at snyde på

Hvis du også har brugt 
tiden på torsdagsbyture 
og for mange tryk på 
snooze-knappen i stedet 
for forelæsninger, eller 
bare synes pensum er alt 
for stort og uoverskueligt, 
ville det måske være rart 
med lidt ekstra ”hjælp” til 
eksamen. 

Exam Monitor: ”Vi kigger 
bare med over skulderen, 
det er vel okay”

En gammel kending de fleste af os første 
gang så på 9gag.com, hvor man kan printe 
pensum ud på bagsiden af etikken på sin 
vandflaske. Hvis du er i tidspres, kan du 
evt. blot tage etikken af vandflasken, skrive 
i hånden på bagsiden af etikken og lime 
den på igen. Hvis du vil være den sejeste 
til at snyde og har god tid, så ty til youtube.
com, hvor du kan finde flere trin-for-trin-
guides til at udprinte vandflaskeetikker 
med indlagte snyde-noter.

Du er garanteret ikke den eneste, der 
synes den kommende eksamen trækker 
tænder ud. Allier dig derfor med en eller 
flere medstuderende og gå sammen om at 
udvikle jeres eget ”hoste-morsesystem”. 
Alle andre vil ønske jer langt væk med 
jeres forbandede hoste, men kan I måske 
gøre for, at der kom en mystisk forkølelse 
og ramte jer på hosten? Det er dog en 
snydemetode, der kræver tid og øvelse, så 
måske det alligevel ville være nemmere at 
lære pensum. 

Hvis du – modsat alle andre studerende 
– ikke er fattig som en kirkerotte eller 
bare vægter uddannelsen højt nok til, at 
du er villig til at bruge dine hårdt optjente 
opsparing på bestikkelse, så køb en 
professor! Det er måske mest oplagt til 24- 
eller 48-timers hjemmeeksaminer, men 
burde i princippet også kunne bruges til de 
skriftlige. Vælg en professor, som ser lidt 
slidt og fattig ud, fedt dig lidt ind på ham 
og begynd så stille og roligt at lufte ideen, 
om han ville være villig til at skrive din 
eksamen eller give dig en bedre karakter 
mod penge (eller andre ydelser). Husk! 
Hvis det ikke bliver godt modtaget, så talte 
du selvfølgelig rent hypotetisk i dit forslag.

Det er nok de færreste eksamensvagter, 
der vil overveje at tjekke dine plastre på 
armen efter for rigtige sår. Er det derfor 
bare lige de sidste noter, du bare ikke kan 
få lært, kan du overveje at skrive dem 
indeni et plaster eller på huden under 
plasteret. Så kan du, når du får brug for 
det, lige lirke et lille hjørne af plasteret af, 
for at tjekke det rigtige svar. Du skal dog 
nok ikke gøre det for længe før eksamen 
– vi ved alle, hvor klistret og ulækkert, et 
gammelt plaster bliver.

Eksamen er langt mere end den flittige elevs fest. Det er forbundet 
med stort pres, præstationsangst og muligheder såvel som 
begrænsninger i forhold til ens videre liv. Der er rift om de høje 
karakterer og for nogle studerende er det alfa og omega, om man 
går hjem med to cifre eller ét. Netop derfor er det også fristende 
at snyde. Hvem tager skade af det? Sandheden er, at det ikke er 
uden konsekvenser. 
Netop for at undgå snyd har SDU udviklet et program, Exam 
Monitor, der følger med på din skærm. I praksis foregår det ved, 
at der løbende tages screenshots af hvad du ser på, logges hvad 
der er i din udklipsholder, og hvilke hjemmesider du besøger. Alt 
dette foregår kun indenfor selve eksamensperioden. IT-chef på 
SDU, Kurt Gammelgaard, har tidligere udtalt ”Vi ønsker ikke at 
overvåge mere end højst nødvendigt. Vi logger det, vi vurderer, er 
nødvendigt at logge”. For en god ordens skyld holder universitetet 
på det loggede materiale i fem år. I disse fem år opbevares det på 
universitetets servere.

Ankerne imod Exam Monitor har især drejet sig om, at skærm-
billeder burde være nok overvågning. Altså at man hverken be-
høver at holde øje med internettrafik eller udklipsholderen. I 
den forbindelse har Kurt Gammelgaard tidligere udtalt ”Vi har 
vurderet, at screenshots og indblik i udklipsholder ikke er nok 
på baggrund af nogle sager (…), og det vi ved, studerende kan".

Men hvad gør man, hvis man ikke stoler 100% på, at universitetet 
kan opbevare ens data sikkert, eller man bare har noget imod 
overvågningskultur? 
Den simple løsning er at følge de blå pile på Gydehutten op til IT-
service og låne en computer før sin eksamen. Og så bruge den til, 
hvad den nu skal bruges til, altså intet Facebook, Twitter eller 
Pinterest - heller ikke i minutterne op til. Kun eksamen. Ikke 
så meget pjat og det sværeste ved det er nu, at huske at aflevere 
den igen, før der går alt for meget øl i den efter endt eksamen. 
Og bevares, så har universitetet ganske vist stadig logget dine 
e-learn-oplysninger, men dem har de alligevel logget så mange 
andre steder, så hvilken skade kan det gøre?
Men hvad så, hvis man er doven? Hvis man ikke føler for at gå 
hele vejen hen til IT-service, og da slet ikke bare for det? Så frygt 
ej, der er en anden - om end væsentligt mere nørdet - mulighed. 
To styresystemer. Ligesom din computer nu, af sig selv, åbner 

Windows (eller OSX, bevares, I findes jo også) op, når du tænder 
den, så kan du installere et til selv. Men er det ikke farligt? Ikke 
rigtigt. Men kan man ikke miste sine filer? Kun, hvis man ikke 
gør, som guiden siger. Udover det skulle den være nogenlunde 
idiotsikker. Man ender med et lille ekstra styresystem på sin 
computer, eksempelvis Ubuntu (der er et Linux-system), der 
kun er til formålet. Altså kan du undgå at have Exam Monitor 
installeret på samme styresystem som dine personlige 
oplysninger - på den måde kan du være sikker på at have fuld 
kontrol over, hvad der bliver logget. 

Det kan altså virke nemt at snyde, men det bliver sværere og 
sværere at omgå IT-systemerne. Det kan virke ligeså nemt at 
anklage universiteterne for brud på datasikkerhedslove, men 
af flere IT-advokater - og Datatilsynet - er det vurderet, at Exam 
Monitor ikke gør noget ulovligt. Er man selv usikker, kan man 
tage sine forholdsregler, men for nu virker det sikkert. Exam 
Monitor bliver.

