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ALT ER 
LOVE

S å er det blevet tid til årets sidste nummer. Vi sætter 
fokus på kærligheden, både til hinanden, til sig selv, men også 
til faget, og til den kærlighed der er i luften.

I kan læse panelet diskutere om monogami overhovedet er 
nødvendigt, og om utroskab kan undgås?

Læg trykket på a´et og alle idrætsstuderende, underviserer 
og de studerendes forældre, ved hvem han er. Lektor og 
Gymnastikdirektør, Johan Borghäll, og vi har spurgt om han 
elsker sig selv.

Som traditionen følger har vi lavet et spørgeskema på SUND 
for at afdække vaner og selvopfattelser hos de studerende. 
Eksempelvis synes 17% På Idræt og Sundhed, at det er utroskab, 
at kysse nogen et sted på hovedet, der ikke er munden.

Når der er sagt kærlighed, må man også sige Tinder. Vores 
skribent og psykologistuderende er gravet ned I videnskaben 
bag, og kommer med 5 gode råd til at få succes med appen. 
Hvordan du end må mål succes.

Vi afslører også hvordan der er gået inflation I kærligheden, 
og det er så basal økonomi, at selv en medicinstuderende kan 
forstå det.

Vores faste sexolog og medicinstuderende har også skrevet en 
klumme om den store, og nødvendige, kærlighed til sig selv.
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Derudover kan I læse om hvordan Sexekpressens fortæller 
folkeskoleeleverne om sex, og forsøge at besvare spørgsmålet: 
kan man have et velfungerende parforhold uden sex?

I får også den unikke chance for at møde den første af sin slags i 
Danmark: Fodboldproffessor Peter Krustrup.

Der blev i maj også afholdt HTI17 finale, og du kan læse om de 
projekter der deltog, og møde dem der vandt.

Samt meget andet…

Tak for nu… 
Da jeg efter sommerferien har besluttet at give redaktør-batonen 
videre, vil jeg gerne benytte chancen for at sige tak. Det har været 
tre spændende og udfordrende år, som har givet mig flere gode 
erfaringer, oplevelser og bekendtskaber. Det bliver med stolthed 
og lidt vemod, at jeg takker af. Jeg har haft fornøjelsen af at se 
kollegaer, lønnede og frivillige, mødes på tværs af studieretninger 
og lagt mange timer i at bidrage til den fælles ånd som bladet 
forsøger at henvende sig til. De fortjener en stor tak fra os alle, 
for uden deres indsats, ville bladet ikke kunne eksistere. Også tak 
til fakultetet for at prioritere Sund & Hed eksistens. Vi må huske 
at ingen andre Sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark har 
et blad som udgives fast af en lønnet redaktion, og derfor heller 
ikke af samme kvalitet som Sund & Hed. Også tak til læserne for 
alle jeres bidrag og kommentarer.

- Hjalte Oltmann, Redaktør
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Ifølge Gyldendals Den Store Danske defineres ”monogami” som en 
ægteskabsform, hvor en person kun må have én ægtefælle. Når vi 
i disse dage snakker om monogami, tales der dog typisk ikke ude-
lukkende om ægteskabsmonogami, men også om ”parforholds-
monogami”. Hvis man skal svare på, om monogami overhovedet 
er nødvendigt, kommer det vist an på ud fra hvilket perspektiv, 
man ser på det. Vores vestlige samfund er indrettet efter, at men-
nesker lever i parforhold (med to individer).

Det ideelle parforhold
Går du i IMERCO og vil købe en oplevelsesgave, så er den for to. 
Et barn skabes ved at to mennesker finder sammen – men er det 
nødvendigt for barnet at have to ”klassiske” forældre? Skal parret 
endda både bidrage med en fader- og moderrolle? Forskellige stu-
dier har undersøgt dette og er kommet frem til, at nej, børn behø-
ver ikke én mor og én far. Det er faktisk ret ligegyldigt, hvem der 
giver barnet omsorg. Det handler om kvaliteten af den omsorg, 
barnet får. At barnet vokser op i et trygt og kærligt miljø. Monoga-
me parforhold er en social konstruktion, som er mest bekvemme-
lig, snarere end en nødvendighed. I disse dage findes der mange 
forskellige familieformer, og det vigtige er at give hinanden frihe-
den til leve livet på den måde, som vi hver især har det bedst med.

Spørgsmålet er også, om polygami kunne hjælpe med at opret-
holde forhold? Kan det måske være behjælpeligt for forholdet, 
hvis man giver hinanden lov til at have sidespring, for at eventu-
elle kropslige behov kan opfyldes?

Utroskab
Dette fører videre til det andet spørgsmål, om utroskab overho-
vedet kan undgås. Også her kan der ikke gives et entydigt svar. I 
en perfekt verden ville man sige: ”Ja, det kan undgås – folk skal 
bare tage sig sammen”. Men hvornår snakker man overhovedet 
om utroskab? Er det at have sex med en anden? Er det at kysse 
en anden? Er det måske allerede, når man ser begærligt på en an-

den? Dette må hvert par definere for sig, men det indebærer, at 
man kan snakke åbent med hinanden.

Utroskab sker. Og hvis det så er sket, kan man faktisk ofte iagt-
tage en forskelsbehandling af mænd og kvinder. ”Boys will be 
boys”, ”Mænd har bare større

behov for sex.” Ifølge flere studier angiver også flere mænd end 
kvinder, at have været utro. Men forholder det sig måske rette-
re på den måde, at ikke så mange kvinder vil være ærlige om, 
at de har været utro? Måske, fordi en kvinde, der har sex med 
mange mænd eller har været utro ofte, stadigvæk betegnes som 
mindre værd?

Udover at utroskab simpelthen er en meget grim ting, ligger der 
faktisk også et sundhedsmæssigt aspekt i det. I de seneste år kan 
stigende rater af kønssygdomme såsom klamydia, syfilis og go-
norré iagttages. Nogle finder ud af, at deres partner har været 
utro ved, at de bliver konfronteret med, at partneren har fået en 
kønssygdom, eller man bliver smittet af den faste partner. De fle-
ste af disse sygdomme kan heldigvis stadigvæk kureres, om end 
der er fundet antibiotikaresistente syfilis- og gonoretilfælde.

Bedrag
Det sværeste er at kurere tilliden mellem mennesker!
At blive bedraget er en slem følelse. Vi har brug for at kunne 
stole på hinanden. Vi er som mennesker afhængige af, at so-
ciale konstruktioner fungerer. Desuden ligger det i ordet kæ-
reste, at dette menneske er ens nære og kære. I dette ligger må-
ske en egoistisk ejerskabsfornemmelse, men kan og skal utro-
skab modgås og sociale konstruktioner søgt opretholdt ved, at 
velfærds- og formynderstaten tilbyder offentligt betalt partera-
pi eller straf for utroskab?

Er monogami overhovedet nødvendigt? 
Og kan utroskab undgås?

Debatpanelet er en gruppe af studerende på SUND, 
der gennemdebatterer 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
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Kærlighed fra 
Johan Borghäll
Læg trykket på a´et og 
alle idrætsstuderende, 
underviserer og de 
studerendes forældre, ved 
hvem han er. Johan. Lektor 
og Gymnastikdirektør, Johan 
Borghäll.

Sund & Hed har fanget Johan 
på Erasmusudveksling i 
Portugal for at tale med ham 
om begrebet kærlighed og 
selvkærlighed i forhold til 
hans pædagogiske virke.

