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MODE

I mens du begynder at glæde dig til eksamen og 
sommerferien, kan du i dette nummer få svar på, om der 
er nogle sygdomme, der er bedre end andre, og om det 
er blevet moderne at være syg. Vi har sammen med en 
studerende belyst moden på idrætsstudiet, samt spadseret 
en tur på OUHs afdelinger for at få overblik over diverse 
dresscodes. Derudover har vi også sat fokus på moderne 
emner som telemedicin, kodning, en ’ny’ sportsgren, 
og der er afsat et par sider til, hvordan de kommende 
lægestuderende bliver danmarksmestre i klinisk ultralyd.

Der er nyt fra Tabula Rasa og HYGIA, som har holdt fest og 
været på tur til København og blevet klogere på sig selv, og 
hvordan man måler sundhed. I dette nummer kan du også 
lære at leve med stemmer, og hvorfor du skal lære dansk, 
hvis din indre stemme er norsk eller svensk.

Vi giver dig også den enestående chance for at komme 
tættere på anatomiguru og underviser på SDU: John 
Chemnitz, i et personligt portræt. Vi byder også 

ASTRID B. PEDERSEN
SKRIBENT, 
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velkommen til vores nye madanmelder Magnus, som 
har fundet og anmeldt to restauranter til studerende. 
Har du nogle følelser du gerne vil ud med, præsentere vi 
skriveværkstedet Farmors Suite, og dekanen kommer med 
en personlig opfordring. Desuden har du mulighed for at 
vinde to gallabiletter til et arrangement, han er med til at 
planlægge.

Du kan også rejse med en medicinstuderende til 
Sønderylland og læse om hans erfaringer med et 
praktikophold i Haderslev. De klassiske klummer som 
brevkassen og digtet har selvfølgelig også fundet plads i 
bladet, ligesom du igen kan høre hove.

Sidst men ikke mindst, kan du læse vores anmeldelse af 
Psykologi Revyen: Vi skal længere ind.

- Hjalte Oltmann
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Sygdomme såsom kræft og demens er nogle af de sygdomme som 
får meget omtale (eksempelvis har det ene sit eget TV-program: 
Knæk Cancer). Årsagen kan være, at disse forekommer i langt hø-
jere omfang end tidligere, pga. flere ældre, samt måske andre fak-
torer som knytter sig til moderne livsstil. En anden årsag kunne 
dog også være graden af oplevet ansvar.

Et vigtigt karakteristikum, som kendetegner både kræft og de-
mens – for at føre dette eksempel videre – er nemlig, at de i høj 
grad skyldes gener, og for så vidt derfor noget, man ikke selv er 
skyld i (med vigtige undtagelser, såsom en del tilfælde af lunge-
kræft hos rygere, leverkræft og demens hos storforbrugere af al-
kohol o.lign.). En norsk undersøgelse af lægers holdning til patien-
ters ansvar i forbindelse med sygdom viste, at 43% af et sample 
på 1072 norske læger fra forskellige fagområder var neutrale, del-
vist eller helt enige i udsagnet: “Prioriteringen af sundhedsplejen 
afhænger af patientens personlige ansvar for sygdommen” (egen 
oversættelse). Opfattet skyld spiller således en rolle hos læger, og 
studier har vist, at dette også påvirker kvaliteten af omsorg og de 
medicinske resurser, patienterne tilbydes, hvilket strider imod 
bl.a. lægens løfte om, at “… jeg stedse vil bære lige samvittigheds-
fuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anse-
else.” Mon opfattet skyld så også spiller en rolle i forhold til, hvor 
“moderne” eller “in” en sygdom er, samt hvor mange midler der 
tildeles forskellige forskningsområder?

På patient- eller individniveau forekommer sygdomme også som 
en slags mode. Ikke fordi de nødvendigvis er smarte eller “in”, 
men fordi visse især psykiske sygdomme kan have en tendens til 
at sprede sig, selvom de egentligt ikke er smitsomme. Et eksempel 

på dette er dansemanien i Europa mellem det 14. og 17. årh. Mere 
nutidige “smitsomme” lidelser kan være spiseforstyrrelser og 
selvskade, som har en tendens til at sprede sig i de miljøer, hvor 
de findes. Også udbrændthed er en lidelse, som er stærkt præ-
valent i Europa, og som synes at være en meget tidstypisk lidelse.

Den smitsomme tendens, som findes for visse psykiske forstyr-
relser, kan muligvis skyldes et ændret samfund, hvor der stil-
les andre og måske flere krav til individet end der gjorde før. En 
anden mulighed er at ændringer i prævalenserne af sygdomme 
skyldes ændrede måder at fortolke og forstå lidelse og lidelsens 
udtryk på. Andres lidelser og diagnoser kan give os inspiration 
til, hvilke legitime måder der findes til at udtrykke sin lidelse, 
og vi bliver derfor inspireret til at indgå i de samme lidelsens ud-
tryksformer, som dem vi møder i vores kultur. En helt 3. mulig-
hed er, at sygdomme kan blive en måde at opleve et tilhørsfor-
hold, som man ellers kunne mangle i et postmoderne samfund.

Vi postulerer dog ikke, at psykiske forstyrrelser kan ses som et 
“valg” individet træffer, men anerkender naturligvis, at mange 
forstyrrelser kan have og har neurobiologiske årsager. Vi stiller 
dog os selv spørgsmålet, hvor meget kulturen betyder for, om og 
hvordan bl.a. psykiske lidelser kommer til udtryk.

Så ja, det tyder på, at visse sygdomme kan være “bedre” eller mere 
“behandlingsværdige” end andre, idet de opfattes som mere ge-
netisk end adfærdsmæssigt betingede, og dermed tilgås mere 
positivt af lægerne, samt “moderne”, idet de periodevist smit-
ter på trods af ingen biologisk smitte

Red: artiklen er afkortet og kan læses i fuld længde med kildehen-
visninger på Sund & Heds hjemmeside.

Er der gået mode i sygdomme? Og er der 
nogle sygdomme, der er bedre end andre?

Debatpanelet er en gruppe af studerende på SUND, 
der gennemdebaterer et aktuelt emne til hvert blad. 

En af deltagerne formulerer så en kort kronik. 
I denne måned består panelet af: Jesper Bossel Holst 

Christensen, medicin. 
Tobias Opsahl, Psykologi. 

Wiebke Mohr, Folkesundhedsvidenskab. Læs mere 
på www.sundoghed.dk

TEKST AF TOBIAS OPSAHL
PSYKOLOGI
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Du bliver ikke vinder ved et tilfælde  
- om kampen for et stærkt CV, høje karakterer og et solidt netværk

Kender du følelsen af 
koldsved og klamme 
håndflader under eksamen, 
og har du oplevet pres og 
forventninger om at skulle 
dygtiggøre dig – ikke blot i 
studiesammenhænge, men 
også i erhvervslivet, så du 
kommer kampdygtig ud af 
din studietid?

Så er du ikke alene! Sommerferien nær-
mer sig, og for en del studerende ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet nærmer 
sig også en dimittenddato og tanker om 
fremtiden. Her på redaktionen undersø-
ger vi kampen om en flot karriere. Hvor 
langt er vi villige til at gå, og har vi det godt 
i processen?

Vi lever i en tid, hvor symptomer på stress 
blandt studerende i højere grad er reglen 
end undtagelsen. Det har flere undersø-
gelser kunne dokumentere, alt imens vo-
res regering med jævne mellemrum stram-
mer lovgivningen inden for uddannelses-
området. Vi skal være færdige på ingen tid 
og samtidig have et CV så stærkt som Hol-
ger Danske den dag, vi står med vores ek-
samensbevis i hånden og skal ud og erobre 
arbejdsmarkedet.

Der er en vis modsigelse forbundet med at 
lægge studerende under pres. Én ting er at 
skulle levere toppræstationer på ingen tid, 
noget andet er, at det tilmed forventes, at 
vi kan tænke innovativt samtidig. Hvordan 
skal det lade sig give sig, når netop tid til 
kreativ tænkning er blevet en mangelvare?

Vi har talt med Wiebke Mohr, der stu-
derer folkesundhedsvidenskab ved Syd-
dansk Universitet. Hun er i gang med sjet-
te semester og efter sommerferien venter 
en studieplads på Karolinska Institutet i 
Stockholm, hvor hun skal læse en kandi-
datuddannelse i Hälsoekonomi, policy och 
management. For Wiebke er det en drøm, 

der går i opfyldelse. Hun turde dårligt tæn-
ke tanken til ende, da hun søgte ind, men 
afgørelsen er faldet. Studiepladsen er hen-
des, og hun er glad.

Wiebke var oppe i sin sidste skriftlige ek-
samen i sundhedsøkonomi i marts må-
ned. På det tidspunkt havde hun fået svar 
på sin ansøgning til kandidatuddannel-
sen Hälsoekonomi, policy och manage-
ment, og hun var lettet. Som hun sagde: 
”Nu skal jeg i virkeligheden bare bestå. Jeg 
er jo kommet ind.” Wiebke var tydeligt let-
tet over, at karakteren for denne eksamen 
ikke var afgørende. Hun skulle ikke længe-
re have fokus på at kvalificere sig, men yde 
sit bedste, vel vidende at det bedste også 
ville være godt nok.

Hun føler sig dog jævnligt hæmmet af for-
ventningen om at præstere flot: ”Generelt 
er præstation en vigtig ting i vores fami-
lie og det præger vores hverdag. Det er an-
strengende, og man er bange for at fejle. 
Dette har ført til udvikling af forskellige 
stress-relaterede sygdomme både hos mig 
og min søster.”

Det er ikke kun i forhold til eksamensbevi-
set, Wiebke har forventninger om at skulle 
præstere. Til spørgsmålet om, hvilke over-
vejelser hun gør sig om at have et stærkt 
CV, siger hun: ”Mange. Jeg må vist være 
ærlig og sige, at jeg laver mange ting pga. 
tanken ’Hey, det her kunne se godt ud på 
dit CV’. ”

Hun har tidligere engageret sig i aktivite-
ter alene med det formål at fremme sine 
egne karrieremuligheder, eksempelvis ved 
at påtage sig frivilligt arbejde. I den hen-
seende er Wiebke et godt eksempel på en 
flittig studerende, der efter bedste evne 
forsøger at forberede sig på det arbejds-
liv, der venter forude. Wiebke drømmer 
om en høj stilling inden for sundhedspoli-
tik, hvor hun ønsker at bidrage til at skabe 
forandring for andre mennesker. Sund & 
Hed ønsker hende held og lykke med ambi-
tionerne og opfordrer stille til, at I alle hu-
sker at lægge bøgerne og præstationsfor-
ventningerne til side indimellem. Vi har 
kun et liv. Nyd det!

TEKST AF SELMA NIELSEN
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 6. SEMESTER

TEMA
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TØJ ER MERE END BARE MODE
Sund & Hed har taget en snak 

med modemogulen Morten 

Nabild, 6. semester, Idræt 

og Sundhed, om mode hos 

idrætsstuderende og hans syn 

på, hvad god mode er.

Sportstøj - Fra Jordan til Andersen
Moden er og bliver uomtvisteligt et ele-
ment i idrættens verden, som alle kan re-
latere til. Michael Jordan satte et præg på 
idrætsmoden, og hvem har ikke set et par 
sneaks med mærkatet ”Air Jordan”. Og nu 
gør en dansker kunsten efter. Astrid An-
dersen er dansk tøjdesigner og har de se-
neste par år vundet priser og er kommet 
op i den absolutte verdenselite med sit 
sportstøj, som i virkeligheden slet ikke be-
nyttes som sportstøj. Men hvorfor sports-
tøj faktisk er mere moderne end nogen-
sinde før, forklarer hun til Berlingske så-
ledes: ”Det er ikke en trend, der forsvinder 
igen. Det er en måde, en generation klæ-
der sig på, og de holder ikke op med det.” 
(5. marts 2017) 

Så hvad skyldes de fordomme som idræts-
studerende uomtvisteligt modtager, for-
klarer Morten Nabild således: ”Når man 
kigger på hvilken mode, der kendetegner 
folk på idrætsstudiet, så er vi meget præ-
get af den dagligdag, vi indgår i. Et par Adi-
das Condivo er et nemmere og mere beha-
geligt valg end et par skinny jeans, når man 
både skal i svømmehallen, til forelæsning 
og i springsalen på samme dag”. 

Inspireret af sport - tænkt til 
virkeligheden 
Morten, som henter inspiration fra Insta-
gram og Tumbler, ser mode som en måde, 
hvorpå han kan udtrykke sig personligt. 
Derfor forsøger han ikke at gøre det nem-
meste og mest behagelige, når han klæder 
sig på om morgenen. Den online fælles-
skabsfølelse, som man får gennem eksem-
pelvis Instagram, mener Astrid Andersen, 
er kendetegnet for moden netop nu, da det 
afspejler en livsstil. Og når de interessere-
de finder hinanden online, opstår et fæl-
lesskab og en anerkendelse af livsstilen. 

Hænger SU og dyrt tøj sammen 
Er det overhovedet realistisk at være med 
på moden, som studerende på SU? Ja, me-
ner Morten Nabild. ”Der hvor sportsverde-
nen har hentet noget fra modeverdenen, er 
f.eks. når de ”låner” designere til at desig-
ne sportstøj for dem. Et af mine favoritek-
sempler er Raf Simons, der lavede et sam-
arbejde med Adidas. Dette samarbejde vi-
ser netop hvor godt et spænd, der er mel-
lem mode og sport. Raf Simons laver noget 
virkelig fedt tøj, men jeg ville aldrig kunne 
finde på at købe det, da det er lidt for crazy 
at gå i til hverdag, og så er det også alt for 
dyrt. Men når han så laver et samarbejde 
med Adidas, så har man endelig mulighed 
for at få en lille bid af Raf Simons, som man 
faktisk kan gå i til hverdag”, fortæller han.

Moderigtige studerende 
Så selvom Astrid Andersen og Morten Na-
bild kommer fra hver deres miljø, synes 
der igennem de seneste mange år at være 
dannet bro mellem den ungdommelige 
mode og idrætsverdenen. Så mon ikke at 
det i virkeligheden er de idrætsstuderen-
de, som i sidste ende trækker det læng-
ste modestrå? For som Morten siger: ”Bare 
fordi vi er latterligt glade for at bevæge os 
og være aktive hele tiden, behøver vi ikke 
se sådan ud altid”. Her giver han tre gode 
råd til den modebevidste studerende.

1. Aldrig for mærkefikseret. Der 
findes ikke noget værre end folk, 
der tror at mode kun handler om 
dyrt tøj. Du skal gå ind din lokale 
genbrugsbutik en gang imellem. 
Der kan man finde guld. Og 
det kan man også i H&M. Mode 
handler ikke om, hvor dyrt tøj du 
har på, men om hvordan du ser 
ud i det, du har på. 