4
Udprint pensum på 
vandflasken

Udvikl morsesystem med en 
medstuderende

Køb en professor

Falsk sår på armen

Vi på Sund & Hed fraskriver os ethvert ansvar, hvis du vil afprøve ovenstående metoder, og de slår fejl for dig 
– og det hele er selvfølgelig skrevet i sjov.

TEKST AF FREDERIK MARK HØJSAGER
SKRIBENT, STUD. MED. 7. SEMESTER

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER
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Ond & vred; 
Om snyd
Der er én ting, der er værre end både parkeringsbøder, hår i maden og makrel på gulvtæppet – og det er folk, der 
snyder. Snottede abeunger, der har været vant til at få mandlen, mens de var små, og så blev sure, forsmåede og 
nærtagende, da de rundede de kiksede teenageår. Hvis der er én ting, der er utilgivelig, er det når voksne mennesker 
ikke fatter, hvor barnligt det er at snyde.
I virkeligheden er det et helt forfærdeligt udtryk for noget meget værre, end at man er en voldsomt irriterende barne-
røv. Det vidner om, at man bare ikke fatter, at der er visse ting i verden, man ikke kan få, med mindre man strammer 
ballerne og tager sig sammen. Og at Rolling Stones havde totalt ret i, at you can’t always get, what you want – fat det.
Hvis du altid regner med, at mor og far redder din røv, når du har taget en bid af kagen, der ikke var din, får du dig en 
voldsom overraskelse, den dag du bliver snuppet. Og så er det sent at begynde at lære det. Hvornår er det meningen, 
at man skal kunne tage sit nederlag som en mand (m/k), hvis man aldrig er blevet slået hjem i ludo? Hvornår bliver 
man rigtig klar over, hvor fedt det er at få noget, man reelt har fortjent, hvis man aldrig har prøvet det?
Og jaja, syng endelig med på ”går den, så går den.” Men hvad er det værd, at du kan få en ph.d. i farmaci, hvis du skal 
rødme hver gang folk siger, at det var da et vanvittigt flot resultat, du fik til sidste eksamen?
Vi ville være meget bedre stedt, hvis alle lærte forskellen på at smide matadorbrættet af bordet med et gorilla-sejrs-
brøl, fordi man vandt rigtigt, og ikke fordi man rykkede ekstra felter til sidst. Hvis du kun kan vinde ved at snyde, 
vil du alligevel altid bare være stemplet som taber.

Astrid Marie Høeg Næraa

Du snyder mig
Beskyldningerne hænger tungt mellem os

tårer og ord senere
er jeg stadig ikke overbevist
om din påståede uskyldighed
rygterne har dannet et spind

fordrejet og tvistet sandheden
til indviklede løgne og manglende tillid

alt føles fjernt og falsk
spørgsmålet former sig mellem os

lydløst men med en overdøvende stemme
forsøger at bryde stilheden

der har dannet boble om katastrofestemningen
jeg har lyst til at råbe til dig

snyder du mig
eller ødelægger jeg os begge 

med min mistro?

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 10. SEMESTER

HTI 2017: 
SUND studerende kan også 
udvikle teknologi
Lørdag d. 4/2 blev anden omgang af HealthTech Innovator (HTI) 
skudt i gang på cortexparken ved SDU.
HTI er et ekstra curriculært innovationsprogram for studerende 
på SUND og TEK. Hensigten er at øge det tværfaglige samarbejde 
på tværs af fakulteterne, danne netværk og udvikle sundhedstek-
nologiske løsninger med virksomhedspotentiale.
Lektor Søren Jensen fra Institut for Teknologi og Innovation er 
kernekraften bag realisering af forløbet og har flere års erfaring 
med udvikling af innovative unge talenter. Han indleder forlø-
bet med et klart budskab: ”Kig godt på hinanden. I ved ikke hvor 
I, eller jeres sidemand, befinder Jer om 10 år. Det er et fantastisk 
værktøj at kende direktøren for en større virksomhed, en konsu-
lent eller en overlæge på en afdeling.” Han understreger dermed 
at netværk og tværfaglig samarbejde bliver daglig dag, når de stu-
derende blive færdige.
Søren Jensen får opbakning fra studieleder på kandidatuddan-
nelsen i Klinisk Sygepleje, Dorthe Danbjørg, som til daglig også 
arbejder med innovation på Center for Innovativ Medicinsk Tek-
nologi (CIMT) på OUH. 
Efter at deltagerne havde fået morgenmad, hilst på hinanden og 
udvekslet kompetencer og forventninger, fortalte Dorthe om del-
tagerens første og måske vigtigste opgave: ”Nu skal I udenfor uni-
versitets trykke rammer, ud på afdelingerne og opdage problem-
stillinger”.

Til at fortælle deltagerne om, hvordan man kom godt i gang med 
HTI, var sidste års vindere blevet inviteret til at dele deres erfa-
ring og oplevelser. Sejren sidste år gik til Adivo Solutions, hvor 
Anna Andresen og Thue Jensen fra Product Development and 
Innovation er ved at udvikle et værktøj, som kan erstatte de klas-
siske benholdere, der bruges ved gynækologiske undersøgelser. 
Anne lægger heller ikke skjul på, hvad hemmeligheden til succes-
en var: ”Vi har virkelig været ude og snakke med mange menne-
sker og høre om deres behov” og selv mener hun, at det er den fe-
deste mulighed, for at arbejde med sit eget projekt. Hun har sær-
ligt to råd, som hun lægger vægt på til de nye deltagere: ”Husk 
at forventningsafstemme løbende. Og husk at drik noget tequi-
la sammen. Det sociale bånd er det, man skal trække på, når det 
bliver hårdt.”
En af deltagerne er Sofie Thougaard som til daglig læser idræt 
på 4. semester. 
”Jeg er rigtig spændt på at møde andre, som ikke er fra samme 
studie, og dermed får nogle helt andre ideer og input end jeg selv 
ville have tænkt på”. 
I løbet af februar skal de besøge bl.a. radiologisk, gynækologisk 
og endokrinologisk afdeling. Her skal de forsøge at identificere 
problemstillinger, som de kan præsentere for hinanden, når de 
mødes igen d. 25/2.OVER 30 STUDERENDE VIL HENOVER FORÅRET JAGTE DEN GODE IDÉ DER KAN SIKRE DEM 

FINANSIERING FRA SDU TIL AT REALISERE DERES IDE

GRUPPERNE BLIVER DANNET PÅ TVÆRS AF STUDIER OG FAKULTETER. DE FÅR DERMED 
MULIGHED FOR AT REPRÆSENTER ET HELT SÆRLIGT SÆT KOMPETENCER. 