”Elsker du dig selv?” 
”Elsker du dig selv, Emil?” Er det første, 
han spørger om. Ingen overflødige høflig-
hedsfraser. Og dét er, hvad Johan kan. Han 
benytter sine stærke pædagogiske evner 
og sin enorme menneskenære erfaring til 
at skabe plads til selvrefleksion. Specielt 
når det er mindst ventet. 

Ekspressiv idræt og 
Bevægelseskommunikation 
”Kærlighed i den pædagogiske praksis, 
som er udgangspunktet for denne samta-
le, er både abstrakt og lige til. Den findes i 
berøringen, i kærtegnet, i bevægelsen og i 
en omsorgsfuld kærlighedshandling.” for-
tæller Johan, da han bliver fortalt, at em-
net for interviewet er kærlighed og selv-
kærlighed.
Han beskriver selvkærligheden, som en 
selvaccept formuleret som ”bare jeg erken-
der og viser, den jeg er, er jeg værd at elske”. 
Denne sætningen hører med i den pæda-
gogiske ligning, som Johan udregner i sin 
undervisning.

Moderlig kærlighed
Men hvorfra Johan besidder sin egen kær-
lighed, er særdeles betydningsfuldt i hans 
virke som underviser: ”Min mor har været 
utrolig vigtig for den kærlighed, som jeg 
kan tage imod og give. Jeg har fået en betin-

gelsesløs kærlighed fra min mor, der gør, 
at jeg bare nogenlunde hviler i mig selv. Jeg 
har altid fået plads til at være mig selv og 
den selvværdsfølelse jeg fik, sidder dybt 
i mig og er en grundlæggende faktor for, 
hvem jeg er”, fortæller han. 

Fremelske sig selv 
Men for at kunne viderebringe denne kær-
lighed, er det, ifølge Johan, nødvendigt at 
kunne fremelske sig selv. Netop dette er 
vigtigt for at kunne elske sig selv, den man 
er og derfor accepterer sig selv, forklarer 
Johan. Men følelsen af at elske sig selv, er 
ikke noget, der er i personen, det er noget 
som er mellem mennesker. Vi kan ikke el-
ske os selve, helt selv. Vi er i relation, og 
den relationen må bygge på en ”Jeg-Du” re-
lation, hvor vi er subjekter for hinanden. 
I den mellemmenneskelige relation er vi 
ikke objekter for hinanden. ”Dét, jeg for-
søger i min undervisning, er blandt andet 
at kunne give rammer for udvikling af selv-
værd, det som vi nu her kalder selvkærlig-
hed. Gennem fysiske handlinger med ef-
terfølgende refleksion får den studeren-
de mulighed til at udforske og reflektere 
over sig selv i samspil med de andre på hol-

det”, fortæller Johan om sin undervisning 
og dennes mål.

Hvorfor overhovedet kærlighed i 
undervisningen?
Et spørgsmål, der kan være farligt for dette 
følelsesmæssige emne, er, om det er nød-
vendigt med kærlighed i undervisningen. 
”Min pointe er, at den studerende, skal føle 
sig mødt og set og på en måde elsket. Her 
skal vi forstå min kærlighed til den stude-
rende som professionel

kærlighed ud fra professor Lars Henrik 
Smiths begreb ”professionel kærlighed”. 
Det er i kraft af min profession jeg tilby-
der kærlighed, eller hvis vi skal bruge et 
mindre ladet ord - omsorg.”

Hvorvidt vi fremelsker os selv, føler kær-
lighed på tværs af kulturer og personer el-
ler blot elsker de pædagogiske evner, min-
der og erfaringer Johan Borghäll har vist 
os på Idræt og Sundhed i 35 år, er op til os 
selv. Dog husker vi studerende manden, 
som nu går på pension, igennem vores fø-
lelser. Dét er uden tvivl et kærligt og livs-
givende kompliment.

TEKST AF EMIL LJUNGSTRÖM    
SKRIBENT, IDRÆT OG SUNDHED 6. SEMESTER
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UNDERSØGELSE: 
KÆRLIGHED I LUFTEN
Til årets sidste blad har vi spurgt jer, kære læsere, om, hvad I synes 

er utroskab, om I har en kæreste, hvor mange kærester I har haft og 

mange andre gode ting. Her er resultaterne af undersøgelsen.

Forsigtige psykologer
I hele undersøgelsen var ni ud af ti deltage-
re heteroseksuelle. Af de folkesundhedsvi-
denskabssuderende (FSV) var der dog hele 
18% biseksuelle, mens der på psykologistu-
diet kun var 3% biseksuelle. Også på kære-
stefronten er de psykologistuderende lidt 
forsigtige. Kun 1/3 af de psykologistuderen-
de har haft 3 eller flere kærester, til gen-
gæld har fire ud af fem af dem kærester nu. 
Over 80% af de Idræt og Sundhedsstude-
rende har haft 3 eller flere kærester. Det 
højeste antal singler findes også på Idræt 
og Sundhed, hvor 17% er single. Når det 
er det højeste antal singler på SUND, skal 
man til at lede nu, hvis man vil have en af 
dem, der er tilbage. Vil du til gengæld være 
nogens første kæreste skal du kigge på FSV 
– her har en ud af ti aldrig haft en kæreste.

I gennemsnit har medicinere og psykolo-
gistuderende været længere tid om at fin-
de deres første kæreste end de studeren-
de på FSV og Idræt og Sundhed. Medici-
nere og psykologistuderende var gennem-
snit 16 år, da de fik deres første kærester, 
mens studerende på FSV og Idræt og Sund-
hed var 14 år.

Når det kommer til livsfilosofier gør sport 
noget ved mennesker: på Idræt og Sund-
hed er der 1/3 optimister, 1/3 romantikere 
og 1/3 gentle(wo)mans. Medicin har 29% 
romantikere og 23% pragmatikere, mens 
psykologi har 40% optimister. Så måske er 
det alligevel ikke alle psykologer, der har 
brug for en psykolog.

Forhold og utroskab
På FSV er de mere eventyrlystne end på 
de andre studier. En ud af ti kan lide, el-
ler kan forestille sig at kunne lide, at have 
2 kærester på én gang. Psykologi og Idræt 

og Sundhed er til gengæld de mest traditi-
onelle; 100% kan kun forestille sig at have 
én kæreste ad gangen.

På Idræt og Sundhed synes 17%, at det er 
utroskab, at kysse nogen et sted på hove-
det, der ikke er munden (fx kinden eller 
panden). Så slut med at mærke med læber-
ne på panden, om de har feber!

Kun 30% af medicinerne synes, det er utro-
skab at se nogen nøgne (de har vist haft for 
mange timer i ”praktisk anatomi”), mens 
43% af de psykologistuderende synes det. 
Til gengæld er det kun 85% af mediciner-
ne der synes, at kys på munden er utro-
skab. 95% af de psykologistuderende sy-
nes det er utroskab. Langt de fleste synes, 
at det at have sex med nogen, der ikke er 
deres kæreste, er utroskab. Men på psy-
kologi og medicin er der en håndfuld fri-
gjorte mennesker, der ikke synes, det er 
utroskab: 3,6% på medicin og 2,9% på psy-
kologi.

Når det kommer til åbne forhold er FSV 
mest konservative; en ud af fire tror ikke 
på åbne forhold kan fungere. Men man be-
høver måske heller ikke åbne forhold, hvis 
man har to kærester? De psykologistude-
rende er til gengæld meget åbne for det. 
95% tror at åbne forhold kan fungere for 
nogen.