2. Klip 8% af alle dine jeans 
med en sløv hækkesaks, jo mere 
sjusket du kan få det til at se 
ud, desto bedre. Det bliver lige 
så stort, som Kanye’s huller i 
knæene. 

3. ”Hov, skulle din T-shirt ikke 
have været inden under?” Nej! 
Prøv at tage din T-shirt uden på 
din trøje. Du kan evt. købe en 
tynd ensfarvet langærmet T-shirt 
i H&M og så tage din fede T-shirt 
ud over. Du kan også tage den 
ud over din skjorte. Det ser nice 
ud.

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

TEMA
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SYGEHUSMODE: NETUNDERTRØJER 
OG PINK STETOSKOPER
Selvom modepolitiet sikkert ville gå grædende 
hjem, hvis de tog et blik på dem, der kommer ud 
fra omklædningsrummene i OUHs kælder før en 
arbejdsdag, så er der alligevel tendens til, at de fleste 
afdelinger har en mening om, hvem der skal have hvad 
på. Vi har taget et kig på afdelingsmoden på OUH.

Busseronne eller kittel
På stort set alle afdelinger er der konsensus om, at læger og syge-
plejersker klæder sig forskelligt. Om det er et spørgsmål om hie-
rarki eller en service til patienterne, så de kan kende forskel, la-
der vi hænge i luften til fri fortolkning. Men de fleste steder kan 
sygeplejerskerne kendes på deres fra top til tå kridhvide uniform.

Lægerne er lidt en anden sag, for der er en del varians afdelinger-
ne i mellem. Tager man fx på urologisk eller onkologisk afdeling, 
finder man læger i blå t-shirt, hvide bukser og hvid kittel, mens 
et besøg på pædiatrisk afdeling afslører voksne mænd i netun-
dertrøjer (og hvid kittel og hvide bukser - men alligevel). På kar-
diologisk er lægerne rigtig nemme at få øje på, for der er det blå 
bukser og blå busseronne over blå t-shirt, selvom nogen af læ-
gerne spicer det op og skifter busseronnen ud med en hvid kit-
tel. For hvad er en læge uden en kittel?

Spørger man rundt omkring på afdelingerne, hvorfor de ikke bare 
klæder sig ens, så er det ofte et spørgsmål om ”at sådan har vi al-
tid gjort her”. Selvfølgelig er der nogle hensyn at tage, hvis man 
er på en kirurgisk afdeling frem for en medicinsk, men der kom-
mer alligevel rene engangsforklæder ud over hele uniformen.

Sneakers eller træsko
Skal man på et operationsafsnit, er de hvide træsko fuldstændig 
essentielle. Mange af kirurgerne siger, at de er komfortable, men 
deres absolut største fordel er den glatte, meget nemt vaskbare 
overflade. Og så tjener de også det formål, at de (inden for hospi-
talets vægge) udstråler den samme form for autoritære genkende-
lighed som stetoskopet: har man hvide træsko på, er man vigtig.
Vil man til gengæld på jagt efter sneakers, skal man ud på de me-

dicinske afsnit. Her er læger, sygeplejersker og SOSUer på bene-
ne hele dagen, og skal ens fødder overleve, er komforten essen-
tiel. Her finder man alle afskygninger af gå/løbesko fra de nye-
ste skrigepink og storblomstrede Skechers til de sorte, gennem-
brugte, udslidte Nike kondisko. Og hvis du virkelig vil bemærkes i 
kaffestuen, skal du finde dine nye, lækre Merrel eller Woodstock 
sandaler frem og tage neglelak på tæerne. Når stort set alle smyk-
ker er forbudt, må man pynte sig, hvor man kan.

Accessories
Som læge er der stort set kun én ting, der dur: stetoskopet. Prø-
ver du at pynte dig med et flot navneskilt eller et sygeplejeur, bli-
ver du mobbet ud af de gamle overlæger. Tommelfingerregelen 
ser ud til at være, at hvis du er læge(studerende) og iklæder dig 
noget, en sygeplejerske kunne finde på, så har du tabt overlæger-
nes respekt på stedet. Men når man ikke kan være speciel på an-
dre måder, så må man jo arbejde med det, man har. Stetoskopet 
findes efterhånden i et nærmest uendeligt antal farver, lige fra 
lilla til orange. Desuden findes det i et utal af prisklasser og kva-
liteter, fra det toptunede elektriske kardiologiske stetoskop til 
den sorte 1-vejs-klokke til 300kr.

Sidst men ikke mindst er der plastik lommebeskytteren (til kug-
lepinde i brystlommen), som alle lægerne elsker at hade. Mens 
sygeplejerskerne har regnet ud, hvor anvendeligt et lille stykke 
plastik det er, har lægerne en tendens til at synes, at det er noget 
nørder ifører sig. Men kan du lide at pynte dig, og kan du lide, at 
det et super hurtigt og nemt at tømme lommerne efter arbejde, 
så findes de i en verden af farver, og vaskeriet vil huske dig i de-
res aftenbøn.

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

»…har man hvide 
træsko på, er man 
vigtig«

D
es

ig
ne

d 
by

 S
ap

an
n-

D
es

ig
n 

/ F
re

ep
ik

TEMA

7



Odense får et nyt universitetshospital i år 
2022. På trods af at kronikere og ældre bor-
gere optager en større andel af sundheds-
budgetterne, er sengepladserne på afde-
lingerne i det igangværende storbyggeri 
færre. Det hedder sig, at vi skal vænne os 
til en ny måde at tænke på vores sundheds-
system og en ny måde at forholde os til vo-
res egne behandlingsforløb. En af løsnin-
gerne på omtalte udfordring er telemedi-
cin, der over en årrække er blevet det helt 
store buzzword inden for sundhedsinno-
vation. Telemedicin er det nye sort, som 
buffaloskoene var det i 90’erne og kawa-
sakiskoene i 00’erne. Spørgsmålet er, om 
vi kender nok til implikationerne af tele-
medicinske løsninger til at indrette vores 
fremtidige sundhedsvæsen herefter.

Patienten som tilskuer eller 
medspiller
Et jævnligt frembragt kritikpunkt af det 
danske sundhedsvæsen er, at patienten fø-
ler sig som en kastebold i systemet. Kon-
sultationstiden er for kort og de enkelte 
læger i hospitalsvæsenet er så specialise-
rede, at behandlingsforløbet er i risiko for 
at blive usammenhængende.

I kraft af at patienter med telemedicinske 
løsninger i højere grad involveres i egen 
behandling, får de større ejerskab til egen 
sygdom og behandling – de oplever en be-
mestring. Spørgsmålet er i denne sam-

menhæng, hvad der vægtest højest; pa-
tientoplevelsen eller kvaliteten af sund-
hedsydelserne? Her forudsat, at der er tale 
om et egentligt kompromis.

Historien om de diabetiske fodsår
En af de praktiske erfaringer med tele-
medicinske innovationer, der har nydt 
stor omtale i medierne, er resultatet af et 
randomiseret kontrolleret studie fra Syd-
dansk Universitet udgivet i år 2015 (Ras-
mussen et al., 2015). Den telemedicinske 
løsning bestod i, at helingen af diabetiske 
fodsår blev monitoreret af hjemmesyge-
plejersker i kommunerne. Ved hjælp af bil-
leddokumentation opstod et samarbejde 
mellem kommunerne og regionerne om 
at effektivisere behandlingen af diabeti-
ske fodsår og sikre en god patientoplevelse. 
Imidlertid dokumenterede omtalte studiet 
af Rasmussen et al. (2015) en statistisk sig-
nifikant overdødelighed blandt en gruppe 
patienter med diabetiske fodsår i forhold 
til kontrolgruppen. Der var otte dødsfald 
i telemedicingruppen mod et dødsfald i 
kontrolgruppen.

Patientevaluering af online KOL-
rehabilitering
Hvor dokumentationen for en effektiv be-
handling udeblev i studiet fra Syddansk 
Universitet, har en anden telemedicinsk 
sundhedsteknologi vist gode resultater i 

Telemedicin 
– et modefænomen?
Det trak overskrifter, da 
en Ph.d.-afhandling fra 
Syddansk Universitet i år 
2015 dokumenterede en 
overdødelighed blandt 
patienter med diabetiske 
fodsår, der havde modtaget 
telemedicinsk behandling. 
Alligevel investeres stort i 
telemedicinske teknologier. 
Der er gået mode i 
fænomenet!

Region Hovedstaden (Landbo & Høst,

2014). Et stærkt argument for telemedicin 
er, at patienten får større indblik i egen be-
handling, viser større grad af engagement 
og opnår større tilfredshed med behand-
lingen og ultimativt bedre livskvalitet; for 
færre penge vel at mærke.

I omtalte telemedicinske indsats målret-
tet KOL-rehabilitering viste en evaluering 
af patientoplevelsen, at 13,6% og 63,6% op-
levede henholdsvis meget bedre og bed-
re livskvalitet efter rehabiliteringsforlø-
bet (Landbo & Høst, 2014). Blot 13,6% an-

TEKST AF SELMA NIELSEN
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 6. SEMESTER
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gav at have ringere livskvalitet efter inter-
ventionen.

Særligt for KOL-patienter er, at de har fy-
sisk dårlig funktionsevne som følge af be-
sværet vejrtrækning. Derfor kan transport 
til og fra sygehuset opleves som en barri-
ere, ligesom kompliencen til ordineret 
behandling er dokumenteret at være lav 
(Landbo & Høst, 2014). Varetages rehabi-
literingen i eget hjem, imødekommes nog-
le af disse udfordringer, hvilket kan være 
en del af forklaringen på den positive eva-
luering.

Økonomi – fup eller fakta
Uanfægtet den blandede evidens vedrø-
rende potentialet for telemedicin i det 
danske sundhedsvæsen, fortsættes den 
sundhedsteknologiske udvikling i et sam-
arbejde på tværs af stat, regioner og kom-
muner. Foruden argumentet om et sam-
menhængende behandlingsforløb for den 
enkelte patient, er et tungt argument for 
implementeringen af telemedicin økono-
misk effektivitet. Med en større andel æl-
dre borgere og flere kronikere i det danske 
sundhedsvæsen, er et vigtigt potentiale for 
telemedicin at reducere omkostningerne 
til sundhedsydelser.
Hvorvidt telemedicinske løsninger på 

sundhedsrelaterede udfordringer reelt 
medfører finansielle besparelser for det 
danske sundhedsvæsen, er der delte me-
ninger om. Kristian Kidholm (sundheds-
økonom og forskningsleder ved Syddansk 
Universitet) og Kjeld Møller Pedersen (pro-
fessor i sundhedsøkonomi og sundhedspo-
litik ved Syddansk Universitet) kritiserer i 
en udtalelse til Ingeniøren beregningerne, 
der ligger til grund for rapporten Klinisk 
Integreret Hjemmemonitorering, der blev 
udgivet i år 2015 (Lee, Sandvei, & Hosbond, 
2015). De sætter således spørgsmålstegn 

ved, om telemedicinske løsninger reelt er 
sundhedsøkonomisk rentable og fremhæ-
ver udgifter til implementering og vedlige-
holdelse som store udgiftsposter, der ikke 
er taget i betragtning (Lorenzen, 2016).

Kvalitet – hvordan?
Som situationen står, er det ikke et spørgs-
mål, om vi skal investere i telemedicin. Det 
store spørgsmål er, hvordan vi kvalitets-
sikrer telemedicinske sundhedsinnovati-
oner. Det handler ikke blot om økonomi, 
men også om at sikkerhed for den enkel-
te patient.

Telemedicin befinder sig på sin vis mellem 
to stole. Der er tale om teknologiske pro-
dukter, der skal anvendes inden for sund-
hedsområdet til at skabe effekt for den en-
kelte patient. Fremadrettet bliver en af de 
større udfordringer for det danske sund-
hedsvæsen derfor at træffe beslutning om 
de retningslinjer og kvalitetsparametre, 
telemedicinske innovationer skal vurde-
res på baggrund af.

Som med småbørnssygdomme skal man 
så grueligt meget igennem, før en fiks idé 
skifter status fra at være et buzzword til at 
blive et plus word.
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Kodning er mere end
nørder i kældre
Det er onsdag eftermiddag. 
Klokken er lidt over 17, 
og jeg går stille gennem 
Nørregade. Her holder 
de til. På tredje sal af 
ungdomshuset finder man 
Coding Pirates. De er en 
speciel forening. Man skulle 
egentlig tro, at kodning og 
programmering var noget, 
der er forbeholdt de få, men 
det bryder de med. I samme 
stil, som man kan gå til 
spejder, gør de det muligt at 
gå til kodning.

Salen er fyldt op. Der er cirka 20 børn mel-
lem syv og 17 år. Nogle varmer op med at 
spille Minecraft, nogle kan ikke vente med 
at det starter, de er allerede i gang med de-
res projekt fra sidste uge. Det er et roligt 
rum. Der er intet skoleagtigt ved det. De 
voksne er til stede, men mest som assisten-
ter. En enkelt har bagt boller og taget med, 
og nogle går rundt blandt børnene.

Det ligger godt i tråd med den nye linje, 
der efterhånden er indenfor skolesyste-
met. Der er kommet tiltagende fokus på, 
hvad fremtiden skal bruge - og en af dis-
se ting, er personer, der kan finde ud af at 
kode. Det er efterhånden blevet et dogme, 
at børn skal lære at kode for at kunne ge-
bærde sig i et digitalt samfund. Her, i Ung-
domshuset, er fokus ikke så meget på hvad 
fremtiden bringer. Der er mere fokus på, 
hvad der er sjovt nu og her.

Der er mange projekter i gang i klasselo-
kalet. Hovedfokus er kreativitet. Hvilket 
program man arbejder i er underordnet. 
Skal man være underviser, er det heller 
ikke nødvendigt med erfaring i kodning. 
Det vigtigste er drivet. Man kan altid lære 
en smule kodning. Det første program 
børn såvel som nye frivillige bruger, hed-
der Scratch. I stedet for at sidde og pro-
grammere med tekst vil man i stedet flyt-
te rundt på kasser for at lave sin kode. På 
den måde bliver kodningen langt mere vi-
suel og nemmere at forstå for den, der skal 

lære. Det bliver et trinbræt til mere kom-
plekse kodesprog eller til andre formater, 
man kan arbejde i.

En enkelt dreng sidder lidt for sig selv. 
Headset på, med musik i ørerne og en pose 
slik ved siden af sig. Han er i gang med at 
genskabe et spil, der allerede findes på net-
tet. Han følger en manual, mere eller min-
dre slavisk, mens han koncentreret prøver 
at få spillet til at fungere. Han har brugt fle-
re gange på det, de andre ved også, at det 
er ham med ’Flappy Bird’.