”Kig godt på hinanden. I ved 
ikke hvor I, eller jeres sidemand, 
befinder jer om 10 år”
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Tættere på forskningen 
som frivillig intern

Uddannelsesloftet 
mindsker tværfagligheden

Trods højlydte protester 
fra studerende, 
demonstrationer og tæt 
ved 60.000 underskrifter 
mod uddannelsesloftet, blev 
det gennemført sidste år. 
Dette skete for at begrænse 
”dobbeltuddannelse”, men 
det kommer også til at 
begrænse tværfagligheden.

Tidligere har eneste begrænsning på vide-
regående uddannelse været, at man ikke 
måtte tage flere kandidater. Her var ene-
ste hindring for flere uddannelser måske 
manglende SU-klip, hvor man var nødsa-
get til at tage lån, bruge af opsparingen el-
ler arbejde ved siden af studiet. Man måt-
te altså gerne tage fx en bachelor i Idræt og 
Sundhed for sidenhen at tage bachelor og 
kandidat i psykologi. Efter vedtagelsen af 
uddannelsesloftet er dette nu slut. Det er 
nu kun muligt at tage én uddannelse. Det-
te har ført til, at mange studerende bliver 
bange for at afslutte deres bachelor. For 
har du først taget og bestået din sidste ek-
samen på bacheloren, bliver du låst fast. I 
slut januar i år, blev det dog besluttet at ju-
stere uddannelsesloftet: nu kan man tage 
flere uddannelser, så længe man altså ven-
ter seks år fra første uddannelse er afslut-
tet. Hvis du før de seks år ønsker at tage 
ny uddannelse, kan du søge dispensation, 
hvis du enten af helbredsmæssige årsager 
ikke kan bruge uddannelsen eller hvis din 
uddannelse er forældet.
Alex Jabina, der læser bachelor i Idræt og 
Sundhed, er en af dem, der føler sig ramt 
af uddannelsesloftet. På bacheloren er 
han blevet interesseret i medicinstudiet, 
som han har planer om at søge ind på til 
sommer. Alex er dog så ”heldig”, at han 
har en knæskade, hvorfor han forsøger 
at søge dispensation. Trods muligheden 
for at søge dispensation, er det ikke 100 
% sikkert, at den vil gå igennem. Derfor 
er han da også i tvivl, om han til sommer 
vil gå op og forsvare sin bachelor, eller 

om det skal udskydes, indtil han er vel 
optaget på bacheloren i medicin. Derfor 
føler Alex sig i klemme og er frustreret 
over uddannelsesloftets begrænsning.
Hele ideen med uddannelsesloftet har 
Alex også svært ved at forstå. Selvom han 
anerkender, at der skal spares penge, så 
føler han, at det er en kæmpe begrænsning 
og hæmning, at folk ikke længere må 
have flere uddannelse: ”Det er de mest 
omstillingsparate, som gør det, at de tager 
flere uddannelser,” mener Alex, for som 
så mange andre studerende, er han klar 
over, at omstillingsparathed er værdsat 
på arbejdsmarkedet, og han mener, at 
det er den gruppe, man rammer med 
uddannelsesloftet. 
Alex føler da også, at tværfagligheden 
i en bachelor i Idræt og Sundhed og en 
kandidat i Medicin i sidste ende vil styrke 
hans kompetencer på arbejdsmarkedet. 
”Ikke nok med, at jeg vil kunne være almin-
delig praktiserende læge, men jeg også vil 
have en hel masse baggrund inden for træ-
ning og så videre, som også er gavnligt in-
den for sundhedssektoren.” Derfor ser han 
heller ikke sine tre år på Idræt og Sundhed 
som spildte, da det vil styrke hans kompe-
tencer betydeligt: ”Der synes jeg helt sik-
kert sagtens, man kan kombinere de to og 
give en et stærkere kompetenceområde.” 
Han håber blot, dispensationen går igen-
nem, så han kan få papir på sine tre års 
studier. 
Alex er ikke alene om at ville skifte 
uddannelse, og han er heller ikke ene om, 
at skifte til en uddannelse inden for samme 
felt. Ifølge tal fra dr.dk, var de mest hyppige 
studieskift i 2014 fra HA erhvervsret til 
jura, fra pædagog til socialrådgiver og fra 
bygningskonstruktør til bygningsingeniør. 
Her var alle skiftene indenfor samme 
felt, og hvor deres tidligere uddannelse 
ikke vil være spildt, men i stedet vil være 
med til at styrke deres kompetencer og 
tværfaglighed. 

Kilde: http://www.dr.dk/nyheder/politik/
overblik-balladen-om-uddannelsesloftet

”Ikke nok med, 
at jeg vil kunne 
være almindelig 
praktiserende læge, 
men jeg også vil 
have en hel masse 
baggrund inden 
for træning og så 
videre, som også er 
gavnligt inden for 
sundhedssektoren.”

Psykologistudiet er kendetegnet af store mængder teori og 
læsning. Frivillig Internship giver de studerende muligheden 
for at afprøve psykologien i praksis og blive en del af et 
forskningsprojekt.

Et frivilligt internship ved en forsker gi-
ver de studerende muligheden for, at være 
med i et projekt, hvor man bruger 4-8 ti-
mer ugentligt over ca. 4 måneder. Ideen 
med det frivillige internship er, at give de 
studerende muligheden for at komme tæt-
tere på forskningen og give dem et indblik 
i forskningsprocesserne. Kirstine Agne-
te Davidsen, der er tovholder på projek-
tet, og Mette Elmose, der er en del af ar-
bejdsgruppen bag, har begge haft frivilli-
ge interns. Ideen til Frivillig Internship ud-
sprang af flere henvendelser fra studeren-
de, der ønskede at være en del af et projekt. 
Mette Elmose forklarer, hvordan man som 
forsker med en intern forpligter sig til at 
give vejledning og oplæring, så den stude-
rende også får et udbytte: ”Ideen er, at det 
skulle være opgaver, som den studerende 
kan få noget ud af. Vi skal tænke ind, hvad 
det er, vi kan gøre for, at den studerende 
også får det her læringsudbytte med sig.” 
Dette støtter Kirstine Davidsen op om, 
hvor hun også beskriver, det tilfredsstil-
lende ved at være en del af de studeren-
des læring: ”Man får skabt et læringsmil-
jø omkring det projekt, man sidder med, 
får gjort nogen interesseret i feltet og gi-
ver dem nogle oplevelser, som i den grad 
sætter kød på noget af det teori, de læser.” 