Mr. & Ms. Perfect
100% af de Idræt og Sundhedsstuderende 
synes, at en god kæreste skal kysse én far-
vel, 52% af de medicinstuderende vil over-
raskes på mærkedage og 27% af de folke-
sundhedsvidenskabsstuderende synes, at 
en god kæreste skal lave mad ofte eller of-
tere. De FSVstuderende er dem, der helst 
vil have blomster og chokolade, når du har 
dummet dig: 9% synes, at det er sådan, en 
god kæreste skal gøre. 73% af alle, der har 
svaret på spørgeskemaet, synes, at en god 
kæreste skal gøre ting, man gerne vil have 
gjort, uden man er nødt til at bede om det.
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TEKST AF KATIA BOMHOLT    
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 7. SEMESTER
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Når vi spørger, hvad de to vigtigste ting 
så er, så opstår der noget uenighed. De to 
ting, der over hele linjen var allervigtigst, 
var, at en god kæreste skal kysse farvel og 
gøre ting, uden at blive bedt om det. Men 
for de psykologistuderende var sidstnævn-
te kun vigtigst for 31%, og til gengæld var 
der hele 20%, der syntes, at en af de to vig-
tigste ting var, at en god kæreste hver dag 
skulle sige, at de elsker en.

Gør noget!
1/3 af de Idræt og Sundhedsstuderende vil-
le ønske, at deres kærester var bedre til at 
tage stilling til ting, overraske dem og selv 
tage initiativ til husarbejde. De psykolo-
gistuderende er ramt af occupational ha-
zard, og hele 20% ville ønske, deres part-
ner var bedre til at tale om følelser. Det 
ønsker kun 10% af medicinerne sig og 0% 
af de idrætsstuderende. Følelser skal nok 
bare løbes væk. 1/3 af de medicinstuderen-
de ville ønske, at deres partner var bedre 
til at overraske dem, mens det ikke bety-
der noget særligt for de FSVstuderende. 
Her er det kun et ønske hos 1/10.

Måske lidt overraskende, er der ikke et 
stort ønske om, at folks kærester skal blive 
bedre til at tale om fremtiden. Generelt er 
det kun 7%, der ønsker sig det. Til gengæld 
er det ønske hos 18% af de FSVstuderende

Så den lille opsummering: vil du gerne 
være nogens første kæreste, skal du lede 
på FSV. Hvis du vil have størst chance for 
at finde en single, skal du lede på Idræt og 
Sundhed. Vil du finde optimisterne skal 
du forbi psykologi. Hvis du er til åbne for-
hold, skal du ikke lede på FSV – til gengæld 
er det der, du skal gå hen, hvis du er poly-
amorøs. Hvis du ikke gider snakke om fø-

lelser, skal du finde en kæreste på Idræt 
og Sundhed, og hvis din kæreste er en bi-
seksuel kvinde, så må du helle til at oppe 
dit date-night game.

Spørgsmålet var: ”Fuldfør denne sætning: 
Af alt i verden elsker jeg _____ højst”

”John Chemnitz' standardsvar”
”Postdefækationsfølelsen”

”Min kæreste (og min hest)”
”Mine katte”

”Mad”

De vigtigste ting, en god kæreste skal gøre

Guldkorn fra kommentarboksen

Den lille forskel – 6 hurtige
• 3/4 biseksuelle SUNDstuderende ønsker sig, at deres kæreste var 

bedre til at overraske dem.
• 14% af kvinderne vil gerne tale mere om følelser, mens det kun er 

8% af mændene, der vil.
• 1/4 af de biseksuelle kvinder vil gerne tages mere ud.
• 18% af mændene har brug for ”mig-tid” - det er kun 4% af kvinderne.
• 1/20 af de heteroseksuelle mænd vil gerne have lov til at prutte i fred.
• 17% af kvinderne vil gerne have flere komplimenter - det gælder kun 

3% af mændene.
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Gode råd til 
Tinder: App’en vi alle kender. Hvor matches bliver vurderet 
ud fra billeder og swipes. De fleste singler har på et 
tidspunkt været forbi, nogle har fundet kærligheden der 
– og selv visse kærestepar har været der for at søge en 3. 
mand eller -kvinde til at joine i sengen. Men hvad er ”do’s og 
don’ts” til tinder – det giver vi her fra Sund & Hed et bud på.

Et godt billede – hvor du er alene 
Det er imponerende, at det er nødvendigt, at sige det her om en app, hvor man vurderer folk ud fra deres billeder: men læg mindst 
ét billede af dig selv på din profil. Hvordan skulle folk ellers have lyst til at matche med dig? Og, når du så har fundet et billede af 
dig selv, så lad for guds skyld være med at lægge et gruppebillede op af dig og din lækre ven/veninde, hvor man ikke ved, hvem, der 
er hvem – du vil vel ikke have, at folk swiper grundet den anden person, vel? Når vi er ved snakken om et ”godt billede”, er det også 
værd at notere, at et godt billede altså ikke indbefatter billeder med snapfilter a la katteører.

En unik åbningsreplik 
Præcis ligesom i det ”virkelige” datingliv gælder, at du skal skille dig ud. Sorry to say: men det gør du altså ikke, hvis din 
åbningsreplik er ”hej (navn)” eller ”du har flotte øjne, har du haft en god dag?”. Find noget unikt! Enten noget sjovt om dig selv eller 
en god reference til dit match. Det kan være noget sjovt på deres billeder eller brug den information, de har i deres biografi. Klatrer 
han på sit billede? Kommentér på din egen højdeskræk, eller at du gerne vil med ud og klatre en dag (men pas på ikke at lyde som 
en creepy stalker). Har hun noteret, hun er vild med katte? Send hende en katte-GIF!

Når kemien er der, så tag tinder væk fra tinder 
Når du nu på et tidspunkt har skrevet frem og tilbage med dit match et stykke tid, så kommer tiden til at tage tinder væk fra tinder. 
Ligegyldigt hvor fri og åben du er omkring, at du er på tinder, så er det altså en app, de færreste har lyst til at åbne og bruge i 
offentligheden. Men derfor kan man jo godt have lyst til at skrive med sit match offentligt. Tag derfor samtalen et andet sted hen. 
Du skal dog alligevel værdsætte det sikkerhedsnet, tinder er: det føles på en måde mindre voldsomt at unmatche med én på tinder, 
end at skulle blokere et nummer eller fjerne som ven på Facebook, hvis det nu viser sig, at matchet alligevel er en freak.

Det første møde 
Mød hinanden offentligt. Det er ret simpelt: hvad enten det er til en kop kaffe, en gåtur eller en øl, så mød dit match et offentligt 
sted. Ikke fordi du skal være bange for, om du møder en seriemorder, men mere fordi det altså er lettere at stikke af fra en akavet 
date på en café, end hvis du er inviteret hjem på mad og vin hos dit match – eller at skulle smide dit match ud fra din lejlighed, hvis 
daten går skævt. Bare fordi der er kemi på skrift, er det jo ikke sikkert, den også er der, når man mødes ansigt til ansigt. Og måske 
også lidt af hensyn til seriemordertingen. Just saying.

Lån ikke app’en til dine kæreste-venner 
Jeg ved ikke, om det er, fordi vennerne har kæreste selv og derfor skal leve deres imaginære singleliv gennem dig, eller hvad der 
lige sker – men mange venner med kærester vil på et tidspunkt kommentere: ”ej, skal jeg ikke lige vise dig, hvordan du skal gøre 
på tinder” Men hør: lige meget om du er på tinder for at finde kærligheden eller bare et knald, så er det dårlig stil, at det er dine 
venner, der står bag matchet. Desuden er chancen ret stor for, at de har en helt anden præference i drømmefyr eller -kvinde end 
dig, eller, fordi de ikke kender app’en, tager fejl af ”ja” og ”nej”-retningen, når de sidder og swiper.