Det er lidt som i en spejdergruppe. Det er 
den samme faste skare, der kommer. Det 
er de 20, der står på listen - og mange af 
dem er trofaste omkring deres hobby. Der 
er også venteliste til at få lov. En venteliste, 
hvor der endda er flere piger på. Lige nu er 
cirka 20% af holdet piger. Det er altså ikke 
noget, der kun er for drengene - selvom de 
er i overtal.

Hvordan kommer man så indenfor, når 
man gerne vil være underviser? Egentlig 
er det ikke svært. Man smider bare en mail 
efter dem. Selvom der ikke altid er akut 
brug for nye hænder, så er det altid godt 
med flere - og man kan jo altid bruge nogle 
friske unge. Det kræver ikke rigtigt noget. 
Hvis man er frisk nok til at kunne under-
vise børn, så er det nærmest kvalifikation 
nok i sig selv. Og pludselig så står man der, 
til workshops to timer om ugen, hver ons-
dag. Sværere er det faktisk ikke. For bør-
nene er det en lidt anden rute. Man skriver 
sig op, og så venter man på, at man kom-
mer på holdet. Der er rift om pladserne 
- pludselig er kodning blevet noget, børn 
faktisk gider.
Der er mode i at kode. Børnene nyder at 
bruge deres aftener på det. De ser det som 
en hobby - og noget de også godt kan finde 
på at arbejde med udenfor Coding Pirates-
regi. Det er ikke kun for de nørdede. Kod-
ningen er blevet allemandseje.

»Det er efterhånden blevet et dogme, at børn 
skal lære at kode for at kunne gebærde sig i 
et digitalt samfund.«

TEKST AF FREDERIK MARK HØJSAGER
SKRIBENT, STUD. MED. 7. SEMESTER
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Det er blevet et modefænomen 
at have en diagnose

Førhen talte man ikke højt om det at have en diagnose, det var 
mere tys-tys. I dag er det nærmest blevet det nye sort og så 
populært, at folk nærmest selvdiagnosticerer.

Diagnoser som ADHD, OCD, stress og de-
pression er blevet noget, de fleste kender 
til. Lige pludselig virker det som om, at alle 
får ADHD. Eller alle lider af stress eller de-
pression. Nogle gange virker det næsten 
som om, det er kommet på mode at have 
en eller flere diagnoser, men kan en diag-
nose virkelig blive ”moderne”?

Svend Brinkmann, professor i psykologi 
og psykologiens nye guru, udtalte til vi-
denskab.dk om samme emne: »Det vari-
erer kolossalt fra kultur til kultur og fra 
tid til anden, hvilke diagnoser man kan få, 
og hvor mange diagnoser der bliver givet. 
Diagnoser kan pludselig sprede sig i en be-
folkning, som var det et modefænomen, 
men hvorfor det sker, kræver et komplekst 
svar.« (5. Januar 2017)

Diagnosticering sker nemlig ud fra en for-
tolkning af folks symptomer, hvorfor der 
er mange faktorer, der spiller en. Alene 
det, at der findes to forskellige diagnose-
systemer – DSM-5 og ICD-10, gør, at der er 
forskel på, hvilke symptomer der bliver 
kategoriseret som symptom på lige net-
op denne lidelse. Videnskaben ændrer og 
udvikler sig hele tiden, hvorfor nogle ting 
kan være symptom på fx depression på vis-
se tidspunkter, men i og med at videnska-
ben udvikler sig, vil de samme ting måske 
ikke ses som symptom på depression om 
fem år.

”Diagnose-snak” er nærmest blevet en del 
af vores hverdag, hvor det ikke er unor-
malt at høre folk omtale sig selv, som om 
de havde én eller flere diagnoser. I vores 
hverdag sætter vi mærkater på os selv og 
andre, så det nærmest virker som om, at 
vi selvdiagnosticerer, når vi siger ting som: 
»Min OCD kan bare slet ikke holde til, at 
billeder hænger skævt«.

Der er blot det, at OCD handler om mere 
end blot at farvearrangere sine M&M’s el-
ler lige skulle tjekke, om man nu også vir-
kelig huskede at låse døren, inden man går 
i seng. ADHD er også mere end blot kon-
centrationsbesvær i undervisningen, have 
ekstra energi eller ofte komme til at afbry-
de andre, når de taler. Stress er også mere 
end blot at love mere, end man egentlig er 
i stand til at holde og så få lidt ekstra sved 
på panden, fordi man er nødt til at løbe 
dét stærkere for at nå det, eller synes det 
hele er lidt uoverskueligt, fordi man skal 
nå en vigtig deadline på arbejdet. Depres-
sion er også mere end blot at have svært 
ved at komme op af sengen om morgenen, 
fordi det er mandag, man har en kedelig 
forelæsning, det regner udenfor, og man 
vil egentlig hellere lige snooze lidt længere.

Men er det ikke også godt nok, at der bli-
ver sat ekstra fokus på diagnoserne, så der 
måske kan blive udvist større forståelse 
for patienter med de ovennævnte diagno-
ser? Oftest ikke. I stedet sker det, at det ba-
gatelliseres og fejes væk. »Åh, stress, det 
kender vi jo alle sammen til. Det handler 
bare om at få planlagt sin tid ordentligt og 
struktureret sin hverdag, så man ikke bli-
ver så stresset« eller »Depression, siger 
du? Ja, det kender jeg godt til, jeg har også 
lidt svært ved at komme op af sengen om 
vinteren, men ved du hvad – det handler 
bare om viljestyrke, og så er det ellers op 
og afsted!« Det er bare ikke sådan, hverda-
gen ser ud for folk, der lider af disse diag-
noser. Det er ikke ”bare lige gør det”, og så 
er det ovre og vi kan fortsætte vores dejli-
ge liv. Det er godt med en udvidet fokus på 
diagnoser, det handler blot om en balan-
cegang mellem at fjerne tabu og normali-
serer, men stadigvæk ikke negligere diag-
nosernes betydning hos folk.

”Diagnose-snak” er 
nærmest blevet en 
del af vores hverdag, 
hvor det ikke er 
unormalt at høre folk 
omtale sig selv, som 
om de havde én eller 
flere diagnoser.

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER
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Navneskift på vej? 
Idræt, Sundhed og Esport

LOL dig til en uddannelse  
Computerspil som en integreret del af 
din hverdag. Det er en forestilling flere 
og flere unge vil kunne acceptere. Faktisk 
dyrker hver femte 18-29 årig dansker 
computerspil på konkurrenceniveau, 
skriver Information (28. Januar 2017).

E-sport er ikke blot i rivende udvikling. 
Dens indtræden på den idrætslige arena 
er allerede i fuld gang. I juni 2016 valgte 
Dansk Atletik Forbund (DAF) sågar at op-
tage det danske forbund for elektronisk 
sport, E-sport Danmark, som associeret 
medlem og uddannelser i Odense, Vejle og 
København har allerede integreret idéen 
med ”sportsgrenen” i deres undervisning. 
På Nordfyns Efterskole er Esport blevet så 
populært, at de har venteliste på denne lin-
je helt frem til 2020. 

Uddannede eSportsinstruktører
Men er Esport derfor en fremtidig med-
spiller i den akademiske verden som inte-
greret del af uddannelsen Idræt & Sund-
hed? Hos Dansk Idrætsfirmaforbund er 
de allerede nu begyndt at lave uddannel-
ser for Esport-instruktører. Søren Erik 
Nielsen, idrætskonsulent fra Dansk Fir-
maidrætsforbund, oplyser, at Esport-
grundkurset er til virke indenfor under-
visnings-, sundheds-, kultur-, og fritids-
området med afsæt i og brug af idræt, be-
vægelse og fysisk aktivitet. Denne uddan-
nelse tilbyder at forbedre og standardisere 
kvaliteten af undervisningen i Esport for 
blandt andet frivillige og foreninger. Det-
te er et tilbud, der til gengæld ikke ram-
mer eliten. Men derimod at gøre det muligt 
for bredden at skabe fællesskaber og mu-
lighed for den ”almindelige” Esportsspil-
ler at udvikle og gøde sin interesse. »Dis-
se grundkurser er for alle interessere-
de, hvori kurserne blandt andet skal lære 
kursusdeltagerne at være gode forbilleder, 
lære om gode sundhedsvaner og pædago-
gik« fortæller Søren Erik.

Danmark i international topklasse
Selvom Søren Erik fortæller, at det er 
svært at give et præcist bud på, hvor man-
ge Esportsbrugere der er i Danmark, er 

han ikke i tvivl om, at det er et stort antal. 
Derfor er der desto mere behov for dyg-
tige og professionelle trænere, til eliten 
såvel som bredden. Og Danmark ER i in-
ternational topklasse. De seneste mange 
år har danske Esportsspillere vundet VM 
i FIFA og holdet Astralis, om hvem der i 
øjeblikket kører en dokumentarserie om 
på DR3, er i verdenseliten i computer-
spillet Counter-Strike: Global Offensive.  
 
OL i FIFA og akademisk LOL
Ifølge Information (28. Januar, 2017) er en 
Olympisk sportsgren i Esport ikke urea-
listisk og med den større interesse for at 
indlemme Esport i diverse uddannelsesin-
stitutioner og  foreninger, kunne Idræt & 
Sundhed måske stå overfor et navneskift 
i nærmeste fremtid.

Men alt dette synes at kræve, at Danmark 
og resten af verden, tillader og acceptere 

Esport som en idrætsgren. Netop at få ac-
cepteret Esport som en anerkendt sports-
gren er en af Esport Danmarks helt store 
målsætninger. Det var desværre ikke mu-
ligt at få en kommentar fra Esport Dan-
mark grundet travlhed.

Men hvorvidt der kunne argumenteres for 
at integrere Esport i en akademisk sam-
menhæng synes derfor at være et spørgs-
mål om tid, og hvorvidt der synes at være 
åbenhed overfor den nye digitale tidsal-
der og unge menneskers interesse. Søren 
Erik Nielsen mener dog, at det kan være 
for tidligt at integrere Esport på universi-
tetet. Omvendt mener han selv, at Esport 
kan kvalificeres som en sportsgren. Så 
hvorvidt fremtiden på Syddansk Univer-
sitet bliver med FIFA og LOL til forelæs-
ningerne på ”Idræt, Sundhed og Esport” 
må fremtiden vise.

»Derfor er der desto mere behov for 
dygtige og professionelle trænere, 
til eliten såvel som bredden« 

TEKST AF EMIL LJUNGSTRÖM    
SKRIBENT, IDRÆT OG SUNDHED 6. SEMESTER
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Ond & vred; 
Modemad
Hvis jeg skal spise en ting til, der smager af piratos. Så giver jeg simpelthen op på mad. Hvorfor skal den lorterod 
kommes i ALT? Hvad sker der? Er vi blevet så opsatte på, at maden skal være moderne, at det er nødvendigt at op-
finde endnu en grundsmag? Salt, sødt, surt, bitter, umami og LAKRIDS!? Man kan jo snart ikke få noget at spise 
uden det skal være med et strejf af sort pind. Eller havtorn. Øv for et skodbær. Jeg kan ikke forstå, at min citronmå-
ne - der har klaret sig uden problemer i næsten 50 år. Og så kommer der en eller anden hipsterkok. En forbandet 
avant-garde-rytter, der tror han ved bedre end Dancake - et firma der lever af at lave citronmåne - hvordan man la-
ver deres kage. Hvorfor synes man det er okay at overlade så meget magt til en arrogant kok?

Kan man på nogen måde synke dybere end at snige nye bær i min kage? Øh, ja! Det kan man sgu. Man kunne eksem-
pelvis kun æde stenalderting. Ved du hvor længe stenaldermænd levede? Ikke meget mere end 35. Og var de tilfred-
se? Ja, gu var de det! Så slap de da for at spise frø og nødder hele dagen. Hvorfor ville man indføre en så sølle mad-
kultur som værende noget godt? Hvis man kun vil spise fedt og uvarieret, så er McDonalds altså opfundet. Og her 
ved alle da, at du er en gris for at nyde det.

Vi burde genindføre dødsstraf. Ikke indenfor det ordinære retssystem. Men bare i Bilka. Hvis du går gennem kas-
sen med følgende varer; quinoa, lakridspulver, mandelmel. Ja ved du så hvad, så har jeg løsningen.

Man kunne også bare gribe til selvtægt. Det er tydeligvis ikke et problem ordensmagten tager seriøst. Vi må samle 
os mod dem. Fri mig fra det onde. Fjern det utøj!

Gør noget godt for verden i morgen.
Slå en palæotosse i nødderne!

Af Frederik Højsager

MODE SOM FORSVAR 
De moderigtige klæder fungerer som kappe og skjold

som en del af den ubrydelige rutine
ifører jeg mig min kampuniform

jeg er blevet gjort til en karikatur af mig selv
ikke længere rigtig til stede i min tomme skal af en krop

men piller man lidt ved overfladen
får fat i en af de løse tråde og river til

krakelerer hele den modeskabte facade
som jeg forsøger desperat at lappe

mindske min forsvarsløshed
paraderne forsøges holdt højt med anstrengt mine

indtil jeg om aftenen endelig tager uniformen af
vasker masken af ansigtet
og viser mit sande indre

den nøgne hud med gyldne drys af fejl.

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
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Lægestuderende fra SDU bliver 
de bedste til klinisk ultralyd

Med indførslen af den nye kandidatstu-
dieordning i medicin, overhaler SDU de 
andre danske universiteter ved at til-
byde deres studerende et nyt og omfat-
tende undervisningsforløb i klinisk ul-
tralyd (UL).

Kan det overhovedet bruges?
På trods af at der i dag står UL scannere på 
alle afdelinger, møder UL stadig kritik fra 
flere fronter. Som en overlæge på reuma-
tologisk afdeling OUH udtaler det til mor-
genkonference:

»For mig er UL lidt det 
samme som at kaste 
med knogler«
På den anden side står klinisk lektor på 
SDU og radiolog på OUH, Ole Grauman, og 
mener, at vi indenfor de næste 10 år totalt 
vil erstatte stetoskopet med ultralyd.
Ole Grauman bliver støttet af sin kollega 
og overlæge på radiologisk afdeling i År-
hus, Lars Bolvig.
»Hvis jeg skal være lidt firkantet, så er der 
ingen områder, hvor stetoskopet er bedre 
end ultralyd. Vi mener, at alle klinikere i 
dag skal lære at bruge ultralyd. Det er alt-
så rart, at man kan se i stedet for at mær-

ke, gætte og lytte,« kan man læse Lars for-
tælle til dagensmedicin (1).
Lars underviser medicinstuderende i ul-
tralydskurset på Aarhus Universitet (AU), 
og hans vision er klar:
»Jeg plejer altid at starte med at vise dem, 
hvordan man smider stetoskopet væk og 
tager ultralydsapparatet frem« forklarer 
han.