Det er meget forskellige projekter, man 
kan blive en del af. Nogle af dem har ho-
vedsageligt handlet om litteratursøgning 
og mulighed for at være med til artikel-
skrivning eller forskningsformidling. An-
dre har været mere praktiske, som at te-
ste børns tilknytningsforhold eller mind-
fulnessinterventioner. De studerende får 
ikke bare gode kvalifikationer til CV’et, 
men også praktisk erfaring:  ”Jeg ønskede 
at se psykologi i praksis i stedet for kun te-

oretisk, og så var det fedt med noget, der 
var studierelevant og spændende,” fortæl-
ler Cecilie Reendal, der er psykologistude-
rende og har været frivillig intern hos Met-
te Elmose. At være intern kan både give et 
bedre indblik i faget, samt forbedre den 
studerendes kvalifikationer, hvilket Ce-
cilie Reendal selv har oplevet: ”Udover at 
være en del af et spændende projekt og få 
en større viden om autisme, så førte det 
også til, at jeg efterfølgende fik en stilling 
som studentermedhjælper.” 
Samtidig med den studerende får lærings-
udbytte ud af internshippet, så giver det 
også forskeren en god mulighed for at vise 
sit felt frem og inspirere. 
”Jeg håber da, at folk, der har været in-
terns, får lyst til at skrive bachelor eller 
speciale inden for mit felt, fordi de har op-
levet noget af det, jeg selv synes er allerfe-
dest ved mit forskningsområde,” forklarer 
Mette Elmose. 

Det frivillige internship er en forsøgs-
ordning, der løber fra september 2016 til 
august 2017, hvor det herefter skal evalu-
eres og vurderes, hvorvidt det skal fort-
sætte. Da det stadig er i forsøgsperioden, 
er det svært at sige noget om, hvorvidt det 
er et projekt, der vil blive forlænget. Både 
Mette Elmose og Kristine Davidsen er dog 
enige om, at det umiddelbart ville være en 
skam, hvis det ikke fortsatte. 

Hvis du selv som psykologistuderende øn-
sker at blive frivillig intern, så bliver nye 
internships slået op på Blackboard under 
’organisations’ og ’Generel Info – Psykolo-
gi, SDU’ (OBS: er du som psykologistude-
rende ikke tilmeldt dette, kan du kontak-
te uddannelsessekretær Anne-Christina 
på: acnielsen@health.sdu.dk)

”Jeg ønskede at 
se psykologi i 
praksis i stedet 
for kun teoretisk, 
og så var det fedt 
med noget, der 
var studierelevant 
og spændende.”

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER
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MØD EN PROFESSOR: 
Peter Juel Thiis Knudsen

Vicestatsobducent, cand.med. på 
Retsmedicinsk Institut

Arbejdet som retsmediciner byder på meget andet end 
obduktioner. Specialet, der først blev et speciale i 2008, er i stadig 
udvikling.
For seksten år siden stod Peter Juel Thiis Knudsen, 
vicestatsobducent på Retsmedicinsk Institut i en landsby i Kosovo, 
ved et klapbord stillet op i det fri, midt i den varme sommer. 
Lig efter lig, gravet op fra deres grave, skulle obduceres. Det var 
kort efter afslutningen på den blodige borgerkrig i Jugoslavien, 
og ansvaret skulle placeres. 
”Vi troede, at vi skulle identificere de døde, men opgaven viste sig 
mere at handle om almindelig retsmedicin, altså at fastslå døds-
årsager. I alt gennemførte jeg 104 obduktioner i Kosovo,” fortæl-
ler Peter Juel Thiis Knudsen. ”Som retsmediciner er jeg ansat ved 
SDU og har min dagligdag på instituttet, men jeg er også uddan-
net til at være til rådighed og kan blive sendt ud til større ulykker 
og kriser med kort varsel.” 

Rejsende i retsmedicin 
Peter Juel Thiis Knudsen og hans kuffert med lange knive, sakse 
og andre uundværlige arbejdsredskaber for en retsmediciner var 
omkring årtusindskiftet i Kosovo ad flere omgange. Og umiddel-
bart efter tsunamien i Asien i december 2004, der krævede over 
200.000 dødsofre, afbrød han juleferien for at rejse ned til en op-
gave, han aldrig glemmer. 
”Det var hurtig udrykning med tropebeklædning i kufferten. Det 
helt særlige ved opgaven efter tsunamien var, at der var så man-
ge lig. De var blevet indsamlet og lå i tæpper og plastposer. Og vi 
stod i begyndelsen ved små borde, uden rindende vand og skulle 
arbejde på at identificere dem. Det var meget primitive arbejds-
forhold,” beretter han. 
I alt var han i et team sammen med patologer, tandlæger og po-
liti fra mange lande med til at identificere 3500 af de afdøde ved 
hjælp af tanddata, fingeraftryk og DNA på de tre ture, han hav-
de til Thailand. 

Mere end lig på bordet 
Peter Juel Thiis Knudsen kom i 1996 til Odense fra en stilling som 
patolog på Aarhus Kommunehospital. Siden da har dagligdagen 
som retsmediciner ændret sig på mange områder. I takt med den 
teknologiske og forskningsmæssige udvikling er DNA-analyser 
blevet rutine. Det samme gælder CT-scanninger, der i dag benyt-
tes ved alle de omkring 1500 obduktioner, der årligt udføres på 
de tre Retsmedicinske Institutter. 
”Scanningerne giver værdifulde informationer som supplement 

PETER JUEL THIIS KNUDSEN, EFTER TSUNAMIEN, THAILAND 2005 FOTO: JOHNNY 
FREDERIKSEN

RETSANTROPOLOG JESPER BOLDSEN MED SKELETSAMLINGEN 1996. FOTO ULRIK 
BORGERMANN

De levende giver os et bedre 
indtryk af den virkelighed, der 
omgiver os på godt og ondt.

til obduktionen. For eksempel kan vi ofte se kraniebrud efter vold 
bedre end ved den klassiske obduktion,” fortæller han. 
1999 blev et andet vigtigt år for instituttet. Da overgik den klini-
ske retsmedicin nemlig til instituttet fra embedslægerne. Det be-
tød undersøgelser af voldtægtsofre, voldsofre, gerningsmænd og 
findesteder. ”Vi fik 14 dage til at stille med et døgnberedskab. Så 
der altid var nogen på vagt. Siden da er området klinisk retsme-
dicin kun vokset, og vi har i dag dobbelt så mange levende patien-
ter igennem afdelingen som døde.” 