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER
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Min kærlighedserklæring til 
SDU
I slutningen af juni skal jeg 
forlade Syddansk Universitet 
i Odense efter tre år. Og det 
er med et knust hjerte, at jeg 
skal sige farvel. Til både SDU 
og Danmark. Derfor vil jeg 
udnytte denne lejlighed til 
min kærlighedserklæring til 
SDU.

Jeg kommer fra det danske mindretal i 
Sydslesvig, lige syd for grænsen. I 2010 tog 
jeg min studentereksamen på det danske 
gymnasie ”Duborg-Skolen” i Flensborg. 
Fra 2010 til 2013 læste jeg jura på Ham-
borgs universitet, men stoppede i 2013, 
fordi jeg simpelthen savnede noget der-
nede – det danske. Jeg er opvokset med 
dansk kultur, taler dansk flydende og har 
danske venner. Efter tre år i Hamborg hav-
de jeg fået nok af alt det ”Sie; Frau Mohr”, 
tysk bureaukrati, dårligstemmede ansatte 
på universitetet, en ekstrem konkurren-
cekultur blandt de studerende, dårlig og 
fuldstændig realitetsfjern undervisning, 
snobbede professorer … - jamen listen er 
lang. Og konceptet ”hygge” forstår de sku 
heller ikke særlig godt dernede. I august 
2014 startede jeg på bacheloruddannelsen 
i Folkesundhedsvidenskab på SDU. Og det 
er stadigvæk det bedste valg, jeg har truf-
fet i mit liv.

Man bliver ikke talt ned til
Jeg forlader SDU med en følelse af, at jeg 
virkelig har lært noget værdifuldt gennem 
disse tre år, og jeg føler mig godt rustet til 
min kandidat.

Generelt har fagene på min uddannelse 
alle sammen været meget spændende. 
Desuden er undervisningen orienteret i 
det senere arbejdsliv. Det handler ikke kun 
om teoretisk viden. Brug af computer er 
en selvfølge (en utopi i Tyskland), og man 
skal også lære at håndtere mere avancere-
de programmer som fx statistikprogram-

met STATA. Derudover har underviserne 
været helt fantastiske. De er meget dedike-
rede og har altid et åbent øre, hvis man har 
brug for hjælp eller bare pga. interesse i 
deres arbejdsfelt vil tage en snak med dem 
(utænkeligt i Hamborg). Hvis man skriver 
en mail, får man et svar meget hurtigt (i 

Hamborg skulle jeg nogle gange vente tre 
måneder på et svar). Og som det mest kon-
trastrige har jeg oplevet fornemmelsen af, 
at undervisere her på SDU ikke taler ned til 
én, men taler med respekt overfor den stu-
derende. Det kan naturligvis ligge i Jante-
loven, som jo er en vigtig del af den danske 
kultur. Men måske har man i Danmark på 

universiteterne også bare truffet det valg 
at omgås respektfuld med hinanden. Så-
dan skulle det være på alle universiteter, 
lige meget hvor, og jeg synes her kunne ty-
skerne i hvert fald lære noget af Danmark.

Udvekslingsophold
Jeg var desuden så heldig at måtte tage på 
udveksling via SDU til St. Francis Xavier 
University i Canada. Universitetet var flere 
år i træk bleven priset som Canadas bedste 
”undergraduate-university”, og jeg var me-
get nervøs over, om jeg ville være i stand til 
at klare mig godt derovre. Nordamerikan-
ske universiteter har det jo med at være 
meget prestigefyldte og siges at være me-
get elitære. Turns out, at det akademiske 
niveau faktisk var langt under det på SDU. 
Jeg føltes tilbagesat i 12. klasse på gymna-
siet. I første time lærte vi, hvordan man 
skriver en ordentlig mail til sin professor.

Udover det faglige, er det altså også bare 
enorm hyggeligt, at være studerende på 
SDU.

Hvis der var noget, der skulle forbedres, så 
drop team based learning! De danske stu-
derende er de mest aktive, jeg nogensin-
de har oplevet.

Jeg ved godt, at Janteloven siger, at man 
ikke skal føle sig som noget særligt. Men ef-
ter at have læst i tre lande, på tre forskelli-
ge universiteter, kan jeg i god tro sige: Kæ-
reste SDU – du er noget ganske specielt 
fantastisk, og jeg elsker dig.

“Jeg forlader 
SDU med en 
følelse af, at 
jeg virkelig 
har lært noget 
værdifuldt 
gennem disse 
tre år”

TEKST AF WIEBKE MOHR
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 6.SEMESTER
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Klumme: Der er gået inflation 
i kærlighed

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

Det er så basal økonomi, at selv en 
medicinstuderende kan forstå det. Hvis man 
bruger noget for meget, så går der inflation i 
det. Og går der først inflation i det, så mindskes 
værdien. Pludselig går værdien fuldstændig i nul. 
Det betyder ingenting.

Det er lidt med kærlighed, som det er med 
penge. Man kan ikke få for meget af det. 
Man kan til gengæld bruge for meget af 
det. Det bliver en sproglig glidebane, man 
bevæger sig ud på. Har man først stået for-
an køledisken i Netto og proklameret sin 
kærlighed til nem mad: ”Åh, jeg elsker fry-
sepizza!” Så er der lang vej tilbage. Grad-
vist bliver sproget unuanceret. Det bliver 
delt op i ekstremer. At elske eller ikke at 
elske frysepizza.

Og hvad gør man så? Hvilket ord skal så 
favne de følelser, du har, når du ser dem, 
du virkelig holder af. Hvad rummer følel-
sen af vakuum og sommerfugle i maven? 
Hvad kan rumme det behov, der opfyl-
des? Og i lige så høj grad, hvad kan forkla-
re, hvorfor du har det sådan med at mi-
ste dem - hvis det at elske bare er en hver-
dagsting?

Overforbruget ødelægger
Vi udvander vores sprog. Hvis vi siger, vi 
elsker alting, så elsker vi i virkeligheden 
ingenting. Det værste, man kan gøre for at 
udtrykke sine egne følelser, er at udtryk-
ke dem for meget. I hvert tilfælde at bruge 
ordene for meget. Hvis jeg hele tiden und-
skylder for ting jeg gør, så tror folk også, at 
det er en ren refleks fra mig. Så forsvinder 
den dybe, følelsesbetonede mening af mit 
undskyld. Det samme gælder for at elske.

Men er det så fordi, jeg ingenting elsker? 
Nej! Jeg elsker da min familie, min kære-
ste og flere af mine venner. Men så er det 
heller ikke mere. De bliver aldrig sidestil-
let med en ostemad med sennep, en fransk 
hotdog fra sygehuskantinen, eller den der 

sang fra Magtens Korridorer. De sidste tre 
er alle rigtigt fine ting. Bevares. Men lige-
frem at elske, det er for voldsomt.

Pas på dit sprog
Man kan tænke på sit sprog på samme 
måde, som man ville tænke på et udvik-
lingsprojekt. Altid tænke bæredygtighe-
den ind. I hvilken stand overlader man det, 
når man forlader det. Den stand skulle alt 
andet lige være bedre, end da man starte-
de. Det skal også være en stand, alle kan ar-
bejde med. Jeg ser da gerne, at man, hun-
drede år fra nu, havde et bedre forhold til 
de ekstreme ord, end man har nu. Der er 
jo intet trin over. Man kan ikke super-el-
ske, super-hade, super-undskylde. Det er 

sidste trin på sprograketten. Der er ikke 
mere at give af - det burde man have tænkt 
over noget før.