Hvorfor er der modstand?
»Der vil altid være nogen, der ikke følger 
med tiden. Det er den gamle garde, som 
har svært ved at tage hul på ny teknolo-
gi. Til gengæld kan jeg se, at de unge læger 
forstår at bruge teknologien, og kan se, at 
det i sidste ende er til patientens bedste« 
fortæller Ole fra SDU/OUH.
Eksempelvis er det muligt med UL hurtigt 
at få afklaret, om der er væske i lungerne 
eller en sten i galdegangene, i stedet for 
at bestille og vente på et røntgenbillede af 
thorax eller radiologisk tilsyn.
Han fortsætter med at fortælle, at fodbold-
landsholdslægen, Thure Krog, er reumato-
log, og at han er førende i sit felt med bru-
gen af UL i klinisk sammenhæng.

Ole forklarer, at han oplever modstand fra 
to grupper læger af den gamle skole: radi-
ologer og ikke-radiologer (andre special-

læger).
»Ikke-radiologer er skeptiske, fordi det er 
en ny ting, og derfor må det være farligt. 
Det tager tid at lære, tid, som de ikke me-
ner, at de har«
Men han har dog også erfaret, at når de 
først får træning og erfarer, hvad det kan 
bruges til, så synes de alligevel, at det er 
smart. I sidste ende er det jo til patientens 
bedste at blive undersøgt med det samme; 
effektivt og hurtigt. Og heldigvis vil de fle-
ste læger deres patienter det bedste.
Derudover oplever han også en vis skep-
tisk fra nogle radiologer, som mener, at de 
bliver trådt over speciale-tæerne, når ik-
ke-radiologer bruger UL uden at være spe-
cialister i det.
»Jeg tror ikke, at radiologer behøver at bli-
ve bekymrede for, at nogen overtager de-
res speciale, og at de bliver ’overflødige’. 
Tværtimod vil man på UL hurtigt kunne 
rejse en mistanke, som skal videre under-
søges og bekræftes af en radiolog«

Hvad gør andre universiteter 
På Københavns Universitet (KU) har man 
siden 2009 tilbudt de studerende et efter-
middagskursus i ultralyd. Interessen var 
så stor, at man 2015 indførte undervisning 
i brugen af ultralyd på den sidste del af ba-
cheloruddannelsen i medicin på lige fod 
med stetoskopi. I læringsmål for 6. seme-

»…de unge læger forstår at bruge teknologien, og kan se, 
at det i sidste ende er til patientens bedste«

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 10. SEMESTER
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ster på KU beskrives det at: ”Ultralyd an-
vendes som stetoskopet, dvs. som supple-
ment til anamnese og andre basale klini-
ske undersøgelser”.
På AU har man allerede udvidet til et hel-
dagskursus fra 8-15 på 9. semester, hvor 
der bl.a. undervises i FAST, FATE og UL 
guidet anlæggelse af venflon.
Man kan derfor spørge sig selv: når de an-
dre universiteter underviser i UL, er det så 
ikke på tide at det bliver indført på SDU?

Hvad vil vi gøre på SDU nu?
Med indførslen af den nye studieordning 
for kandidatstuderende i medicin i efter-
året 2017, er UL for første gang på skoleske-
maet på SDU. Faget kaldes ”Kursus i Ultra-
lyd”, og er placeret på 6. semester på kan-
didaten. Her har det et omfang af 2 ECTS, 

og det forventes at blive af en uges varig-
hed. Ole Grauman er en af de ansvarlig for 
undervisningen, og mener dog, at det ikke 
er dækkende at kalde det et kursus, men 
nærmere en uddannelse: »På OUH har vi 
suveræn erfaring med postgraduat uddan-
nelse og certificering i UL. Dele af indhol-
det fra den uddannelse vil nu blive en in-
tegreret del af medicinuddannelsen, hvor 
de studerende virkelig får muligheden for, 
at få det ind under huden« fortæller han.

Undervisningen kommer til at forløbe 
med, at de studerende først gennemfører 
et e-lærings modul. Derefter kommer man 
til hands-on undervisning, og så træner 
man efterfølgende i sin fritid (via bookning 
i simulationscenteret på OUH SimC). Her-
efter træner man under supervisering, og 
til sidst afsluttes der med en OSCE eksa-
men. Ole tilføjer: »Og der bliver helt sik-
kert en stand til embedseksamen med UL, 
f.eks. ”visualiser galdegangene”«
Med Ole i spidsen arbejder SUND for at 
undervisningen til dels bliver udført med 
håndholdte apparater som Phillips Lumi-
fy.
»De studerende kan ligeså godt lære at bru-
ge de håndholdte apparater med det sam-
me. I dag kan man faktisk leje en UL-pro-
be, som man kan koble til sin smartpho-
ne, for 1.000,- om måneden. Og indenfor 
de næste år falder det nok til 200-300,- så 
hvem gider at eje, når man kan leje, og jeg 
er sikker på at alle læger i klinikken får et 
apparat i lommen«
Allerede nu kan man for under 1000kr 
købe en såkaldt ”Baby Doppler”, hvor man 
kan høre sit ufødte barns hjerteslag ved 
hjælp af ultralyd.

Og selvom der nok skal stå 2020 på kalen-
deren inden der første gange undervises 
i skemalagt UL på SDU, slutter Ole inter-
viewet af med stolthed i stemmen: »Århus 
har været frontløber i lang tid, men jeg me-
ner dog, at vi, med det nye kursus, får det 
mest omfattende UL-uddannelse til medi-
cinstuderende i Danmark.«

»Med indførslen af den 
nye studieordning for 
kandidatstuderende 
i medicin i efteråret 
2017, er UL for første 
gang på skoleskemaet 
på SDU«

Ultralyd defineres som 
lydbølger med en frekvens 
på over 20khz og ligger 
udenfor det hørbare 
område for mennesker. Til 
gengæld kan både hunde 
og katte høre ultralyd.
Den praktiske brug af 
ultralyd blev opdaget af 
en italiensk katolsk præst, 
som i 1794 demonstrerede 
at flagermus brugte lyd, til 
at jage, i stedet for lys.
I dag bruges ultralyd 
(UL) både til at beregne 
afstande, lokalisere ubåde, 
knuse tandsten, detektere 
metaltræthed og til at 
undersøge patienter.

En ny app beskrives af 
Ole som »Det vildeste 
samarbejde mellem SDU 
AU KU til dato«.
Via video kan den 
studerende effektivt 
lære og opsummere de 
forskellige undersøgelser 
og hvad man skal være 
opmærksom på.

akutul.cekuapp.dk

STUDERENDE I ÅRHUS MODTAGER ALLEREDE ET DAGS-
KURSUS I KLINISK ULTRALYD, FOTO: LENA BICK
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Tabula Rasa: Rebeller 
med fortidstraumer

Kejser i baren
Jeg møder de tre festglæde psykologaspiranter over en kop kaffe, 
før deres forårsfest ”Fanget i Fortiden”. Formanden Mikkel Berg 
Bagger Jensen, der læser psykologi på 6. semester, kigger lidt skep-
tisk ned i den hvide plastikkop med rød BKI: ”Er den der kommet 
ud af røven på et dyr? Ellers drikker jeg den ikke!” og Jeppe Hage-
lsø Schultz, der er næstformand, og læser på 8. semester, svarer 
prompte: ”Det sjovt du siger det, for den smager ikke dyr!”, og så 
er interviewet ligesom skudt i gang. De fortæller alle tre lidt om, 
hvordan de kom med i festudvalget, og Magnus Omdahl, der læ-
ser sammen med Mikkel, blev headhuntet til sin stilling som ba-
ransvarlig, efter næsten helt frivilligt at have fejet gulvet, med en 
sådan finesse, at Tabula Rasa ikke kunne undvære ham. ”Jeg er 
kejser i baren! Når folk kommer op og siger, de skal have et shot, 
så spørger jeg: ”skal vi så ikke have et shot sammen?”, og så køber 
de også nogen de lige kan tage med ned”, fortæller han stolt om 
sine skarpe mersalgsevner.

Fuld og flot
”Folk fra psykologi er meget gode til at drikke”, griner Mikkel, og 
Jeppe stemmer i: ”Ja, både at gøre det meget, men også at gøre det 
på en hyggelig og god - jeg skulle til at sige ”og konstruktiv” - måde, 
men det er måske alligevel at overdrive det. Hvis vi som psykolo-
gifaglige personer sidder her og siger, man kan drikke konstruk-
tivt, så er vi færdige. Ingen karriere herfra!”

Mikkel fortæller, at der kommer alle slags mennesker til festerne: 
”Det er rigtig smukt at se, når de faglige vejledere og instruktorer 
mødes med deres studerende til festerne. Nu havde vi en faste-
lavnsfest, hvor der var en instruktor, der mødte op i dametøj og 
mødtes med alle sine 1. årgangsstuderende. Det var et smukt syn.”

”Selv den bedste psykolog har brug for lige at være i dametøj og 

INGEN SKAL FORTÆLLE TABULA RASA HVOR CYKLERNE SKAL STÅ! FRA VENSTRE: MAGNUS OMDAHL, MIKKEL BERG 
BAGGER JENSEN, JEPPE HAGELSØ.

Hvis du nogensinde får 
brug for en psykolog, 
og regner med at 
de er professionelle, 
fornuftige mennesker, 
skal du nok ikke kigge 
forbi Tabula Rasas 
fester. Hvis man skal 
tro festudvalget, har 
medicinerne i Epstein 
Bar skarp konkurrence, 
når det kommer til 
drukrekorden.

stærkt beruset en gang imellem” svarer Jeppe ham, og de nikker 
indforstået, og tager en tår kaffe mere.

Fanget i fortiden
Om den forestående fest fortæller de, at de opfordrer folk til at 
tage en form for fortidslevn med. Mikkel vender sig mod Jeppe og 
siger: ”Der har du jo gjort dig nogen tanker, Jeppe!”
”Ja, jeg kommer jo faktisk ikke. Jeg har - apropos fortiden - en svi-
germor, der fylder 50. Men jeg har til gengæld købt en t-shirt, der 
symboliserer en fortid, vi savner” Han tager en t-shirt med et tryk 
af Obama frem og sukker: ”Så bliver man jo bare nødt til at sige, 
at nu er vi jo desværre fanget i nutiden.”
”Hvor 2016 gik lidt tilbage til fortiden med Pokémon Go, så var 
der måske også nogle politiske holdninger, der gik lidt tilbage til 
fortiden. Så vi forsøger ligesom at fejre fortiden, den er meget re-
levant lige nu” siger Mikkel. ”Mange verdenskrige havde måske 
også været lidt mere fredelige, hvis det bare var blevet taget over 
en god omgang Pokémon” fortsætter han eftertænksomt.

Pub Quiz
Efter en lille kunstpause udbryder Jeppe: ”Der er pub quiz til fe-
sten! Et af spørgsmålene er: Hvad var længst? Tyrannosaurus Rex’ 
arme eller pikkemand?” han kigger rundt på os. ”Det var penis!”
Mikkel smiler og siger: ”Det er lidt drømmen, kan man jo sige. Rent 
faktisk at have en, der var større end ens arme” Jeppe og Mikkel 
knytter begge hænderne og lægger armene på bordet. Jeppe kig-
ger over på Mikkels arm og siger benovet: ”Det jo… holy shit. Det 
er lidt voldsomt.”
Jeppe trækker armen til sig og kigger lige på mig: ”Festen var i for-
tiden, men der kommer også en masse fede fester i fremtiden!”
Og med de ord håber vi, at de psykologistuderende havde en fed 
fest, og at I vil besøge Tabula Rasa fremover.

TEKST AF KATIA BOMHOLT    
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 7. SEMESTER
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Forstå et liv med stemmer: 
byd dem velkommen
På et tredages kursus om stemmehøring, hvor både professionelle og 
stemmehørere deltog, blev der lagt vægt på at hjælpe stemmehørerne 
til et bedre liv med stemmer.

»Velkommen til stemmehørere, til de pro-
fessionelle og til stemmerne. Det er meget 
vigtigt at byde velkommen til stemmerne 
også. Vi inviterer til et samarbejde, hvor 
stemmerne også er meget velkomne«

Sådan indledte Trevor Eyles, stemmehø-
rerkonsulent, et tredages kursus i stem-
mehøring i starten af marts, inden Birgit-
te Bjerregaard, systemisk- og narrativ psy-
koterapeut, fulgte op: »Vores mål er ikke at 
fjerne stemmerne, men derimod at I får 
et bedre liv med dem. Hvis stemmerne er 
meget aktive og vil sige noget, må de ger-
ne det. Deres holdning og stemme er også 
aktuel« Det er de ord, der er mest karak-
teriserende for kurset ”Mestring af stem-
mer”, der blev afholdt af Trevor Eyles og 
Birgitte Bjerregaard.

Trevor og Birgitte tager i deres undervis-
ning udgangspunkt i forskning og teori af 
Marius Rommes (1), der lægger vægt på, 
at stemmehøring ikke skal betragtes som 
et symptom på en sygdom, da stemmer 
i mange tilfælde opstår som reaktioner 
på problemer i personens liv. Det at høre 
stemmer kan således ske både for folk med 

psykiatrisk diagnose, men også for ”almin-
delig mennesker”.

Stemmer kan være meget forskellige. Nog-
le er meget kritiske, ondskabsfulde og ag-
gressive, men de kan også være sjove og un-
derholdende, følelsesmæssige eller f.eks. 
synge sange. Det er heller ikke unormalt, 
at stemmehøreren hører flere forskellige 
stemmer, eller at stemmerne tager afsked 
på et tidspunkt og måske, måske ikke bli-
ver erstattet af en ny stemme.

Den gensidige respekt er meget vigtig i ar-
bejdet med stemmerne. Det handler om 
at anerkende, at stemmerne eksisterer, at 
lytte til dem og gå i dialog med dem. Som 
en af stemmehørerne forklarede omkring, 
hvorfor det ikke fungerer at ignorere stem-
men: »Hvis hun [stemmen] ikke bliver lyt-
tet til, så bliver hun mere voldsom, og som 
hun siger: ’Du lytter ikke til mig, så jeg lyt-
ter ikke til dig’«. Det er derfor også vigtigt 
som behandler at gøre stemmehøreren op-
mærksom på fordelen ved en ikke-aggres-
siv relation til stemmerne, hvor man for-
søger at samarbejder med dem.

Kurset var bygget op omkring to hove-
delementer: Konstruktion af stemmerne 
og stemmedialog. Konstruktion handler 
i princippet om at kortlægge stemmernes 
kendetegn, for at finde ud af hvem og/eller 
hvilke problemer stemmerne repræsente-
rer. Dette gøres ved systematisk at lave en 
oversigt over stemmernes identitet, her-
under køn, alder, navn og udseende samt 
deres karakteristika, altså hvordan stem-
merne opleves, hvordan de taler, hvor hyp-
pigt, og hvad de siger. Derudover kigges der 
på udløsende faktorer, særligt hvilke akti-
viteter, situationer og følelser der gør, at 
stemmerne dukker op. Endeligt

kortlægges henholdsvis stemmernes- og 
stemmehørers historie, hvor man krono-
logisk kigger på, hvilke stemmer der er op-
stået hvornår, og hvordan ens eget liv har 
set ud fra fødsel til nutid.