Samarbejde på tværs 
Med de ændrede arbejdsopgaver stiger behovet for uddannel-
se og faglig udvikling Retsmedicinerne er tilknyttet regionens to 
Centre for Voldtægtsofre, og undersøger volds- og voldtægtsofre 
og gerningsmænd i samarbejde med OUH og Kolding Sygehus. De 
bliver også tilkaldt sammen med børnelægerne, når der er mis-
tanke om seksuelle overgreb og vold mod børn. 
”Selv om opgaven med den kliniske retsmedicin ret pludseligt blev 
pålagt os, var det ikke et problem. Det virkede helt naturligt, at 
vi også skulle undersøge de levende, og det har givet os et bedre 
indtryk af den virkelighed, der omgiver os på godt og ondt.” 
Til Retsmedicinsk Institut hører også noget i bogstaveligt 
forstand mere jordnært. Antropologien beskæftiger sig med 
middelaldergrave og assisterer ved udgravninger med at 
identificere knogler og bestemme køn, alder og sygdomme. 
Ved mere nutidige knoglefund skifter de navn til retsantropologer 
og er til stor hjælp for retspatologerne.

Retsmedicinsk Institut: 1971: 
Instituttet oprettet under professor 
Jørn Simonsen 1996: Institutleder 
professor Jørgen L. Thomsen 2015: 
Institutleder professor Peter M. 
Leth

TEKST AF MARIANNE LIE BECKER
FØRSTE GANG BRAGT I SUNDS 50ÅRS JUBILÆUMSBLAD
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Du er praktiserende hudlæge i Region Hovedstaden. Blandt dagens sædvanlige atopikere og psoriatikere indfinder der sig 
pludselig en patient, der giver dig anledning til at bruge dit trænede, kliniske blik. Det klør nærmest i dine fingre, når du læser 
journalen, og dét selvom du allerede har smurt med rigelig steroid.
En 38-årig mand henvender sig med sår på penis. Han var for 4 måneder siden på ferie i Sydafrika, hvor han havde ubeskyttet sex 
med to kvinder. Han oplevede to måneder efter hjemkomsten, at der blev udviklet flere smertefrie sår omkring penishovedet. Han
blev nervøs, da han så, at de ikke gik i sig selv, og søgte derefter læge.

Ved den objektive undersøgelse finder du tre væskende, oksekødsfarvede sår på penis, to på glans og en enkelt på forhuden. Sårene 
er velafgrænsede og overfladiske, med en velmarkeret randzone. De to på glans er runde, mens såret på forhuden er mere aflangt i 
udseende. De er uømme og på størrelse med en lillefingernegl. Der er ingen palperbar inguinal lymphadenopati eller forandringer 
udover sårrene. Øjne ia. Afebril.

Lysmikroskopi viser ingen mikroorganismer. Du tager en biopsi fra randzonen, men får ikke svar før sent i næste uge.

HIV-test: Negativ

Hvad er den mest sandsynlige diagnose?
Hvad er behandlingen?
Bonusspørgsmål: Hvilket fund ved biopsi er patognomonisk for denne sygdom?

Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 28/2-17. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester.
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.

Tilstanden kaldes thyreotoksisk periodisk 

paralyse og er karakteriseret ved akut 

indsættende hypokaliæmi og paralyse af 

ekstremiteter. De to farligste komplikationer 

ved tilstanden er paralyse af respiratorisk 

muskulatur og hjertearytmier. Hjørnestenene 

i behandlingen er rettelse af hypokaliæmien 

samt indgift af non-selektiv betablokker, 

fx propranolol. På sigt skal patienten gøres 

euthyroid. Der var desværre ingen svar til 

sidste måneds case.

DECEMBERS CASE

TEKST AF KIYA MIRSHARGHI    
SKRIBENT, STUD. MED. 11. SEMESTER

Fodboldnørd som levevej 
- praktik på Idræt og Sundhed

Som lille er mange fyres drøm enten at bli-
ve brandmand, fodboldspiller eller i det 
mindste at kunne leve af at se fodbold da-
gen lang. 
Men hvis du fortalte din mor, at du vil 
leve af at se fodbold, vil hun nok ryste 
overbærende på hovedet og tænke, at du 
var tosset.

Men netop denne karrierevej er blevet en 
realitet for Peter Wolff og Jacob Tøibner 
(begge 3. årgang) fra Idræt & Sundhed i 
en mindre skala. 

På Idræt & Sundhed er den obligatoriske 
praktikperiode i fuld gang på 6. semester, 
og de snarlige bachelorer har i den 
forbindelse ansøgt og besluttet sig for, 
hvor de skal prøve kræfter med ”den 
virkelige verden”. 
Peter og Jacob har i den forbindelse 
dannet hold og skal i de kommende syv 
uger arbejde med at se fodbold 9-16 hver 
dag.

”Jeg har altid haft en naturlig interesse for 
fodbold, og da jeg så STATS til praktikda-
ting, var jeg hurtig til at få fat i Jacob, da 
vi begge har samme interesse for og vi-
den om sporten. Derudover vil det være 
fedt, hvis vi kan analysere os frem til et 
produkt, som vi i sidste ende kan sælge,” 
fortæller Peter.  

Internationalt statistisk 
analysefirma for sportsevents
Den danske afdeling for det førende inter-
nationale sportsdata selskab, STATS, gi-

ver mulighed for Peter og Jacob til at nør-
de fodbold i flere timer om dagen. Hos 
STATS skal de to studerende analysere alt 
lige fra tåhylere, Laudrup-finter, antal mål 
pr. kamp til skift i spillestil og vinklen på 
et vristspark.  

De to idrætsstuderende håber at kunne 
komme ud at opleve en enkelt Superliga-
kamp eller to i deres praktikperiode. Både 
for oplevelsens skyld og for at få ”hands-
on” med det materiale, de skal hjem og 
analysere. 
”Det vil være spændende at komme ud at 
se en kamp, for at være med i vores pro-
dukt hele vejen fra optagelse af kampsitu-
ationerne til at skulle sælge en analyse af 
det i sidste ende,” fortæller Peter. 

Hemmelighedernes kammer
Peter og Jacob har blot fået få 
informationer fra deres nye praktiksted, 
da STATS holder kortene tæt til kroppen. 