Værn nu om dit sprogbrug! Pas på med at 
elske for mange ting. Det mister sin vær-
di. Nogle gange bliver man nødt til at hol-
de lidt igen. Så stop nu dig selv. Skyd Amor 
ned - gerne med hans egne pile. Prøv at 
lade helt være med at sige, at du elsker no-
get. Bare en måned. Okay, måske din kære-
ste godt lige må få det at vide. Men så er det 
næsten også det! Få kursen til at stige igen. 
Læg værdi i, hvad du elsker. Og så begyn-
der det ’at elske’ pludselig at få værdi igen. 
Værdien skal genskabes. Den skal værnes 
om. Vi bør stoppe inflationen i vores sprog-
brug. Vende om på hælene, så vidt vi over-
hovedet kan, og gøre inflationen til en de-
flation. Lægge vores kollektive kærlighed 
til desserter med jordbær, pop-musik og 
Albani-øl i banken. Spare og spare op. Og 
så aldrig tale om at elske andet, end det 
man virkelig elsker.

For enten elsker man, eller også elsker 
man ikke. Og en ting er sikkert. Jeg elsker 
frysepizza!

»Det værste man kan 
gøre for at
udtrykke sine 
egne følelser, er at 
udtrykke dem for 
meget.«
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Den store kærlighed… 
til mig selv 

“Et stort flot bøgetræ 
kan ikke stå fast i 
en storm, hvis dets 
rødder er små og 
skrøbelige”

Sommeren er på vej. Solen 
skinner og fuglene synger – 
hvad mere oplagt er det end 
at skrive om KÆRLIGHED.

Jeg er ofte blevet spurgt, om en sexolog 
kun tager sig af problemer omhandlende 
sex og seksualitet. Det er selvfølgelig nær-
liggende at tro, men svaret er nej; jeg har 
set flere mennesker med problemer i kær-
ligheden, end de med problemer i sexli-
vet. Særligt er det mennesker med man-
gel på kærlighed til sig selv. Og så kommer 
(sjovt nok…) også problemer med sexlivet. 
Ser du – kan du ikke elske dig selv, kan du 
heller ikke åbne op for kærlighed til an-
dre. Så lad os snakke lidt om den der kær-
lighed til sig selv…

Det er så vigtigt, at vi snakker og minder 
hinanden om den. Vores kultur med Face-
book, Instagram og Twitter og hvad det nu 
ellers hedder, hvor vi er ”på” døgnets 24 ti-
mer, er et medie, hvor det er muligt at ska-
be en ny identitet – en side udadtil, hvor 
alt er perfekt og positivt; et sted, hvor an-
tallet af venner er vigtigt. Et sted, hvor an-
tallet af likes på det nyeste profilbillede er 
vigtigt. Et sted, som nærmest er blevet ob-
ligatorisk at være, hvis du vil inviteres og 
være med ”hvor tingene sker”. Lad os tage 
et andet eksempel; træning og sund kost 
er i højsæde – og det er jo kun godt, ikke 
sandt? Men træner og spiser du sundt, for-
di det er godt for din krop, fordi du elsker 
dig selv og vil have et langt liv med de bed-
ste forudsætninger? Eller træner du fordi 
alle andre gør det, og fordi det kræves, at 
vi ser ud på en bestemt måde, og fordi det 
er tidens trend – fordi du ikke tør at lade 
være med at være ligesom alle andre? Vær 
nu helt ærlig overfor dig selv… Tør du - tyk 
som tynd, trænet som utrænet, Facebook 
eller ej – tør du gå imod strømmen og mel-
de dig ud af følgernes Instagram-verden og 
Facebookernes like-it storm?

Tør du stå ved dig selv og være den 
du er – lige præcis sådan som du 
er?

Giv dette spørgsmål lidt reflektionstid inden 
du læser videre…

Det at elske sig selv burde jo være så nemt, 
men det er faktisk ret så svært; at stå ved 
sig selv og elske sig selv nok til ikke at lade 
sig omvende af mængden. Manglende kær-
lighed til sig selv er blevet en folkesygdom 
i Danmark - husk dit værd som menneske, 
og elsk og respekter dig selv. Et terapeutisk 
værktøj kan bruges til at beskrive selvvær-
det/egenkærligheden, som værende rød-
derne på et stort træ; selvværdet er det 
værd, jeg har som menneske, og det har 
jeg alene, fordi jeg er født til dette liv. Alle 
mennesker er lige meget værd. Selvtilli-
den er så kronen på træet – det flotte ud-
adtil, som vi alle ser. Det er her vi er dygtige 
og præsterer, men det giver ikke et større 
værd - forveksl endelig ikke stor selvtillid 
med stor egenkærlighed! Et stort flot bø-
getræ kan ikke stå fast i en storm, hvis dets 
rødder er små og skrøbelige. Husk det!

Læser du stadig med? Her er 3 tips til en 
regnvejrsdag:

1) Mærk din kerne.
Hvad er dine værdier? - Bevar dem, beskyt 
dem og forsvar dem under angreb. Stå ved 
dig selv – præcis som du er.

2) Tænk gode tanker om dig selv. 
Bemærk din indre kritiske stemme - den 
taler ofte med ord som; burde, skal, an-
dre tænker osv. Sig til den, at du takker for 
dens bidrag, men at du tager din egen vej 
hen imod et kærligere jeg.

3) Lær at sige ”PYT”.
Sæt forventningerne ned og gør mest af 
det, du har lyst til – intet forventningspres 
og ingen perfektionisme og ikke fordi ”alle 
de andre gør”.

Husk at elske dig selv – det er den vigtig-
ste og største kærlighed. Det er den kær-
lighed du viser dine omgivelser, som sæt-
ter grænser og behov. Det er ikke et egoi-
stisk valg – det er et vigtigt valg for, at kun-
ne stå fast i en storm af en verden, som dik-
terer hvordan vi alle burde være. Vær dig 
og vær fandens stolt af det!

Masser af kærlighed og sommervarme til 
dig derude – go love yourself ❤

TEKST AF LOUISE KNOPP ANDERSEN 
SEXOLOG, STUD. MED 12. SEMESTER
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Jeg er tosset med 
sport!
Fodbold fylder en enorm 
del af hverdagen for mange 
unge mænd. Liam McColl 
er ingen undtagelse. 
Fra drengedrømme om 
professionel karriere og til 
en mere realistisk hverdag 
i Odense er der én ting, der 
har været central for ham. 
Kærligheden til sporten. 
Både som spiller, tilskuer og 
gamer.

Liam McColl er idrætsstuderende på sjette 
semester. Han er også vild med fodbold. En 
kliché blandt unge mænd, men ikke des-
to mindre et element, der fylder en del i 
hans hverdag. Noget der desuden har haft 
stor indflydelse på hans valg af studie. Som 
så mange andre startede kærligheden til 
sporten i en tidlig alder ”Jeg har dyrket det 
lige siden jeg var helt lille og startede rig-
tigt til fodbold da jeg var 5 år. I lang tid spil-
lede jeg så ofte, jeg kunne enten i haven el-
ler på træningsbanen.”