Stemmedialog er i princippet ligesom en 
almindelig samtale, blot foregår den mel-
lem den professionelle og en af stemmer-
ne. Stemmehøreren kan enten trække sig 
tilbage til et ”trygt sted” eller ”være med 
på en lytter” til samtalen. Det er vigtigt at 
tale til stemmen med respekt og stille nys-
gerrige samt ikke-dømmende spørgsmål. 
Stemmedialog bruges, da man gerne vil 
lære stemmerne bedre at kende, for på den 
måde at hjælpe stemmehøreren med bed-
re at forstå dem. Ved at være i direkte kon-
takt med stemmerne kan man blive kloge-
re på, hvorfor de eksisterer, og hvilken be-
tydning de har for stemmehøreren.

(1): Romme, M., Escher, S., Dillon, J., & Corstens, 
D. (2009). Living with voices. 50 stories of reco-
very. Pccs Books.TREVOR EYLES, STEMMEHØRERKONSULENT

BIRGITTE BJERREGAARD, SYSTEMISK- OG NARRATIV 
PSYKOTERAPEUT

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER

STUDIELIV

17



MØD EN PROFESSOR

Mød en professor og guru 
i anatomi: John Chemnitz

John Chemnitz. Alle, der 
undervises i anatomi, 
ved, hvem han er, og 
hilser på ham på de lange 
betonbelagte gange på 
Campus – og han hilser 
altid igen. Men hvem 
er han, hvad er hans 
baggrund, og hvordan 
endte han som anatomiguru 
og et af medicin- og 
kiropraktorstudiets mest 
velkendte brands? I et 
åbenhjertigt interview 
fortæller han om sin 
fortid i Odense, de 
faglige og personlige 
sejre og synspunkter, 
fritidsinteresserne og ikke 
mindst visionerne.

De fleste på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet kender det: Cykelturen ud på uni-
versitetet ad stien, der flækker de engang 
flade pløjemarker; den let kvalmende, 
men alligevel behageligt velkendte duft af 
sprit, man møder, når man nærmer sig da-
gens anatomiholdtime; men især genken-
der man den rare og hjertevarme mand, 

der igen er stået op før os andre for at pla-
cere en ny velpræpareret kropsdel på de 
kolde metalbakker i U2.

Hans navn er John Chemnitz, JC, Chem-
meren, Jay-C – kært barn har mange nav-
ne – og ved hans hjælp, er mangt en stu-
derende blevet hjulpet igennem selv de 
længste arterieforløb, de mest komplice-
rede nerveplexer og de bredeste muskel-
tilhæftninger.

Det er dog få, der ved, at han er ivrig gym-
nastikudøver og fritidskunstmaler, at han 
har været med til faldskærmsudsprings-
øvelser med engelske tropper over Oks-
bøl hede, eller at han igennem flere årti-
er har præget Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet på Syddansk Universitet og 
sat sit tydelige aftryk på ikke blot medicin- 
og kiropraktikstudiet, men også forsknin-
gen inden for kræft, vævsdyrkning og elek-
tronmikroskopi.

Han har fulgt udviklingen, der er sket in-
den for studierne, tæt, og hans personli-
ge engagement og kærlighed til både faget 
og de studerende er ikke til at tage fejl af.

Øbo ind til benet
Det hele startede på Ærø, hvor den unge 
John Chemnitz voksede op.

Da John læste medicin, var det et ander-
ledes medicinstudie end i dag. Der var 
særligt fokus på især kemi og fysik, hvil-
ket passede den unge, spirende teoretiker 
glimrende.
»Jeg var nok ikke kommet ind i dag med de 
moderne optagelsesmetoder, hvor man li-
gefrem skal være motiveret, for at læse me-
dicin. Kravene for optag var ikke så høje 
dengang som i dag,« siger John smilende.
Lige siden John startede på medicin i 
1960’erne, har han boet i Odense. Han læg-
ger dog ikke skjul på, at han sagtens kun-
ne have set sig selv bo andre steder i både 
ind- og udland. Muligheder for at komme 
til blandt andet USA, for at bo og arbejde, 
har han haft, men John havde stiftet fa-
milie på daværende tidspunkt og valgte at 
blive i Odense.
»Jeg kan godt ærgre mig lidt somme ti-
der over, at jeg ikke gjorde noget ved det, 
men sådan er der jo så meget. Man skal 
også være tilfreds med det, man har,« siger 
John med en anelse fortrydelse at spore. 

Militærtjeneste
Efter første del af studiet tog John et års 
orlov, der blev skudt i gang på Varde Ka-
serne. Det kan måske være svært at fore-
stille sig den Chemnitz, vi kender i dag, 
som soldat subsidiært dræbermaskine, og 
det var da også en speciel rekrutskole for 
medicinstuderende, han var på. Det skul-
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le dog ikke blive sidste gang, at John var 
i det danske forsvar. Militærtjeneste for 
færdiguddannede læger var nemlig obli-
gatorisk dengang.

Ophold nummer to i militæret blev på Jæ-
gersborg Kaserne, hvor John som færdig-
uddannet læge og sekundløjtnant af reser-
ven, underviste rekrutterne i førstehjælp. 
Han arbejdede desuden på infirmeriet på 
Oksbøl Kaserne, var delingsfører på Oden-
se Kaserne og deltog i adskillige militæ-
re øvelser, deriblandt faldskærmsøvelser 
med engelske tropper over Oksbøl Hede.

Tilbage til studierne
John husker, at det var svært at vende til-
bage til studierne efter orlovsperioden. 
Undervisningen blev på kandidatuddan-
nelsen mere klinisk orienteret, for eksem-
pel med bedside-undervisning, hvor pro-
fessorerne dirigerede indlagte patienter 
ud i opholdsstuen til de sultne medicin-
studerende, der udsatte dem for under-
søgelser og diagnosticering.

»Jeg vidste med mig selv, at jeg nok ikke 
skulle være praktiserende læge, men det 
er jo altid svært at vurdere, hvad man eg-
ner sig til. Det er en af fordelene ved me-
dicinstudiet; man kan bruge det til man-
ge ting, og man kan gå i mange retninger.« 
På spørgsmålet om, hvilke værdier en læge 
bør besidde, peger John især på faglig-
hed og ærlighed som helt grundlæggende 
og essentielle elementer. Han mener, at 
man godt kan lære visse redskaber inden 
for kommunikation, men at det er svært 
– hvis ikke umuligt – at lave personlighe-
den om hos eksempeltvist en læge: »En-
ten har du empati, eller også har du ikke. 
Jeg vil i hvert fald hellere behandles af en 
læge, der er fagligt dygtig og ærlig, end én, 

der er god til at holde i hånd,« siger John.

Undervisning og forskning
John fik testet sin faglighed og sine evner 
som underviser for første gang, da han un-
derviste skolelærere i anatomi. Undervis-
ningen af lærere var en hård nød at knæk-
ke for ham: »Det var første gang, jeg prø-
vede kræfter med undervisningen, og det 
var ikke let at have med uddannede pæ-
dagoger at gøre. De gav mig én over nak-
ken og syntes vist, at jeg var en værre grøn-
skolling, der kom der, og skulle undervise 
dem,« erindrer han. Det gav ham dog en 
forsmag på undervisergerningen, og John 
kunne lide, hvad han smagte.

Kiropraktor pionérarbejde 
John har også arbejdet meget bag kulis-
serne med adskillige studieordninger gen-
nem hele medicinstudiets udvikling på 
Syddansk Universitet. Samtidig har han 
været primus motor for opstarten af ki-
ropraktikuddannelsen på universitetet.
»Jeg mener helt sikkert, at det er en fordel, 
at de nu er kommet ind under universite-
tet, og at det er blevet evidensbaseret. Det 
hed sig jo engang, at kiropraktik bare var 
en omgang hokus pokus,« siger Chemnitz.
Han mener, at kiropraktorernes inten-
se fokus på bevægeapparatet og dets ned-
slidning gør dem til en slags fysiurger eller 
reumatologer, og han tilføjer, at det især er 
vigtigt at få dem integreret i det danske sy-
gehusvæsen.

Chemnitz efter arbejde
Efter en typisk arbejdsdag på universitet 
tager John hjem til sin adresse i Holluf Pile. 
I sin fritid er han en ivrig amatørmaler, og 
han udnytter de af Odenses kulturelle til-
bud, der interesserer ham. Han går i te-
ateret og på kunstmuseum, læser gerne 

skønlitteratur med Mozart på anlægget og 
holder sig opdateret med Weekendavisen. 
Om vinteren er han en del af en eksklusiv 
liga af herre-vintergymnastikudøvere, der 
mødes på Skt. Knuds Gymnasium to gan-
ge ugentligt.
»Det er en broget flok af blandt andre læ-
ger, tandlæger, restauratører og direktø-
rer. Man skal kende nogen for at være med, 
så det er sådan lidt loge-agtigt,« fortæller 
John klukleende: »Det er rigtig godt, og vi 
kommer da alle muskelgrupper igennem. 
Det kan jeg mærke.«

Når John rejser, er det storbyen, der træk-
ker: »Jeg er ikke den, der tager på stran-
den eller på camping, men jeg kan godt 
lide storbyen. Især det klassiske Rom og 
Grækenland interesserer mig meget,« si-
ger John og fortæller om sin rejse til Beij-
ing med de to yngste af sine fire børn.

»Skomager, bliv ved din læst«
Med hensyn til fremtiden er John mere 
usikker. Han har rundet de 65 år, og pen-
sionen lurer i horisonten, men han agter 
at blive ved, lige så længe helbredet og ly-
sten er der. For det skorter absolut ikke 
på lyst, engagement og kærlighed til faget 
og undervisergerningen. I øjeblikket ar-
bejder han på alle tørsalens præparater 
forsynes med QR koder. Desuden er han 
med til at afgøre at de nye anatomisale på 
Nyt Sund placeres tæt på OUH sammen 
med retsmedicin og patologi. I Nyt Sund 
får man desuden mulighed for at nedfryse 
lig, så kirurger kan øve sig på optøede lig.
»Skomager, bliv ved din læst,« konklu-
derer John Chemnitz selv, med den form 
for stoisk rodfæstede sindsro man kender 
ham så godt for.

“Jeg var nok ikke kommet ind i dag 
med de moderne optagelsesmetoder, 
hvor man ligefrem skal være motiveret, 
for at læse medicin…”
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LÆR DANSK ELLER 
DU DUMPER!

På det årlige evalueringsmøde på medi-
cin mødtes fakultetet og klinikstederne 
til en debat om tiltag på studiet. Det blev 
påtalt, at det er et problem, at nogle nor-
ske og svenske studerende ikke taler godt 
nok dansk til at patienterne kan forstå det, 
og derfor må de dumpe.

De forstår dem ikke »Vi kan ikke sende den 
studerende ind til patienten, når de ikke 
kan snakke sammen. Vi kan ikke stole på, 
at de giver patienten den rigtige besked, og 
at patienten forstår, hvad studenten siger 
og kan svare på spørgsmålene.« Sådan lød 
kritikken fra en klinisk koordinere lekto-
rer (KKL) rettet mod den gruppe af sven-
ske og norske studerende, som ikke har ta-
get bacheloren i Danmark og ikke kan tale 
dansk, så patienterne forstår det. Selvom 
andre lektorer var mere tilbageholdende i 
deres kritik, lod det dog ikke til, at han var 
alene i sine gentagne oplevelser med den 
sproglige barriere, som gør at de er nødt 
til at dumpe svenske og norske studeren-
de, alene fordi at patienterne ikke forstår, 
hvad de siger.

Det adgangskrav kursus Emilie Holk er an-
svarlig for udarbejdelsen af et nyt dansk-
kursus på SUND og fortæller: »Vi har et 
stykke tid været opmærksomme på det 
sproglige problem blandt norske og sven-
ske studerende, som ikke har taget en ba-
chelor i Danmark.« Derfor oprettede man 
for et par år siden et kursus til at hjælpe 
dem med at lære dansk. »Vi har oplevet at 
der er mange interesserede i kurset, men 
fordi kurset har været frivilligt, bliver det i 
sidste ende nedprioriteret, og vi har derfor 
erkendt, at det ikke er nok« forklarer hun.

Man kunne fornemme blandt de udsendte 
fra afdelingen, at de forventede, at der blev 
gjort yderligere tiltag. Kurset bliver derfor 
obligatorisk fra E2017. Til spørgsmålet om, 
hvorfor det ikke var obligatorisk fra star-

ten, svarer Emilie: »Når man skal foreta-
ge en ændring i adgangskravet til en uni-
versitetsuddannelse, skal man varsle det 2 
år i forvejen. Så det gjorde vi allerede til-
bage i 2015«

Gennemførslen af kurset bliver formelt en 
del af adgangskravet for at komme ind på 
kandidaten i medicin, hvis man er uden-
landsk, og ikke har taget sin bachelor i 

Danmark. Kurset er bestået ved 80% frem-
møde, og skal bestås for at fortsætte på stu-
diet. Det bliver 2 gange om ugen på 1. seme-
ster. Der bliver lagt særlig vægt på at benyt-
te medicinske udtryk og kommunikation.
Faglig optagelsesprøve Der blev også stil-

let spørgsmålstegn fra en anden KKL, om 
hvorvidt dem, der havde taget en bachelor 
i Østeuropa, var ligeså fagligt dygtige, som 
dem, der har taget den herhjemme. En an-
den KKL foreslog, at man burde indføre en 
faglig optagelsesprøve, som man gør på KU. 
Svaret fra SUNDs uddannelseschef Merete 
Munk var dog entydigt: »Vi har overvejet, 
om vi skulle se på andre prøveformer for 
optagelse på kandidaten. Det er rigtigt, at 
KU har lavet en MCQ optagelsesprøve. Men 
alle består den«

Studieleder på medicin, Niels Illum, kom-
mer dog de svenske og norske studeren-
de til undsætning og beder næsten KKL 
skamme sig over at stille spørgsmålstegn 
ved deres faglige niveau.

»De her studerende kommer altså fra an-
erkendte internationale universiteter. Jeg 
har læst deres studieordninger igennem, 
og jeg kan garantere, at de hverken er min-
dre omfattende, eller nemmere at komme 
igennem end herhjemme,« og slutter dis-
kussionen med at slå fast: »De studeren-
de, der kommer derfra, er super motive-
rede. Dygtigheden fejler intet«

Hvad, hvis man dumper et praktikophold? 
Dog var det ikke helt klart, hvad der vil-
le ske, hvis man dumper et klinikophold, 
fordi man ikke kan snakke dansk. Konklu-
sionen blev dog, at hvis man dumper, må 
man selvfølgelig tage opholdet om, og det 
må vel betyde, at man så skal lære dansk i 
mellemtiden.