Det er nemlig ikke alle, der har mulighed 
for at træde ind i den hellige gral hos det 
store internationale firma. 

”Det er ret hemmeligt. Vi ved ikke så meget 
om det endnu faktisk. Det er kun STATS´ 
kunder, der har mulighed for at modta-
ge produkter og analyser derfra. De har jo 
en vare, de gerne vil sælge. Så må de, der 
vil have den, betale sig frem,” siger Peter. 

Fremtidig fodboldanalytiker 
Hvorvidt Peter anser fodboldanalytiker 
som sin levevej er dog uvist. Han synes, at 
jobbet er interessant og indeholder mu-
ligheder og idéer ift. at arbejde med elite-
idræt og professionel sport på en ander-
ledes måde. Hvilket også synes at være én 
af idéerne med praktikperioden på IOB 
- nemlig at åbne til arbejdsmarkedet via 
praktiksteder, som ikke umiddelbart fal-
der først for.  

Praktikperioden hos STATS skal udmunde 
i et produkt, som Peter og Jacob i sidste 
ende skal levere til interessenter. Om de 
to fodboldanalytikere opsporer den nye 
Christian Eriksen, Pione Sisto eller finder 
en uovervindelig måde at spille fodbold på, 
vil kun tiden vise. 

”Det er ret 
hemmeligt. Vi ved 
ikke så meget om det 
endnu faktisk. Det er 
kun STATS´ kunder, 
der har mulighed for 
at modtage produkter 
og analyser derfra”

TEKST AF EMIL LJUNGSTRÖM    
SKRIBENT, IDRÆT OG SUNDHED 6. SEMESTER
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Universitetet i det 
postfaktuelle samfund
Ved modtagelsen af de nye studenter ved Det sundhedsvidenska-
belige Fakultet plejer jeg at understrege, at universiteter er ken-
detegnet ved, at undervisningen er forskningsbaseret. Det bety-
der, at det, som man tror, er den rigtige måde at gøre tingene på, 
hele tiden er til debat og genstand for forskning. Lærebøgerne 
er altså ikke hellige skrifter, men videregiver den bedste forkla-
ring på, hvordan tingene hænger sammen, ud fra hvad man ved 
i dag. En vigtig ting er: hvornår ved man egentlig noget? Hvad er 
evidens? Hvordan skelner man hjemmelavede forklaringer fra 
seriøs viden?
Når vi ser på, hvad der sker rundt omkring i verden, kan det godt 
se ud som om, at viden og evidens, som grundlag for handling, let 
fortrænges af demagogiske greb, fortielser, og direkte usandhe-
der. USA's nuværende præsident lyver åbenlyst om simple for-
hold: Hvor mange mennesker var til stede ved præsidentindsæt-
telsen? Var der regnvejr eller ej? En af præsidentens højtståen-
de talskvinder beskrev disse usandheder som ”alternative facts”, 
som om virkeligheden er en konstruktion, som enhver kan be-
stemme indholdet af. Dette kan man måske trække på smilebån-
det af, men det kunne også være led i en strategi, som betyder at 
befolkningen mister orienteringen, og kan manipuleres til hvad 
som helst. Som grundlag for det nye præsidentielle dekret om 
stop for indrejse fra en række muslimske lande blev nævnt en 
massakre, der ikke havde fundet sted, medens en virkelig mas-
sakre begået af en højreradikal hvid mand mod en moske i Que-
bec, slet ikke blev kommenteret af det Hvide Hus. 

I lyset af denne globale udvikling spiller universiteterne en vigtig 
rolle som bærere af samfundets viden og udvikling, og for funkti-
onsdueligheden af vores demokrati. Det er derfor afgørende for 
vores berettigelse som universitet, at man kan stole på, hvad der 
kommer fra SDU. Det gælder forskningsresultater, det gælder 
udtalelser og handlinger fra studerende og ansatte, og det gæl-
der de kandidater, som vi uddanner. Når man står med et eksa-
mensbevis fra SDU, skal det være en blåstempling af kandidatens 
kompetencer, som man kan stole på. Hvis det kommer frem, at 
der er snydt undervejs, vil det kunne erodere samfundets tiltro 
til, hvad vi overhovedet laver på universitetet. 

Det er i dette lys, man skal forstå, hvorfor vi på SDU ser så alvor-
ligt på eksamenssnyd og har igangsat en strategi, som handler 
om ”Troværdige Eksaminer”. Det er simpelthen vigtigt for os, og 
der er sat mange tiltag i gang. Både indsatser under selve eksa-
menen, der skal hindre snyderi, men også indsatser der oplyser 
de studerende om, hvor grænsen går mellem, hvad man må, og 
hvad man ikke må. Og snyde til eksamen, det må man altså ikke, 
uanset hvilken ynkelig forklaring man kan finde på. 

De samme krav til redelighed gælder videnskabeligt arbejde, hvor 

grænsen mellem fusk og sjusk, eller politisk bestillingsarbejde 
er vigtig for troværdigheden. Også ubelejlige sandheder er vig-
tige at få med, ellers træffer man simpelthen de forkerte beslut-
ninger. Spørgsmål om manipulation af data vedrørende udled-
ning af kvælstof og fosfor, førte for ikke længe siden til en mi-
nister-afgang, og en nylig rapport fra CBS om dansk landbrugs 
rammevilkår blev trukket tilbage efter en debat om data var va-
lide. Selvom det ikke så kønt ud, gav det dog forhåbninger om, at 
der i Danmark er bred enighed om, at sandhed og fakta ikke kun 
handler om, hvad man synes.  