I sine barneår har flere episoder gjort 
enormt indtryk på Liam. Specielt turne-
ringerne. ”Mit første minde med fodbold 
må nok være en af de mange fodboldtur-
neringer, jeg var til som barn. Denne spe-
cifikke turnering foregik lidt uden for Kol-
ding, og jeg kan huske, vi kom i finalen. Det 
der gjorde størst indtryk på mig var dog, at 
turneringsarrangørerne spillede ”We are 
the Champions” af Queen for fulde drøn 
da turneringsvinderne blev kåret, og jeg 
gik flere dage efter og tænkte på, hvor me-
get jeg ville ønske, det var mig der var ”the 
Champion”.”

Siden da har Liam brugt mange timer på 
sin sport. Han har dyrket det i mange år, 
op gennem folkeskole såvel som gymna-
sie. Både på banen og som Playstationspil 
i fritiden. Med universitetslivet er han dog 
gået på pause med aktivt at spille fodbold. 
Fra flere træningspas om ugen og kampe i 

weekenden er der sket et skifte. De mange 
timers træning om ugen er blevet til man-
ge timer foran fjernsynet. Flere timer om 
dagen ser Liam fodbold, enten fokuseret 
eller med det kørende i baggrunden. Al-
ligevel oddser han ikke. Desuden har han 
set fodboldkampe i forbindelse med rejser, 
både i Hamborg og i Skotland. Men hvad 
gør fodbolden til så speciel en sport? Fra 
Liam er svaret klart: ”Fodbold er en spe-
ciel sport på grund af dens store evne til at 
samle mennesker. Det er store som små, 
både kvinder og mænd, drenge og piger 
og alle etniciteter, der samles om fodbold. 
Fodbold giver en følelse af fællesskab på 
flere niveauer, om det er som en del af et 
fodboldhold, som fan eller som familie.”

Selvom Liam ikke spiller for tiden, så er 
det en inkarneret del af hans hverdag. Et 
er, at han stadig spiller FIFA på Playstati-
on. Noget helt andet er, at det har sneget 
sig ind som en del af hans bacheloropga-
ve. Sportens ånd giver altså aldrig rigtigt 
slip på ham.
Selvom han aldrig blev professionel, dren-
gedrømme til trods, så har Liam et posi-

tivt syn på SDU Elite - også de specielle for-
hold eliteidrætsudøverne får: ”I min optik 
er det helt okay. Vi lever alle nogle forskel-
lige liv, men når man lægger så mange ti-
mer i noget, som man er ekstremt dygtig 
til, synes jeg også det skal prioriteres. Der-
for er det også vigtigt, og fedt, at SDU giver 
elitesportsudøvere muligheden for at kun-
ne passe deres sport ved siden af studiet.”

Selv hvis Liam var blevet professionel, vil-
le det ikke haver ændret hans fremtidspla-
ner. Han ville stadig have fokuseret på ud-
dannelse ved siden af sporten. Sikkerhe-
den i at have noget at vende tilbage til, hvis 
han skulle blive skadet, eller når han ikke 
var god nok længere, er noget han vægter 
tungt. Selvom man skal tage chancer, så 
behøver man ikke risikere alt for at blive 
sportsmand.

Man kan altså godt have en enorm kærlig-
hed til sin sport, bruge flere timer om da-
gen på den, og stadig leve i en rimelig ba-
lance med sit studie. Og er man heldig, og 
læser det rigtige, kan man jo skrive bache-
lor om sin kærlighed.

TEKST AF FREDERIK MARK HØJSAGER
SKRIBENT, STUD. MED. 7. SEMESTER
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Selvfølgelig har man sex?
Kan man være i et moderne parforhold uden sex?

Sex er en naturlig del af parforholdet, hvis 
man skal følge normen fra samfund, maga-
siner og avisartikler. Men kan man have et 
velfungerende forhold uden sex?

Når vi i Sexekspressen underviser folke-
skoleelever, arbejder vi ud fra mantraet, 
sex skal være sjovt. Det er først noget, man 
skal give sig i kast med, når man absolut 
ikke kan vente længere. Men hvornår det 
er, er selvsagt meget individuelt.

Den gennemsnitlige alder for seksuel de-
but (defineret ved første penetrerede sam-
leje) ligger i Danmark på ca. 16 år. Det be-
ror på en udregning, hvor man har udreg-
net medianen af den seksuelle debutalder. 
Altså i en alder af 16 har ca. halvdelen haft 
deres seksuelle debut. Samme undersøgel-
se viser, at 85% har haft deres seksuelle de-
but, inden de er 19.

Det vil sige at langt de fleste, der læser på 
universitetet, har haft deres seksuelle de-
but, hvilket for jer er rigtig dejligt! Keep 
it going!

Men det betyder også, at der er en grup-
pe som ikke har. Og hvad gør man så? Kan 
man overhovedet have et forhold, hvor sex 
ikke indgår?

Der findes en million grunde til ikke at 
have haft sex, som kan bero på personlige, 
kulturelle eller religiøse årsager. Alt sam-
men kan koges ned til, om man er klar el-
ler ikke klar. Det vigtige er, at man selv er 
tilpas med det.

Hvad gør man så, hvis man er i et parfor-
hold? Jeg mener, at uanset om ens part-
ner har haft sin seksuelle debut eller ej, 
så er kommunikation det absolut vigtig-
ste. Forklar din kæreste dine bevæggrunde 
for ikke at have sex. Jeg vil vente, til jeg er 
gift, eller slet og ret, jeg er ikke klar. Mere 
end noget andet er kommunikation og re-
spekt det bærende i et forhold. Hvis ens 

partner ikke kan respektere et valg om af-
holdenhed, mangler vedkommende grund-
læggende forståelse for dig, og er ikke værd 
at holde på.

Hvad gør man så i stedet? Det er selvfølge-
lig individuelt, hvor langt man vil gå, men 
intimitet og nærhed kan sagtens manife-
steres i andet end sex. Prøv jer lidt frem, 
men sørg altid for at have dig selv med. 
Snak om, hvor din og din partners græn-
ser går og gå på opdagelse sammen.

Det vigtigste i sex er tillid. Man blotter sig 
for sin partner og viser en sårbarhed, man 
ikke deler med hvem som helst. Jeg tror 
,det er vigtigt at føle, at ens partner begæ-
rer en. Det er også her, sex bliver en dybe-
re samhørighed og ikke blot to ryk og en 
aflevering.

Et parforhold er først og fremmest kærlig-
hed, gensidig respekt og kommunikation. 
Om man så derudover har et fysisk aspekt, 
er op til det enkelte par. Lyt til hinanden, 
tag hensyn og hav en fantastisk sommer!