»vi kan ikke 
sende den 
studerende 
ind til 
patienten, 
når de ikke 
kan snakke 
sammen«

»… Det er rigtigt, at KU har lavet 
en MCQ optagelsesprøve, men 
alle består den«

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 10. SEMESTER
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Du er pædiatrisk forvagt på et universitetshospital. Dit arbejde er ikke just barnemad, men du synes at det betaler sig selv, 
da det er børnene, der lokker.

En 2-årig dreng meldes til dit ambulatorium grundet en øgende tendens til selvskadende adfærd. Forældrene beskriver, 
at drengen det seneste år i tiltagende grad er begyndt at tygge på fingre og læber, ofte i en sådan grad at disse tygges til 
blods. Dette er især blevet et stort problem efter frembruddet af tænder. Drengen har desuden mærkelige, flagrende 
bevægelser af arme og ben samt en stærk lyst til at slå hovedet mod nære overflader. Drengen har ikke fulgt den normale 
sproglige og motoriske udvikling og er ikke i stand til at stå eller gå ved egen kraft.

Ved den objektive undersøgelse noterer du adskillige friske og gamle sår omkring munden og på fingrene. Der er flere 
hæmatomer omkring hovedet. Alle ekstremiteter fremkommer dystoniske og med chorea-lignende bevægelser. Ingen 
synlige deformiteter. Der er ikke mis- eller bilyde ved hjerte-lungestetoskopi. Barnet er afebrilt og virker forpint og 
utrøsteligt. Den resterende objektive undersøgelse er uden positive fund.

Blodprøver viser ingen bloddyskrasier, ingen forhøjede lever- eller nyreparametre og en CRP på 13. Der findes dog en 
forhøjet mængde af urinsyre i blodet.

Hvad er den mest sandsynlige diagnose?

Hvad er prævalensen af sygdommen?

Bonusspørgsmål: Hvilken ætiologi er bag sygdommen?

Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 5/5-17. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester. 
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.

Den mest sandsynlige diagnose var gra-

nuloma inguinale. Behandlingen var te-

tracyclin eller sulfamethizol – trimethop-

rim. Det patognomoniske fund ved biop-

si er tilstedeværelsen af Donovanlegemer 

ved Giemsafarvning. Der var desværre in-

gen korrekte svar til sidste måneds case.

FEBRUARS CASE

TEKST AF KIYA MIRSHARGHI    
SKRIBENT, STUD. MED. 11. SEMESTER
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REPORTAGE   /   AF RIKKE SYRAK HANSEN

FSV drog til København for 
at blive klogere på 
folkesundhedsvidenskab
En kold og lidt for tidlig morgen i februar samlede omkring 
50 studerende fra folkesundhedsvidenskab sig for at drage 
mod Statens Institut for Folkesundhed (SIF) i København, 
for at blive klogere på folkesundhedsvidenskab, og hvordan 
man måler sundhed i Danmark.

Det kan til tider være lidt svært at afkode, 
hvad folkesundhed egentlig er for et fag, 
og hvordan forskning inden for dette felt 
udføres. Selv for studerende på uddannel-
sen er det ikke altid lige let at vide, hvad vi 
kan bruge vores uddannelse til, og hvad vi 
kan bidrage med til forskningen inden for 
sundhedsområdet. Derfor besluttede det 
socialfaglige studieråd, HYGIA, at arrange-
re en tur til hovedstaden for at se, hvor den 
forskning vi bruger til daglig i vores un-
dervisning udføres, og hvor en del af vores 
undervisere også har deres daglige gang.

SIF er et forskningsinstitut under SDU, 
der, udover at lave forskning inden for fol-
kesundhed, varetager uddannelsen af de 
studerende på uddannelsen.

Det er ikke nok med 
lægevidenskab
Programmet for dagen indeholdt blandt 
andet oplæg fra flere af forskerne på insti-
tuttet samt en lille introduktion fra direk-
tør Morten Grønbæk, som delte lidt af byg-
ningens historie. SIF holder til i det gamle 
kommunehospital i København. I 1995 blev 
det besluttet, at hospitalet skulle lukke, og 
der var efterfølgende debat om, hvad der 
skulle være i stedet for. Samme år blev en 
rapport udgivet om danskernes middelle-
vetid, som var væsentligt lavere end andre 
lande i Europa. Det sundhedsvidenskabe-
lige fakultet anerkendte dette som et stort 
problem, men det stod klart, at det var et 
problem, der ikke udelukkende kunne lø-
ses gennem lægevidenskaben. Der var et 
behov for samfundsbaseret forebyggelse, 

og der blev taget initiativ til at styrke og ud-
vide det folkesundhedsvidenskabelige felt. 
Efter stor debat og politisk modstand blev 
det endeligt vedtaget, at Center for Sund-
hed og Samfund skulle overtage bygnin-
gerne, og siden har folkesundhedsviden-
skab haft til huse her.

Den Europæiske Sundhedsprofil 
SIF varetager store befolkningsundersø-
gelser, og nogle af resultaterne bruges i 
flere internationale sammenhænge. Her 
kan blandt andet nævnes Den Europæi-
ske Sundhedsprofil, som har til formål at 
beskrive og sammenligne forekomsten og 
fordelingen af sygelighed og sundhed mel-
lem forskellige lande i Europa, og Det Dan-
ske Sygdomsbyrdestudie, hvis formål er 
at undersøge, hvilke sygdomme dansker-
ne dør af, hvilke sygdomme der har størst 
risiko for at sende os på førtidspension 
samt hvilke sygdomme, der er dyrest at 
behandle.

SIF står for tre forskningsprogrammer, 
der beskæftiger sig med henholdsvis børn 
og unges trivsel, voksnes sundhedsadfærd 
og helbred samt sundhed og sociale for-
hold. Der blev holdt oplæg omkring nogle 
af de projekter, der foregår på de forskel-
lige centre.

Ph.d.-studerende Camilla Bonnesen holdt 
et oplæg om projektet En go’Bgym’, som 
blev igangsat bl.a. på grund af Ungdoms-
profilen 2014, som viste, at 9% af de ad-
spurgte unge er ensomme, 84% dyrker 

for lidt motion, 21% sover for lidt og hele 
51% føler sig jævnligt stressede. Formålet 
med projektet er at udvikle og implemen-
tere indsatser i gymnasier, som kan hjæl-
pe med at øge trivslen hos danske gymna-
sieelever.

Forskning i vold og ulykker
Seniorforsker Bjarne Laursen holdt et 
oplæg omkring forskning i vold og ulyk-
ker. Ulykker er et vigtigt folkesundheds-
problem, selvom det sjældent får lige så 
meget opmærksomhed som andre sund-
hedsproblemer som overvægt og kræft. I 
ulykkesforskningen følges personer, som 
har været udsat for alvorlige ulykker over 
en periode på ti år og sammenlignes med 
en kontrolgruppe for at undersøge, om de 
har øget risiko for indlæggelser i op til ti år 
efter ulykken. Der foretages også under-
søgelser omkring sygefravær efter ulyk-
ker, både hos personerne selv og i famili-
en, samt årsager til dødsfald af drukning, 
og hvordan disse kan forebygges.

’Take a stand!’ til kontoransatte
Et andet forskningsprojekt foretaget ved 
SIF er ”Take a Stand!”, som er et interven-
tionsstudie blandt kontoransatte. Motiva-
tionen for dette projekt var, at danskerne 
er blevet mere stillesiddende i hverdagen 
og i gennemsnit sider ned 10,8 timer af da-
gen, og det øger risikoen for at udvikle livs-
stilssygdomme som bl.a. type 2 diabetes og 
hjertekarsygdomme. Interventionens for-
mål er at få kontoransatte til at sidde min-
dre og i kortere tid, når de er på arbejde, og 
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rejse sig op oftere, og herigennem også øge

produktiviteten. Udfaldet af projektet medførte bl.a. en reduktion 
i fedtprocenten og smerter i nakke og ryg hos de kontoransatte.

Telemedicin: alkoholbehandling via videokonference
Lidtformeget.dk er et studie af implementering og effekt af alko-
holbehandling via videokonferencer. Behovet for denne undersø-
gelse stammer fra problematikken om danskernes overforbrug af 
alkohol. 620.000 danskere har et alkoholforbrug, der medfører 
helbredsproblemer og øger risikoen for ulykker, og 140.000 er af-
hængige af alkohol. Dog var kun 15.000 i behandling for alkohol-
misbrug i 2015. Årsagen til, at så få søger hjælp, handler blandt 
andet om fysisk afstand til behandling, alkoholkultur og stigma-
tisering af og fordomme om alkoholmisbrugere. Projektet vil un-
dersøge, om det, med behandling gennem videokonference frem 
for personligt fremmøde, kan få flere til at opsøge hjælp, få flere 
til at gennemføre behandlingsforløb, og om det er muligt at ned-
sætte alkoholforbruget via behandlingen. Dette projekt blev star-
tet i januar 2017 og forventes at køre indtil marts 2019.

Målet er at øge befolkningens sundhed
SIF er involveret i mange andre forskningsprojekter, der har til 
formål at øge befolkningens sundhedstilstand og forebygge de 
store folkesygdomme. I Danmark er der nok sundhedsproble-
matikker at tage fat i, og SIF er en af de enheder, der undersøger, 
hvordan vi som samfund kan komme disse til livs. Folkesund-
hedsvidenskaben er, på trods af de flestes manglende kendskab 
til den, et vigtigt fag for sygdomsforebyggelse og sundhedsfrem-
me i befolkningen.

I løbet af dagen fik vi studerende en indsigt i hverdagen på SIF, og 
efter mange spændende oplæg og en lille rundvisning drog vi til-
bage mod Odense igen, meget klogere end vi var før.

» SIF varetager store 
befolkningsundersøgelser, 
og nogle af resultaterne 
bruges i flere internationale 
sammenhænge«
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Vær med til at prioritere, 
hvad der skal forskes i!

I foråret kan du følge og bidrage til et spritnyt koncept ’Et sunde-
re Fyn’ med fokus på sundhedsforskning. Et sundere Fyn skal bli-
ve et sted, hvor borgere er engagerede og involverede i forskning.

En solrig eftermiddag i efteråret mødtes forskere, læger, patient-
repræsentanter, administratorer og en presserepræsentant for at 
drøfte og udvikle et fælles Citizen Science-projekt, som engage-
rer borgere i forskningen. Resultatet blev kampagnen ’ Et sunde-
re Fyn’, som løber fra 19. april til 1. maj. Fem forskningsprojekter 
er udvalgt, og ét af dem – det som flest borgere vælger at priorite-
re – får 1 mio. kr., så forskningsprojektet kan blive ført ud i livet.

’Et sundere Fyn’ er et samarbejde mellem OUH, SDU (SUND og 
SDUB) og TV2/Fyn. Kampagnen lanceres på TV2/Fyn onsdag den 
19. april – og samme aften kan alle interesserede møde de fem 
forskningsprojekter for første gang og få en dialog med forsker-
ne om deres projekter og deres perspektiver. Det sker på SDU 
Odense i O100 og på Campustorvet kl. 19-21. Arrangementet er i 
regi af Folkeuniversitetet – det er gratis, men kræver tilmelding. 
Du kan desuden fra den 19. april stemme på det projekt, som du 
vil prioritere. Alle har én stemme.

I den efterfølgende uge – uge 17 – præsenterer TV2/Fyn de fem 
forskningsprojekter et for et. Og lørdag den 29. april præsente-
res forskningsprojekterne igen på Campustorvet til Forsknin-
gens Døgn. Afstemningen slutter mandag den 1. maj, hvor der 
holdes Galla og Prisuddeling. Vi ser frem til en spændende aften 
på OUH Svendborg med fokus på forskning fortalt af forskerne, 
perspektiveret af standupkomikeren Geo og drøftet med borge-
re og regionale politikere.

Læs mere om ’Et sundere Fyn’ her: sdu.dk/etsunderefyn

TV2/Fyn vil efterfølgende følge det vindende forskningsprojekt, 
så du kan følge med i, hvad der kommer ud af det prioriterede 
projekt.

Hvorfor Citizen Science
Hvorfor skal vi have Citizen Science, inddragelse af borgere i vi-
denskab? Citizen Science er et stærkt voksende felt, se fx den 
amerikanske webside: citizenscience.gov. Det kan fx have form 

af ”crowd-sourcing”, hvor borgere fx kan bidrage til dataindsam-
ling i forbindelse med registrering af dyre- og plantearter, eller 
kortlægning af verdensrummet. Men Citizen Science-koncep-
tet kan mere: EU-kommissionen skriver i deres Hvidbog om Ci-
tizen Science (http://www.socientize.eu/?q=eu/content/white-
paper-citizen-science) , at det bidrager til, at interaktionen mel-
lem forskning, samfund og politisk beslutningstagning forbed-
res og på sigt vil lede til en mere demokratisk forskning. Det sy-
nes jeg er interessant og vigtigt for SUND at bidrage til!

Vi åbner op mod omgivelserne, og vi inddrager borgere, studeren-
de, aftagere af kandidater, politikere, opinionsledere, mv. i vores 
forskning og i vores uddannelser. Det er en styrke og en nødven-
dighed for en bred opbakning til vores arbejde. Ved at engagere 
og involvere borgerne aktivt i forskningen kan vi også bidrage til 
at dæmme op for den postfaktuelle virkelighed, som i

høj grad baseres på, at der nogle steder i verden er udviklet et 
markant skel mellem forskning og befolkning.

Med ’Et sundere Fyn’ har OUH og SDU ønsket at folde Citizen 
Science ud, så borgere kan komme i direkte dialog med forsker-
ne og deres projekt – og tage stilling til forskningsprojektet: Skal 
det prioriteres eller skal det ikke?

Samtidig er ’Et sundere Fyn’ også med til at understrege det tætte 
forskningssamarbejde mellem OUH og SDU. Dette samarbejdet 
bliver i den nære fremtid understøttet yderligere ved, at Nyt OUH 
og SDU bygges fysisk sammen på Campus Odense, hvor den nye 
koblingsbygning og vidensaksen igennem Nyt OUH og Nyt SUND 
vil give ubesværet adgang mellem de to store organisationer.

Engager dig i forskningen på en ny måde!

Og vind billetter til Gallaaften med SUND & HED.

OLE SKØTT
DEKAN

Foto © Syddansk Universitet

DEKANENS HJØRNE   /   AF DEKAN OLE SKØTT
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GULD
til Danmark fra Esbjerg

Olympisk rekordår
Danmark havde et rekordår, da vi som nation til de Olympiske 
Lege i Rio de Janeiro 2016 hentede det største antal medaljer til 
Danmark i 68 år. Dette er et resultat af mange års intensivt arbej-
de fra diverse forbund og i særdeleshed Team Danmark. Sloganet 
”Guld til Danmark” er blevet realiseret via flotte præstationer, og 
i fremtiden venter der forhåbentligt større og endnu flere sejre. 
Men for at det skal lykkes, skal der uddannes fagligt stærke per-
soner, som ”bag kulisserne” kan varetage den helt rigtige forbere-
delse og det helt rigtige arbejde i henhold til eliteidræt i Danmark. 