Der er et bredt spektrum fra god videnskabelig praksis over for-
skellige gråzoner og til egentlig svindel og dokumentfalsk. Det 
sidste er heldigvis sjældent, mens forskellen på fusk og sjusk kan 
være mere glidende. ”Vejen frem her er total åbenhed om forsk-
ningsresultater, deling af data, gensidig kvalitetskontrol, omhyg-
gelige protokoller osv. Det er altså i allerhøjeste grad et spørgs-
mål om den forskningskultur, som findes i den enkelte forsk-
ningsgruppe. Udelukker man ubelejlige forsøgsresultater, som 
ikke passer med hypotesen? Er dokumentationen 100 % i orden?  
Er det rigtigt, at forskningshypotesen blev formuleret før forsø-
get, og ikke bagefter, når man kendte resultatet?” (Fra Stjerne til 
Skandale, Dekanens hjørne, Sund og Hed, 15. marts 2016). Selv 
hvis man citerer sig selv, skal det også være tydeligt, ligesom kil-
dehenvisninger skal være korrekte og fyldestgørende.   
Vores tidligere Uddannelses- og Forskningsminister, Esben Lun-
de Larsen, kom i karambolage med blandt andet disse forhold for 
en tid siden.  Sagen blev efter behandling i Københavns Univer-
sitets praksisudvalg afsluttet med, at ministeren forsynede sin 
ph.d.-afhandling med et rettelsesblad. En række tyske politike-
re har været knap så heldige efter de blev gået efter i sømmene af 
grupper som undersøger plagiater.  Mest kendt er nok forsvars-
minister Karl Theodor zu Guttenberg, der måtte gå af som mini-
ster i 2011, efter det kom frem, at han havde plagieret dele af sin 
juridiske doktordisputats fra 2007. Igen kan man glæde sig over, 
at samfundet endnu tager sådanne ting alvorligt og undersøger 
dem til bunds.  Lad os håbe, at det bliver ved.

Men det vigtigste er, at vi alle til stadighed har styr på vores in-
dre moralske kompas, så vi ved, hvad der rigtigt, og hvad der er 
forkert - og handler i overensstemmelse med det.

OLE SKØTT
DEKAN

Foto © Syddansk Universitet

DEKANENS HJØRNE   /   AF DEKAN OLE SKØTT

BOGPAKKETILBUD

Et nyt spændende og krævende semester er begyndt. For 
nogle et nyt liv på SDU - velkommen! I går en fantastisk tid 
i møde, hvor I nu er en del af et stærkt sammenhold.

I FADL kæmper vi for, at du har de muligheder - under 
studiet - der gør, at du bliver lige netop den læge, som du 
gerne vil. Derfor tilbyder vi juridisk rådgivning, studierele-
vante kurser, en billig og skræddersyet forsikring samt en 
indgang til et studierelevant arbejde med høj løn.
I det kommende semester vil vi fortsat kæmpe for, at alle 
studerende har en mulighed for et forskningsår, samt at alle 
talenter kommer i spil og at SU’en forbliver.

Vi glæder os meget til at se dig i FADL huset - her kan vi 
besvare alle de spørgsmål du måtte have om FADL.

Sammen bliver vi bedre læger!

Sebastian Wærnskjold, formand FADL Odense

Super tilbud til alle nye 
medlemmer
• Genesers histologi
• Førstehjælp for sundhedsprofessionelle
• Physiology

Kr. 999,-
spar  kr. 600,-

Se mere på FADL.dk/blivmedlem

VELKOMMEN TIL LÆGESTUDIET

Super tilbud til alle nye 

NYE ÅBNINGSTIDERTirsdag 10:00 - 15:00Onsdag 13:00 - 17:00Torsdag 10:00 - 15:00Mandag og 
fredag lukket

HUSK

KURSER FORÅR 17
Kursusplanen er lige 

på trapperne, 
hold øje på 

www.fadl.dk/kurser

HUSK

Vagtordning for 
medicinstuderende i 
Region Syddanmark
Der er vagter og kurser at 
tage! Så hvis du mangler 
fagrelevant studiearbej-
de under en af de bedste 
overenskomster for stu-
derende, så læs mere om 
hvordan du bliver vagt-
tager på www.ouh.dk/
wm494263

FADL’s kittelkort
Det er gratis for alle medlemmer af FADL. 
Man kan dog kun få ét eksemplar.
Kom et smut forbi FADL-huset og få dit nye 
kittelkort!

FADL - sammen bliver vi bedre læger

KONTAKT
FADL
Hunderupvej 67
5230 Odense M 

FADL.dk
41 90 96 01
okf@fadl.dk

Sundoghed 01-2017.indd   1 26-01-2017   10:31:57
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Fredagsbaren Nedenunder, 
SDU, Indgang C
Campusvej 55,
5230 Odense

Billetter købes på Billetto
Søgeord: psykologi revy sdu

  Facebook: psykologirevy sdu          
  Snapchat: psykrevysdu
  Instagram: psykologirevysdu

UNDERHOLDNING   I   ALLE

Gratis 
pensumbog!

Få nyeste udgave af
”Medical Physiology”

Af Boron & Boulpaep på PDF!

Følg linket eller find den via 
Videnscenterets hjemmeside:

http://tinyurl.com/gratisbog

UNDERHOLDNING    I   ALLE GRATID ADGANG    I   MEDICIN 

DET ER UMULIGT AT LÆRE ALLE 
SCORINGSSYSTEMER UDENAD,  

SÅ MYMEDCARDS HAR LETTET BÅDE 
MIN KITTELLOMME OG MIN HJERNE

- Mille Moesgaard 
Læge, Akutmodtagelsen

FÅ DINE SUNDHEDSFAGLIGE 
INFORMATIONER LIGE VED HÅNDEN

DOWNLOAD

MyMedCards

GRATIS

2017
d. 7. - 12. 

april 2017

Tilmeldingen 
er åben nu!

Få mere information på 
vores Facebookside.

Tag med på 
Forårsseminaret 2017 

og lad dig inspirere, udfordre 
og rykke. Arbejd med dig selv 

og dit projekt, og få nye 
redskaber du kan bruge 

både fagligt, frivilligt 
og personligt.

På Forårsseminaret 
mødes 90 passionerede 

studerende fra hele landet 
med fælles interesse for 

sundhedsfremme, personlig 
og relationel udvikling

 - på tværs af studier 
og faggrupper.

3 inspirationsoplæg 
med fremtrædende

foredragsholdere

Forfriskende 
eftermiddagsworkshops

Ét af følgende 
temafag:

Tag del i:

Personlig Ledelse

Den Kreative Facilitator 

Projektarbejde

Formidling & Debat

Krop & Sind

KURSUS  I   ALLE

APP   I   MEDICIN
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STILLINGSOPSLAG - studiejob
1-2 stillinger som facilitator i simulationscentret for teknisk simulation, OUH, er oprettet til besættelse pr. 1. 
marts 2017 eller snarlig herefter.  
 
Om stillingen 
Stillingen er knyttet til det regionale center for teknisk simulation. Din rolle som facilitator vil være at bemande 
centret i åbningsperioderne. 

Selve undervisningen vil blive udført af speciallæger, men vi har brug for medicinstuderende, som kan facilitere 
selve træningen. Det kunne f.eks. være at sørge for at simulatorerne fungerer, at klargøre fantomet/simulatoren 
til eksamen samt sørge for at simulatorerne bliver brugt korrekt. Du vil få et tæt samarbejde med kirurger og 
medicinere fra Region Syddanmark samt personalet i simulationscentret.