»Når vi i Sexekspressen 
underviser folkeskoleelever, 
arbejder vi ud fra mantraet, sex 
skal være sjovt.«
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Ond & vred; 
Om kærlighed som single
”Roser er røde, violer er blå – kærlighed er alt, og at have en kæreste ligeså” Nej. Bare nej og bvadr. Kærlighed og at 
have en kæreste er ikke alt. Eller, at være elsket er vigtigt, den vil jeg gerne være enig i, men folk, der himler op om, 
at man er nødt til at have en kæreste for at finde lykken i livet, skal virkelig stoppe. Hvis din lykke afhænger af, om 
du har en ”special someone” at dele hele dit liv med, så må du simpelthen ud og redefinere dig selv og dine livsmål. 
Det er det mest forældede og ensformige syn, at man ikke kan være lykkelig uden at få en kæreste og blive gift sene-
re hen. Stop. Det er ikke dét, livet handler om. Singler kan også have det helt fint på egen hånd. Og finde kærlighed 
og lykke andre steder: ved venner og familie. Det er jo ikke sådan, at jeg afskyer kærlighed, eller jeg ikke kan lide ro-
mantik. Det er heller ikke, fordi jeg nødvendigvis altid synes, det er fedt at være single. Men jeg gider simpelthen 
ikke gå på kompromis med mig selv i forsøget på at ”opnå” en kæreste for alt i verden. Ellers tak. Jeg vil have lov til 
at være kritisk overfor potentielle partnere, uden at blive dømt af mine venner med kærester. Bare fordi jeg er sing-
le, må jeg gerne stille krav til mulige kærester: at jeg synes, fyre, der ikke gider bruge tid på at stave korrekt, er det 
største turn off, er faktisk helt okay. Det betyder ikke, at jeg er så kræsen, at jeg kommer til at leve alene resten af li-
vet eller ende som kattedame. Det sidste bliver i hvert fald ikke aktuelt, da jeg er ca. ligeså kritisk overfor katte, som 
overfor fyre, der ikke kan stave. Nej, jeg får en kæreste, når fyren er rigtig, men ikke fordi man skal have en kæreste 
for at være lykkelig. Jeg er fint lykkelig på egen hånd.

Af Astrid Bjerregaard Pedersen

KÆRLIGHED
Kunsten at græde i kor alene 

Æder sig ind i sindet 
Red mig, du ved, vi er 

Læg dig, tro mig, vær mig 
Inden livet lukker 

Glem mig ej 
Husk os, dem vi var 

Ed, at du altid var ret 
Dem vi var, er vi for altid

Talens guld og ordenes brussen 
Ilende er alt uden om, eller intet

 Langsomt, lavt, larmende 

Sensuelle former formerer følelsen 
Underdanig kærlighed styrer dig - måske 

Nu og nu og nu - lever i tosomheden
Drømmer om dagen, elsker om natten. 

Onderne flygter 
Goderne frygter - ej mere 

Hil din næste, velsignelsen forbliver 
Ederne er hørt og fordømt. 

Dem vi var, er vi stadig. Kærlige.

TEKST AF EMIL LJUNGSTRÖM    
SKRIBENT, IDRÆT OG SUNDHED 6. SEMESTER
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Der skal mere fokus på 
sex og samvær i klinikken 

SAMS afholdte 
tidligere på foråret et 
eftermiddagsarrangement 
med fokus på samtalen om 
sex, intimitet og samliv.

Til arrangement var læge Sebastian Aaga-
ard inviteret, som til daglig er læge i Check-
point, hvor man anonymt kan møde op og 
blive testet for kønssygdom og få en sam-
tale.
Desuden var både Søren Cold fra onkolo-
gisk afdeling og Lars Lund fra urologisk af-
deling forbi og dele deres erfaringer.

»Nå hvordan går det med dit 
seksualliv?«
- spørger Søren Cold ud i plenum, for at 
vise, hvordan man ikke skal starte en sam-
tale om sex. »Man skal ikke starte med så-
dan en bombe, det åbner ikke samtalen 
op, og danner grundlag for en god relati-
on« forklarer han.
Søren Cold er ansvarlig for hele kommu-
nikationsundervisningen på medicinstu-
diet. Så er han også overlæge på onkolo-
gisk afdeling i brystkræft teamet, så han 
ved, hvad han taler om.
»Relation er det aller vigtigste i mødet med 
jeres medmennesker, som jo også er jeres 
kunder. I skal turde at være i stand til at 
snakke om både følelsesbetonede og inti-
me emner« fortæller han.
Men, hvorfor er relation så vigtigt, det er 
jo behandlingen de kommer for, og ikke 
holde i hånd og snakke om tingene? Som 
John Chemnitz, lektor i anatomi tidlige-
re har udtalt til Sund & Hed »Enten 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,«

Til det svarer Søren Colds »Du mister no-
get på relations fronten ved ikke at give 

patienten lov til at snakke, og ganske en-
kelt giver øget relation, øget compliance 
og bedre behandling«

Større problem end man skulle tro
Søren Cold fortæller at 25% af kvinder, der 
får fjernet et bryst ophør med samliv. Man-
ge kvinder føler at de uden et bryst ligner 
et monster eller er helt forkert. Midlerti-
dig mener deres mænd, at de ser ud helt 
som de plejer.
Han foreslår, at man i stedet åbner op 
for de ømme emner på en mere ømfindig 
måde: »Jeg ved godt det er lidt grænseover-
skridende. Jeg ved at der er mange i din si-
tuation, som oplever problemer med sam-
livet, hvordan fungere det for dig?« fortæl-
ler Søren Cold og fortsætter »Det er ikke 
fordi jeg ved så meget om det. Men jeg kan 
hjælpe dig med at finde frem til nogle, der 
kan hjælpe dig«

Sexologisk klinik på OUH
Ind træder Lars Lund, som udover at være 
ledende overlæge på urologisk afdelingen, 
leder sexologisk klinik og får tit henvist 
bl.a. kræftpatienter dertil, også fra Søren 
Cold. Vi er nemlig så heldige at OUH har en 
klinik, som er specialisere i at genoprette 
evnen, og lysten, til at have sex.

»Det startede egentligt med en mistanke 
om at der generelt er for lidt fokus på sek-
suallivet efter og under sygdom« fortæl-
ler Lars. En prægraduat studerende viste 
at kun 5 ud af 105 der får fjernet prostata 
var blevet informeret om risiko for seksu-
el dysfunktion.

I 2014 slog klinikken første gang dørene 
op. I starten havde de bare åbnet en for-
middag, men nu har de åbent mandag ons-
dag og fredag, og alligevel er der 1 års ven-
tetid.

»Det kan være alt fra simple gode råd og 
bækkenbundstræning til mere avancerede 
behandlinger som pumpe og indsprøjtnin-
ger« forklarer Lars, som stolt præsente-
re en hel stribe af effektive hjælpemidler.

Vi ved ikke om det kun er sagt i spøg da 
Lars afslutter sin præsentation med »Det 
er vigtigt at have lås på skabet med hjæl-
pemidler, ellers forsvinder det op omkring 
juletid«, men én ting er sikkert: patienter-
ne er lykkelige, og det er deres samlever 
også.

»20% af dem 
der har fået 
fjernet en nyre 
havde samme 
seksliv som før«

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 10. SEMESTER
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MØD EN PROFESSOR

Mød en professor… 
Peter Krustrup

International anerkendt 
forsker på SDU, som i den 
grad kan bruge bolden. Mød 
fodboldprofessoren, som 
blandt andet har udviklet de 
evidensbaserede koncepter 
Fodbold Fitness, FIFA 11 for 
Health og FC Prostata.

Fodboldprofessoren 
”Peter Krustrup til SDU” - sådan lød over-
skriften på SDU´s hjemmeside om den ny-
ligt tilknyttede idrætsforsker, Peter Kru-

strup, som var det en transfernyhed i fod-
boldens verden. Men det ér også et scoop 
for Syddansk Universitet og for Idræt & 
Sundhed i særdeleshed. I oktober 2016 
tiltrådte Peter Krustrup som professor 
ved Syddansk Universitet i Sport and He-
alth Sciences og som forskningsleder ved 
SDU, Institut for Idræt & Biomekaniks 
nye forskningsenhed, Sport and Health 
Sciences. Sund & Hed har taget en snak 
med den anerkendte forsker, for at høre 
mere om, hvem den nye forskningsleder 
er, hvilke projekter han allerede har på-
begyndt, og hvorfor han synes, at unge 
idrætsstuderende skal gå i sine fodspor. 