Specialisering er vejen frem 
Netop en kandidatspecialisering i konkurrence- og eliteidræt til-
bydes på Idræt og Sundhed, SDU. Sund & Hed har snakket med 
den specialestuderende i konkurrence- og eliteidræt, Ole Holm-
skov Hansen, om hans valg af kandidatspecialisering. ”Jeg er me-
get interesseret i træningsfysiologiske aspekter, hvilket nok bety-
der, at mit drømmejob er inden for træning og testning af atleter 
og patienter - eksempelvis som professionel træner eller inden 
for sport- og sundhedsforskning” fortæller Ole. Lektor, studiele-
der og ph.d. ved Institut for Idræt og Biomekanik, Thomas Skov-
gaard, forklarer, at dem, som vælger kandidatspecialiseringen i 
konkurrence- og elitidræt, er dem, som er brandinteresserede i 
idræt, dem, som vil have fingeren på pulsen og være med i den 
store udviklingszone som konkurrence- og eliteidrætten tilbyder.

Esbjerg - nyt sportsmekka?
Nogle bachelorstuderende overvejer måske en ekstra gang, hvor-
vidt de skal tage togturen fra Odense til Esbjerg for at have un-
dervisning på SDU. Thomas Skovgaard forklarer valget på Cam-
pus Esbjerg, som et naturligt valg, hvor et team med stor faglig 
kvalitet står klar for de studerende til at facilitere undervisnin-
gen. Derudover styrker allokationen af studiet forbindelsen til 

Campus Esbjerg, og det gavner dermed synligheden nationalt. 
Ole Hansen ser heller ikke togturen som noget problem: ”Jeg har 
pendlet fra Odense, og det har fungeret rigtig fint. Transportmu-
lighederne er gode og timeantal på fagene gør det muligt at nå me-
get i løbet af en skoledag.” 

Eftertragtet marked
Men hvad er egentlig grunden til, at de unge bachelorstuderende 
valfarter til Esbjerg og jagter de kun 25 tilbudte studiepladser? 
Ifølge Thomas Skovgaard har det voksende marked indenfor kon-
kurrence- og eliteidræt stor betydning. Og for de sportsinteres-
serede giver netop dét mulighed for jobs i endnu flere sektorer. 
Dette bakkes op af Ole: ”Til forskel fra generel sport og idræt bli-
ver det marginalerne, der er i fokus: Hvordan forbedrer vi de sid-
ste procenter for at få guldmedaljen hjem?” Spørger han hypote-
tisk, og fortsætter: ”Endvidere handler denne kandidat også om 
talentudvikling, hvilket involverer langt flere aspekter end kun 
det fysiologiske. Denne viden er altafgørende for udviklingen af 
danske topatleter”. 

Det lugter af guld fra Esbjerg
Derfor tilføjer de sportstossede, ifølge Thomas Skovgaard, med 
deres færdiggjorte bacheloruddannelse i ryggen, Campus Esbjerg 
god energi og en stor faglighed, og er med til at udbrede eliteidræt 
i større dele af Danmark. Så mon ikke, med den målrettede ind-
sats, at vi om fire år til OL i Tokyo 2020, ser endnu flere store øje-
blikke og medaljer - og helst dem af guld.

Ole Hansen giver sine tre gode bud til de kommende 
specialestuderende på konkurrence- og eliteidræt:

1. Undersøg gerne jobmarkedet forud 
for indmeldelse – kandidaten er specifik 
og derfor bliver du del af en mindre 
målgruppe på arbejdsmarkedet.
2. Udnyt rejsetiden til Esbjerg til 
artikellæsning og gruppearbejde.
3. Få gang i kageordningen på holdet så 
hurtigt som muligt!

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

LANGT UDE: 
I 10 ugers rul til Haderslev

TEKST AF JESPER BOSSEL HOLST CHRISTENSEN
NÆSTFMD. SAMS ODENSE, MEDL. REKRUTTERINGSUDVALG PLO  STUD.MED., 8.SEMESTER

Det er langt ude. Helt derude, hvor man si-
ger goddag og farvel med et møjn. 
Haderslev ligger 98 km fra min lejlighed i 
Odense C, 27 km fra Sygehus Sønderjylland 
i Aabenraa, og 53 km fra æ græns’. Min før-
ste tanke, da jeg fik at vide, at jeg skulle i 2 
ugers praktikophold i en almen praksis så 
langt hjemmefra var shit, det er langt væk 
… Dernæst en undren over ikke at kunne 
blive sendt til en almen praksis på Fyn, og 
til sidst en forbavselse over, at det tager 1 
time 45 min med offentlig transport hver 
vej. Og så endda lige over julen! Og er be-
folkningen ikke bare bonderøve, der klarer 
tingene selv og ikke gider gå til lægen, og 
læger, der er år bagud rent fagligt? Der var 
lagt i kakkelovnen til nogle 2 trælse uger, 
troede jeg.

Alt er så bekvemt i storbyen
Tidligt op og afsted. Jeg endte med at låne 
en mikrobil af familien, så jeg undgik den 
lange transporttid til lægen. Det er komisk, 
fordi det er et godt billede på lægemanglen 
i yderområderne af landet. Få nyuddanne-
de ønsker vikariat, deltidsansættelse el-
ler køb af praksisandel i Haderslev og om-
egn – såvel som i andre landsdele uden for 
de større byer – og det medfører, at der er 
lægepraksisser, der lukker, når lægen når 

pensionsalderen, at ydernumrene centre-
res eller står ledige, og at der bliver langt 
mellem lægerne, som patienterne derfor 
skal køre mange km efter. I lægehuset i 
Nørregade, hvor jeg var i praktik, var der 
to læger med tysk ophav, som i sin tid hav-
de valgt at købe sig ind i lægehuset hos den 
nu pensionerede pæredanske læge. I netop 
Sønderjylland ser man mange tyske læger, 
fordi den dansk-tyske grænse er tæt på, og 
fordi det nogle gange er eneste mulighed 
for at tiltrække læger til regionen, kombi-
neret med en arbejdsløshedsproblematik 
for læger i Tyskland i 00’erne.
Jeg snakkede med en af lægerne i lægehu-
set, Stefan Schäfer, om rekrutteringspro-
blemerne, og han fortalte, at de i mange år 
har forsøgt at skaffe en tredje kompagnon, 
men desværre fortsat uden held. Derfor er 
lægekontor nr. 3 i lægehuset omdannet til 
kaffestue, dog stadig med en briks og ba-
salt udstyr stående så en grøn, kommende 
læge som mig selv har et sted at tage imod 
patienter. De to læger var superkompeten-
te på både det psykologiske og medicin-
ske, og patienterne var så forskellige, som 
de overhovedet kunne være. Alt fra mis-
brug, incest og depression til nakkesmer-
ter og årstidens infektioner prægede pa-
tientsammensætningen.

BILLEDE AF UNDERTEGNEDE FORAN DØREN TIL LÆGEHU-
SET I NØRREGADE

Alt fra misbrug,
incest og depression til 
nakkesmerter
og årstidens 
infektioner prægede 
patientsammensætningen.
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Rekrutteringsproblemer
FYAMs (Forum for Yngre Almenmedicinere) medlemsundersø-
gelse 2016 viser, at 70%  af yngre læger bor i eller omkring de tre 
største byer, og at 25% har overvejet at flytte til et område med 
rekrutteringsproblemer. SAMS’ (Studerendes Almen Medicin-
ske Selskab) egen medlemsundersøgelse 2015 viser, at særligt 
ens partners jobmuligheder er afgørende for valg af arbejdssted. 
Undersøgelsen viser derimod også, at de næstvigtigste kriteri-
er er opvækststed, natur og gode skoler – tre faktorer, som net-
op yderområderne kan ende med at kunne bruge i ”kampen om 
lægerne”. Før mit praktikophold havde jeg ingen forudsætninger 
for at udtale mig om Haderslev, men nu må jeg sige, at Haderslev 
er en lækker by! Byen ligger i et bakket landskab og er smukt be-
lagt med brosten. Byen har en enorm kirke centralt og kan byde 
på havn og turbåde, gode restauranter og hoteller, kunstgalleri, 
koncerter, shopping, dyrehospital, biograf og meget mere. Ha-
derslev kommune har desuden Gram Slot og Slotspark, et væld af 
udendørs fritidsaktiviteter, kort afstand til æ græns og Lillebælts 
Perle Årø, som er rig på oldtidsminder, og som forunderligt nok 
ikke har oplevet samme befolkningstilbagegang som andre små-
øer. For tiden skabes der en del arbejdspladser i Sønderjylland, 
og kvadratmeterprisen på en villa ligger utroligt lavt (8-9.000 kr/
m2). På trods af dette står Sønderjylland pt med 23 ledige læge-
praksisser, og 30% af lægerne i Region Syddanmark er over 60 år.

Mange forslag og intet quick fix
Personligt ville jeg ikke have noget imod at slå mig ned uden for 
stenbroen (storbyen). De bedre muligheder for en H-stilling, prak-
siskøb, billige huspriser og smuk natur trækker, og moderne in-
frastruktur og god IT kan løse udfordringerne med kontakt til læ-
gekollegaer og faglig sparring. Jeg tror ikke, man skal tale yder-
områderne ned, og man må som ung læge være åben og nysger-
rig for muligheden for at praktisere derude. Regionerne og PLO 
har forskellige forslag på bordet for at løse rekrutteringsproble-
merne: regionsklinikker, satellitpraksis, ansættelse frem for køb, 
billige lægepraksisser og økonomisk tilskud, almen praksis-for-
løb til alle KBU’ere, flere kandidater for at mætte markedet i stor-
byerne og presse unge læger med interesse for almen medicin ud 
af storbyerne, mentorordninger, oplysningskampagner, bedre 
løn/honorering mm. Med overstået 10 ugers rul på 8. semester 
med et 2 ugers praktikophold i Haderslev, har jeg fået indtryk af, 
hvad det vil sige at være læge i ”helt derude”. Personalet var me-
get flinkt og imødekommende, jeg fik lov til at have egne patien-
ter, og både læger og patienter sagde flere gange, at det var rart, 
at der kom nye, unge læger til! Det kan godt anbefales, så sinne 
med æ vinne (tag det roligt) og nyd dit sønderjydske klinikophold, 
hvis du er så heldig at få et.

Kilder: FYAM, SAMS, Information, DR, Region Syddanmark, TV 
Syd

BILLEDE AF LÆGEKONTOR NR. 3, SOM ER OMDANNET TIL KAFFESTUE
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MAGNUS' MAD

EN STUDERENDES ANMELDELSE 
AF MAD FOR STUDERENDE

Soup Stone

Me – Mother’s Street Food

Jeg sidder på den nystartede Soup Stone Café ved Campus. Stemningen er hjemlig og 
rolig. Eftermiddagssolen skinner nu skarpt ind gennem det store vinduesparti ud mod 
Campusvej og saligheden strømmer igennem kroppen til lyden af John Lennon på an-
lægget. Cafébestyrer Martin Bager Wulff speaker periodevis henover Beatles' toner for at 
fortælle mig om Soup Stones koncept. Et koncept, som der ikke bliver gået på kompro-
mis med. ALT er friskt og lavet fra bunden. Lige fra bouillonterninger til samtlige dres-
singer. Stedet skal forstås som et sundt alternativ til den klassiske fastfood, hvor prisl-
ejet hos Soup Stone ligeledes ligger på omkring 50-65 kroner for et måltid. Her hersker 
også en langt bedre service og helhedsopfattelse.

Jeg får først serveret Indian Dahl, en suppe bygget omkring røde linser, ingefær og hvid-
løg. Den er smagt til med alskens indiske krydderier. Man mærker næsten krydderier-
nes kamp på tungen, da de skiftevis erobrer, og falder tilbage. Hamrende smagfuld og 
uden at efterlade én med et rodet indtryk. Herefter lader jeg mine smagsløg angribe 
Bánh mí, en sandwich med langtidsstegte svineskuldre, syrlige og søde grøntsager, jal-
apeños og asiatiske krydderier. Det er en mægtig velsmagende sag, der forsøger at sæt-
te rammerne for asiatisk eskapisme. Det gør den dog ikke helt. For jeg føler lidt, at den 
mangler et sidste asiatisk pift. Om det er koriander, kinaradise eller begge dele, er jeg 
dog ikke helt afklaret med mig selv omkring. Efter en god madoplevelse takker jeg pænt 
Martin for, at jeg kunne få lov at anmelde lige netop dette sted.

På falderebet er det værd at nævne, at jeg er overbevist om, at Soup Stone er kommet 
for at blive.

Jeg er i Vietnam. Eller i hvert fald det nærmeste jeg kommer uden en flybillet. Jeg findes 
siddende i den nye restaurant Me – Mother’s Street Food. Udenfor er solen snart væk, 
og de levende lys omkring mig får mig til at føle mig yderst tilpas. Det er også menin-
gen bag dette nye street food-koncept. Me betyder mor på vietnamesisk og stedet em-
mer da også af den varme, som man ellers kun sætter i forbindelse med ens barndoms-
hjem. Al maden bliver lavet efter gamle familieopskrifter og bærer derfor på en enorm 
autenticitet og respekt for det vietnamesiske køkkens dyder. Ligesom Soup Stone hen-
vender Me sig til folk, der vil spise mad af høj kvalitet, men til en SU-venlig penge. Her 
skal man slippe cirka 80 kroner for en suppe og 45 kroner for en sandwich. Tjeneren 
serverer først en bánh mí xá xíu, som er en grillet sandwich med BBQ-marineret svine-
kød, koriander, syltede gulerødder, forårsløg, kinaradisser og frisk chili. Når man tager 
en bid af denne sprøde, lune baguette i samspil med den stærke chili, de smagsfremtræ-
dende koriander og det nærmest søde kød, skaber det en fantastisk smagskombination. 
Ovenpå denne fornøjelse, får jeg nu serveret en phó bó tái viên, som er en langtidstilbe-
redt suppe med bl.a. tyndskåret oksefilet, hjemmelavede kødboller, risnudler, forårsløg, 
stjerneanis, chili og friske grøntsager. Ved siden af suppen serveres en anretning med

bønnespirer, basilikum og lime, samt to forskellige dressinger. Man skal nu selv gå på 
opdagelse i de divergerende smagsnuancer. Man sætter selv tempoet og retningen for 
den sanselige oplevelse, hvilket opleves særdeles interessant. Efter en times tid må jeg 
igen vinke farvel til frirummet i det vietnamesiske og bevæge mig ud i det danske mør-
ke. Det bliver dog med garanti til flere besøg.