 
Vagterne i simulationscentret bliver fra klokken 14.30 til 19.30 mandag til torsdag samt lørdag fra klokken 09.00 til 
14.00.  Din ugentlige arbejdstid vil som udgangspunkt blive fem timer.

 
Kvalifikationer 
Ud over at være medicinstuderende må du gerne have ledelseserfaring (fx som befalingsmand/officersuddannelse; 
tidligere butiksleder/koordinator; spejderleder etc.) samt undervisningserfaring (fx som instruktør/træner i 
idrætsdisciplin, instruktør i en faglig disciplin etc.) 

Du skal endvidere som minimum være i gang med dit sjette semester.

Der vil blive lagt vægt på dine ambitioner inden for medicinstudiet. Det forventes at du er beslutsom, myndig og 
udviklingsorienteret og har vilje til at samarbejde på tværs af faggrænser. Du skal være åben, energisk og have 
planlægnings- og organiseringsevner. Ligeledes skal du være fleksibel da dine vagter vil være skiftende. 
 
Arbejdssted 
Simulationscentret for Teknisk simulation har et landsdækkende samarbejde med SIM-Nord (Aalborg), SIM-Midt 
(Aarhus) og CAMES (København) om implementering af nationale, validerede simulationsøvelser samt eksamener. 
Du bliver del af en afdeling som får et højt aktivitetsniveau i løbet af 2017 og du får i kraft af dette en meget bred 
kontaktflade, der omfatter mange af regionens hospitalsafdelinger. 

Løn- og ansættelsesforhold 
Ansættelsen sker i henhold til FADL’s overenskomst for sygeplejevikarer. Kravet om overenskomstens §2 vedrørende 
erhvervelse af godkendt sygeplejevikarkursus, bortfalder da det ikke er aktuelt ved denne ansættelse. Det er ikke et 
krav, at man skal være medlem af FADL.

Ansøgningens udformning

Selve ansøgningen må ikke overstige én A-4 side og skal indsendes sammen med et CV til mailen bjoern.ulrik.
nielsen@rsyd.dk. Emnefeltet skal udfyldes med Ansøgning til teknisk simulation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos 
Bjørn Ulrik Nielsen via mail bjoern.ulrik.nielsen@rsyd.dk Emnefeltet skal udfyldes med: Spørgsmål Teknisk 
simulation.

DEADLINE for ansøgning er den 15. februar kl. 23.59
Jobsamtalerne for godkendte ansøgninger er d. 23. februar. Såfremt du indkaldes til samtale, vil du få mail herom 
med sted og tidspunkt. 

JOBOPSLAG   I   MEDICIN

LGBT-læge?

PiPr står for Pride i Praksis 
og er en arbejdsgruppe for 

fagpersoner.

LGBT-venlige afdelinger 
og praksisser gennem 

vejledning og akkreditering.

Skriv til stud.med. Jesper 
Bossel H. Christensen på 
jechr12@student.sdu.dk

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på 

Københavns Universitet
  

Kursus 1: 24. juli - 4. august 2017
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme, onkologi og 
hæmatologi
 
Kursus 2: 7. august - 18. august 2017
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi
 
Københavns Universitet tilbyder for fjerde år i træk et sommerkursus 
i Intern Medicin, som vil styrke din internationale profil, give dit et 
internationalt netværk og ruste dig til livet som ung læge.
 
Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du 
kan deltage i ét eller begge kurser. Du får en systematisk og grundig 
gennemgang af de vigtigste intern medicinske sygdomme, samtidig med at 
gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste forskning. 
Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, 
gruppearbejde og gæsteforelæsninger, og kurset lægger særlig vægt på 
studenterdeltagelse og dialog. 
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen.  

Online ansøgning og yderligere information findes på: 
http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-
medicine/
Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, hoveduddannelseslæge i nefrologi 
Kontaktperson: Kathrine Rasmussen, studentermedhjælper
Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk 

 

 

             PRAKTIKANT  
               I TROPERNE 
               Præsenterer 

Tropemedicinsk 
Weekendkursus 
29.-30. april i Odense 

Foredrag og workshops med nogle af de dygtigste 
forskere, læger og andre sundhedsfolk indenfor 

infektionsmedicin, kirurgi, gynækologi/obstetrik med 
mere. 

Mere information: 
facebook.com/pitodense 

Friske folk søges til VM i 
fodbold for læger 2017 i Østrig 
VM i fodbold for læger er blevet afholdt hvert år i mere end 20 år, og Danmark 

deltog for første gang i turneringen i sommeren 2016 i Barcelona, sammen med 
21 andre hold fra hele verden. Der spilles efter internationale regler – 11-mands 

med dommer og helt proff - i et seriøst stort anlagt sportsarrangement. Det var en 
suverænt god oplevelse med god fodbold og en hyggelig tur med søde og sjove 

kolleger.

I 2017 afholdes turneringen i Østrig 8. – 16. juli. Ikke alle fra Barcelona kan være 
med igen i Østrig, så vi skal bruge nogle nye friske folk. 
Kravene for deltagelse i turneringen er enkle: Alder minimum 25 år og uddannet 
læge, begge på tidspunktet for turneringsstart.
Kravene for at komme på det danske landshold er tilsvarende enkle: Man skal 
være klar på at bruge en uge af sommerferien på turneringen sammen med os 
andre og man skal helst være i en vis grundform, idet vi spiller 6 kampe på en 
uge. Det kan være ret anstrengende! Et andet krav er godt humør og lyst til at 
spille og have det sjovt
Det er en selvbetaler: Man betaler selv for rejse/ophold og et mindre gebyr for 
deltagelse.

Niveauet på holdet hvad fodboldkundskaber angår, er meget blandet. Nogle spiller 
rigtig godt, andre spiller mindre godt. Vi er meget spredte med hensyn til alder og 
folk kommer fra hele landet.
Det er en sportsbegivenhed, og vi tager selvfølgelig afsted for at vinde fodbold-
kampe, men udgangspunktet er altså socialt: Man skal acceptere det blandede 
fodboldmæssige niveau på holdet og de gode spillere skal gøre de mindre gode 
spillere bedre. Vi er glade når vi vinder men der er ingen sure miner hvis vi taber.
Du kan læse mere om turneringen på wmfc2017.com
Skriv eller ring hvis du synes det lyder sjovt.
Kenneth.Hofland@dadlnet.dk /  mobil 23374252
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