SERVICE 
 

SMAGEN

VALUE FOR MONEY

SERVICE 
 

SMAGEN

VALUE FOR MONEY

TEKST AF MAGNUS LANDTVED-HOLM
MADANNELDER, PSYKOLOGI 6. SEMESTER
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Skriveværksted er et fristed 
med plads til ord
Skriveværkstedet, Farmors Suite, forbinder 
interessen og evnen til at skrive med ideen 
om, at det er gavnligt at formulere sig på 
skrift, når livet er lidt ekstra svært.

Nogle gange er dansen med livet svært. Pludselig kan selv de simp-
leste opgaver virker uoverskuelige og tage pippet fra én. Når det 
sker, er det givende at finde fællesskaber, hvor man kan være 
sammen med andre, som kender til de problemer, man selv er 
udfordret med. Det kan også være hjælpende at finde fællesska-
ber, hvor man kan være fælles om noget tredje: i dette tilfælde ’or-
det’. Det er netop de principper, der ligger til grund for Farmors 
Suite, der er et litteratur- og skriveværksted, indrettet som Dan-
marks grimmeste, men hyggeligste dagligstue.

Hvad er det? 
Farmors Suite har til huse i den frivillige forening At danse med 
livet, som er for og til folk, der er udfordret af stress, angst og/el-
ler depression. Sammen med Tine Zøfting, der læser litteratur-
videnskab, er jeg tovholder på skriveværkstedet. Farmors Suite 
er vores hjertebarn, som vi selv har skabt fra bunden. Det har væ-
ret en lang proces fra idé til realisering, men også en rigtig given-
de proces, der er endt op i et fedt og nytænkende projekt. Skrive-
værkstedet opstod dels grundet interessen for litteratur og pas-
sionen for at skrive og udtrykke sig på skrift, og dels grundet en 
tankegang om, at der er et ”selvterapeutisk” element i det at skri-
ve, hvor vi ønskede at skabe en intim og tryg atmosfære, så der er 
ro og plads til fordybelse i ordet.

Det handler om at beskrive følelserne
Selvom det selvterapeutiske automatisk bliver en del af projektet, 
så opfordres der til, at der bliver lagt mere vægt på at beskrive fø-
lelser end specifikke situationer. Alle, der kommer i Farmors Sui-
te, er udfordret af en eller flere ting, men det er ikke dét, der skal 
være hovedfokus. Der lægges altså ikke op til, at man skal skri-
ve sin livshistorie eller detaljeret beskrive de ting, der gør ondt. 
I stedet forsøger vi at give værktøjerne til, at følelserne beskrives 
på en ny måde eller fra en andel vinkel. Det er klart, at hvis man 
er helt nyforelsket vil ens tekster være mere rosenrøde, end hvis 
man er inde i en dårlig periode, hvor man føler, alting går imod 
en. Det er heller ikke sådan, at det selvbiografiske er en ”forbudt 
genre”, vi vil bare gerne, at folk også udvikler sig og bliver bed-
re til at skrive.

Vores mål med Farmors Suite var derfor at skabe rammerne for, 
at man kan skrive og udtrykke sig, men i hvilken form og hvil-
ke emner, er ofte op til den enkelte i gruppen. I starten havde vi 
mange forskellige

skriveøvelserne, som Tine og jeg selv forberedte til hver gang, men 
efter vi har været i gang nogle måneder, er vi begyndt at dykke 
mere ned teksterne, udbygge dem og forbedre dem.

At skabe alt selv
Alt fra fond-søgning hos kommunen til afrivning af gulvtæppe 
har vi selv stået for, selvfølgelig med foreningens støtte i ryggen. 
I princippet er det nok også derfor, jeg er så vild med stedet: alt 
er selvskabt, det har taget tid og kræfter, men er blevet formet 
lige præcis sådan, vi ønskede det. Vi har været på genbrugsjagt 
efter præcis de rigtige møbler, billeder og en gammel skrivema-
skine. Vi besluttede selv at rive gulvtæppet af og male og lakere 
gulvet gult, fordi synes gulvet skulle være anderledes og gult. Det 
er samtidig vores sted, hvor vi selv opsætter reglerne og vælger, 
hvordan det hele skal foregå. Efter at have brugt det meste af ef-
teråret 2016 på at istandsætte vores rum til værkstedet, startede 
Farmors Suite op i januar 2017, hvor vi er en lille gruppe, der mø-
des hver anden uge for at skrive sammen.

Farmors Suite er et gratis tilbud til 
dig, som bor i Odense Kommune og er 
udfordret af livet på grund af stress, 
angst eller depression og har åbent:

mandag: 13.00 – 18.00
torsdag: 10.00 – 15.00.

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER
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Brevkassen
Kære brevkasse
Jeg er vild med alle de nyeste slankediller og jeg vild så gerne 
være med på noderne. Jeg har hørt der er kommet en ny type 
kur hvor man spiser efter sit stjernetegn. Jeg er vandmand med 
pluto i ascendanten. Jeg er født kl 04:20 om natten på en man-
dag. Hvilke fødevarer skal jeg gå efter for at opnå mit optimale 
jeg og tabe de sidste 6,7 kg jeg mangler?

Hilsen Cille, 24 år

Kære Cille.
Wow, sikke et navn. Jeg kan godt forstå du har det svært. Hvis 
jeg var i din situation, ved jeg slet ikke, hvordan jeg ville komme 
ud af sengen om morgenen. Klik dig ind på Borger.dk og send 
en ansøgning om navneændring med det samme. Nu! Det ko-
ster 480kr, og det er nærmest ligemeget hvad du ændrer det til. 
Malou, Lars, Brunsvitten, I don’t care, det kan KUN blive bedre! 
Jeg lover dig, sekundet det går igennem, rasler kiloene af dig.

Kærligste hilsner og positive vibes,

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

Kære Brevkasse

Jeg sidder og sveder over mine fem eksamener som ligger lige 
efter hinanden og to af dem er samme dag og det slog mig at hvis 
jeg nu var ordblind eller havde en diagnose kunne jeg få handi-
captillæg til SU'en og forlænget tid til eksamen. Og så kunne jeg 
måske bestå uden at skulle lære så meget udenad.
Jeg tænker at stress er ikke slemt nok og ADHD er for moder-
ne (selvom de skulle få noget fantastisk medicin!). Så, kære 
brevkasse, hvilken diagnose skal jeg overbevise min læge om 
jeg har? Eller er der en anden måde jeg kan bestå mine fem ek-
samener i første forsøg?

Hilsen den skoletrætte lægestuderende

Kære lægestuderende.
Suck it up og læs pensum.

Varme forårshilsner,
Anæstecia, astrolog og life coach 

FORENING   I   ALLE FAKULTET    I   ALLE

  
 

 

 

 

 

Kunne du tænke dig at arbejde med børn, og vil du være med 
til at udbrede førstehjælp i de danske folkeskoler? 

Brænder du for frivilligt arbejde, og kunne du tænke dig en 
god portion undervisningserfaring? 

Har du lyst til at være en del af en aktiv social forening på 
tværs af årgange og uddannelser?  

Så er Førstehjælp For Folkeskoler lige foreningen for dig! 

Vi slår d. 22-23 april endnu engang dørene op for en 
uddannelsesweekend for nye medlemmer og du kan finde 
facebookeventet for vores uddannelsesweekend på dette link: 
https://www.facebook.com/events/1830685963849877/ 

Eller ved at scanne denne QR-kode:   

Vi glæder os til at se jer!             

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

Er du kandidatstuderende på SUND, og 
er du interesseret i verden omkring dig?

Det nye Global Health-modul udløser 5 
ECTS-point!

SUND udbyder modulet Global Health, som inkluderer et 
to ugers udlandsophold.

Sammen deltager I først i et 5-dages kursus om det danske 
sundhedssystem, efterfulgt af det 2 ugers udlandsophold 
hvor du præsenteres for destinationslandets sundheds-
mæssige udfordringer, sundhedssystem mm.

Du møder studerende på tværs af SUND’s uddannelser.

Læs mere og tilmeld dig på: www.sdu.dk/modul/global-
health

Vil du vide mere, så kontakt din faglige vejleder eller AC-
Fuldmægtig Kristine Sofie Jensen, ksjensen@health.sdu.
dk

Ansøgningsfrist: 2. maj
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KONKURRENCE: VIND 
2 BILETTER TIL GALLAAFTEN!!
Læsere af SUND&HED kan ekstraordinært vinde 
10 x 2 billetter til gallaaftenen for Et Sundere Fyn.

Mandag den 1. maj på OUH Svendborg

Et Sundere Fyn er et Citizen Science-projekt, der 
engagerer og involverer borgerne i forskning. 
Vi sætter 1 mio. kr. på højkant og lader fynboerne 
udvælge det projekt inden for sundhedsforskning, 
som flest ønsker at prioritere.

Mød forskere, læger, patienter, pårørende, journalister 
og komikeren GEO – og få lidt godt at spise fra 
Kulinarisk Sydfyn. Alt sammen sendt direkte i TV2/Fyn.

Projektet er et samarbejde mellem OUH, SDU og TV2/Fyn.

Deltag i konkurrencen på 
www.kortlink.dk/q824

WWW.SDU.DK/ETSUNDEREFYN 

KONKURRENCE   I   ALLE

AKTUELT

31



JOB   I   MEDICIN

Vil du forske i kræft 
i hjernen?

Er du stud. med. eller cand. med. og kunne du tænke 
dig at lave kandidatspeciale/prægraduat eller ph.d.?

- Så har vi projektmuligheder for dig!

Vi er en forskningsgruppe, der forsker i hjernekræft og vi mangler dygtige, engagerede med-
arbejdere til nye forskningsprojekter med start f.eks. sep. 2017 og jan. 2018 eller hvornår det 
passer for dig.

Formålet er at udvikle nye behandlingsstrategier, som kan slå kræftcellerne ihjel og at ud-
vikle nye biomarkører til individualiseret kræftbehandling. Vi har særligt fokus på de meget 
behandlingsresistente kræftstamceller samt immunsystemets rolle i kræft. Vi samarbejder 
med flere andre afdelinger på OUH og med udenlandske forskere.

Som studerende hos os vil du:

-Blive en del af vores forskningsgruppe

-Få mulighed for selv at præge dit projekt

-Lære at forske

-Lære at præsentere dine resultater

-Komme til at deltage i møder og internationale kongresser

-Lære at skrive videnskabelige artikler

Er du interesseret, så send en mail med CV og karakterer til professor, overlæge, ph.d. Bjar-
ne Winther Kristensen (bjarne.winther.kristensen@rsyd.dk), Afdeling for Klinisk Patologi, 
Odense Universitetshospital.
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Turkis: CMYK: 85/0/40/0
Grå: CMYK: 0/0/0/85

Så vil Lægeforeningen og Yngre 
Læger gerne invitere dig til  
kurset Yngre læge – Kick off  
og kandidatfest.
 
På Yngre læge - Kick off får  
du tips til overgangen fra  
stud.med. til læge.
 
Det er gratis at deltage i  
arrangementerne, og det  
kræver, at du melder dig til.
 
Gå ind på læger.dk eller nylæge.dk

På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

Bliver du læge til sommer?

Kittel_sommer.indd   1 06/04/17   11.17

KURSUS   I   NYE LÆGER
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STUDIEUNDER-
SØGELSEN 2017

FADL.DK/STUDIEUNDERSØGELSEN

BRUG 5 MINUTTER PÅ DIT STUDIE:
FADL.DK/STUDIEUNDERSØGELSEN

TILLID

Lægestudiet er under forandring i disse år. Det bliver fx påvirket af fremdriftsreformen og femårs-
reglen. FADL vil gerne høre din mening og dine erfaringer med nogle af disse forandringer. 
På den måde tager vi sammen et skridt mod at få løst nogle af de problemer, der opstår. 
 
Gå ind på FADL.dk/studieundersøgelsen og deltag 
 
Undersøgelsen er anonym

Vidste du at, hvis du har 
været ansat på et hold i 

over 3 måneder, så opnår 
du funktionærstatus?

GRATIS LÆGEANSVARSFORSIKRING
Vidste du, at du som noget nyt får en gratis 
lægeansvarsforsikring, når du er medlem 
af FADL? 

Forsikringen dækker dig, hvis du bliver gjort 
ansvarlig for lægelig rådgivning eller behandling, 
og den dækker både i din fritid og i dit arbejde 
som FADL-vagt.  

Det er Lægeforeningen og FADL, der tilbyder forsik-
ringen som led i samarbejdet mellem foreningerne.

Du kan læse mere om forsikringen på fadl.dk/
laegeansvar

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
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Psykologi Revy 
– Vi skal længere ind
Med to akter halv-politisk, studie- og samfundsrelevant, tåkrum-
mende, grinagtigt og modigt skuespil og med et slagkraftigt band 
i ryggen, kom den blot to år gamle Psykologi Revy næsten helt ind. 

Rituel start
”Nedenunder” var fyldt til randen, alle aldersgrupper var repræ-
senteret og det store røde lærred blafrede fristende for enden af 
lokalet. Råb og jubel hørtes kort før start. Lydens kilde var skue-
spiltalenterne, som bag det røde lærred fik styr på nerverne ved 
at råbe nervøsiteten ud af kroppen i et opvarmningsritual. En 
slags body therapy måske? 

Forudsigelighed - med stærke karakterer
Trump, Pokémon Go, Gulddreng, udefinerbare pauseklovne og 
racisme var alle nødvendige emner, der kan sammenlignes lidt 
med Münchausen-syndromet: overdreven synliggørelse for at 
modtage opmærksomhed. Dog skal det stærke fællesskab takke 
sig selv for at lade Jacob Bindzus´ rolle ændre fra statist til stor 
rolleindehaver, da han i flere omgange var stærkt medvirkende 
til grin fra tilskuerrækkerne - blandt andet med sin indlevende 
og selvkreerede SKAM-karakter. 

Misforståelse som højdepunkt
Med et yderst velorkestreret band i ryggen, som blandt andet 
talte instrumenter som cello og perkussion, førte bandleder Jo-
hannes Olsen bandet til alle tiders positiv tilstedeværende fak-
tor. Med slagkraftig kønspolitisk satire i ”Penismisundelse” og 
stor stemme i ”Engang Var Jeg Til Psykolog” viste eftermidda-
gens store talent, Charlotte Moore, tilstedeværelse i nuet og gav 
et bestemt klap i møllen til det samlede antal stjerner i bedøm-
melsen. Aftenens store kollektive triumf var dog sketchen ”Blom-
sten og Bien”, der slog på misforståelsen mellem et populært di-
skotek i Odense og sex.

5 ud af 6 stjerner, som til tider manglede lidt substans og kølighed. 
Men som bestemt var hver en krone værd. Sund & Hed takker for 
nydelsesrig underholdning og vender glædeligt tilbage næste år.

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