Spillende professor 
Krustrup har i sine unge år været hele den 
sportslige palet rundt for at afprøve sine 
talenter. Fodbolden har dog været hans 
trofaste følger, siden han var 5 år, og her 
var det Vanløse IF, som fik lov til at opleve 
Krustrups talent på banen. Sidenhen blev 
han træner for forskellige kvindehold - og 
det har, ifølge ham selv, blandt andet været 
medvirkende til en udvikling af de sports-
lige formidlingsevner. Allerede inden gym-
nasieårene var Krustrup bevidst om, at det 
var sporten, fodbolden og dennes fortryl-
lende verden, som skulle være hans leve-
vej. Derfor valgte han idrætslinjen på gym-
nasiet og drog videre som idrætsstuderen-
de på Københavns Universitet. Med bifag i 
Dansk tog han ”den lige vej” op fra bache-
lorstuderende til professor i København, 
og sidenhen professor først i engelske Ex-
eter og dernæst københavn igen.
Men at blive forsker var ikke givet fra star-
ten af uddannelsen: ”Det var egentlig ikke 
før specialet, at jeg blev bevidst om, at jeg 
ville gå denne karrierevej i stedet for at bli-
ve gymnasielærer,” fortæller han. Med en 
energisk livsglæde til idrætsfeltet, føler 
Krustrup en glæde ved at arbejde i teams, 
hvori han ser sig selv som en forsknings-
kreatør: ”Jeg ser mig selv som siddende i 
midten af et netværk. I mine forsknings-
projekter og andre arbejdsopgaver har jeg 
forbindelse til forskellige faggrupper, lige 
fra læger og fysioterapeuter til trænere 
og holdledere på forskellige fodboldhold. 
Heri føler jeg mig til rette”.

For de fodboldkyndige vil en sammenlig-
ning med Christian Eriksen være nærlig-
gende. Begge nyder de stor anderkendelse 

“SDU og Sport 
and Health 
Sciences giver 
mulighed for 
at arbejde med 
og i et fagligt 
stærkt team”

TEKST AF EMIL LJUNGSTRÖM    
SKRIBENT, IDRÆT OG SUNDHED 6. SEMESTER
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internationalt, arbejdssomme, kreative og 
vigtigst af alt; de deler en passion for et af 
verdens største kulturelle samlingspunk-
ter: fodbolden.
Fra KU til SDU - Et tilbud, han ikke 
kunne afslå
Men opfattes et stillingsskifte fra Køben-
havns Universitet til Syddansk Universi-
tet ikke som et trin ned af karrierestigen?

Tværtimod, ifølge Krustrup selv. Jobskif-
tet fra Københavns Universitet til Syd-
dansk Universitet synes at være et natur-
ligt skifte i hans progressive karriere. ”Jeg 
fik simpelthen et tilbud, jeg ikke kunne 
sige nej til,” fortæller han, mens han smi-
ler og kigger tilfreds ud af vinduet: ”SDU 
og Sport and Health Sciences giver mulig-
hed for at arbejde med og i et fagligt stærkt 
team, og de er meget støttende i de pro-
jekter, vi har gang i. Denne forskningsen-
hed har givet mig og mine dygtige kollegaer 
unikke muligheder for at gå i dybden med 
flere forskellige implementeringsprojek-
ter. I øjeblikket er jeg i gang med projekter 
omhandlende fodbold og sundhedsfrem-
me, FIFA 11 for Health og forskning i elite-
fodbold,” fortæller Peter og virker yderst 
tilfreds med de bolde, han har fået at jong-
lere med på instituttet. 

Hvad er fodboldforskning? 
Ovenstående projekter er konkrete ek-
sempler på arbejdsopgaver for Peter Kru-

strup og som eksemplerne viser, spæn-
der de milevidt: ”Det er alt fra sundheds-
undervisning med FIFA 11 for Health, til 
forskning i de professionelle europæiske 
fodboldligaer,” fortæller han, da snakken 
nærmer sig konkret forskning. Heri bli-
ver Krustrup bedt om at uddybe sin forsk-
ning i elitefodbold: ”Jeg har forsket i elite-
fodbold og præstationsoptimering i Serie 
A, La Liga og Premier League i snart 20 år.” 
Han tøver ikke et sekund med at hive en 
endnu ikke udgivet rapport frem, og fort-
sætter: ”Nu skal du se…” starter han ivrigt. 
Derefter fortæller han om konkrete fund 
i forhold til betydningen af indskiftnings-
spilleres betydning for den enkelte kamp, 
fysiologiske faktorer i form af træthed og 
skader, og hvordan denne forskning kon-
kret kan bruges i en fodboldkamp. ”I den-
ne kamp ser vi eksempelvis tre/fire ska-
der i slutningen af kampen til det vinden-
de hold. Hvis modstanderens træner hav-
de bare lidt taktisk fleksibilitet, kunne 
den kamp være endt helt anderledes, og 
de havde givetvis haft en stor chance for 
at vinde.” Ydermere fortæller Krustrup, at 
Mario Götze fra Tyskland i VM-finalen i 
2014 og Eder fra Portugal i EM-finalen 2016 
er aktuelle eksempler på, at indskiftnings-
spillere har stor indflydelse på fodbold-
kampe og især i 120-minutters kampe. En 
medrivende samtale som alle sports- og 
fodboldinteresserede burde have chancen 
for at overhøre.

Med en forestående afsluttende UEFA Pro-
licens eksamen, den højest mulige træner-
uddannelse, er den store viden om fodbold 
og dens mange facetter, hos Krustrup, ikke 
til diskussion. I 2013 var han med til at vin-
de EM-bronze til det kvindelige fodbold-
landshold som assistenttræner og har i 
forlængelse af dette set sine videnskabe-
lige resultater bære frugt: ”Jeg havde en 
aftale med daværende landstræner om, 
at når der var syv minutter tilbage af pau-
sen, markerede jeg. Dette signal betød, at 
vi skulle gå ud og varme op inden anden 
halvleg. Det var på baggrund af min forsk-
ning, at jeg havde fået implementeret den 
aftale på kvindelandsholdet. Der var spe-
cielt én kamp, hvori vi var altdomineren-
de fra starten af anden halvleg, og hvor vi 
scorede kort inde i halvlegen.”

Så fodboldforskning er altså meget mere 
end blot metode, teori og analyse - det er 
blandt andet viden og resultater overført 
til mål og følelser. 

Råd til kommende professorer
”Ting sker!” Sådan afslutter Peter Kru-
strup interviewet, da han bliver spurgt 
om, hvorfor unge idrætsstuderende skal 
gå i samme sko som ham. ”I idrættens ver-
den har vi alle roller at udfylde. Lige fra 
topklubber i Europa til kommuner og for-
eninger på lokalt plan. Vi skal være faglige 
forgangsbilleder, der er med til at udbre-
de sport og sundhed. Men dét, som har in-
teresseret mig ved forskningen, er, at for-
ankre evidensbaserede koncepter i daglig-
dagen. Det er i forskningens og dennes re-
sultater, at ting sker”.
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FRA PATIENT 
TIL BEHANDLER
MieMy har tidligere haft en spiseforstyrrelse, men anser nu 
sig selv som rask. Hendes situation har ændret sig så meget, 
at hun nu ikke længere er patient, men er derimod godt på 
vej til at blive behandler – til sommer kan hun skrive cand.
psych. på CV’et.

Spiseforstyrrelsen begyndte, da MieMy 
Tastesen var 14 år, hvor hun så småt be-
gyndte at springe måltider over i forsøget 
på tabe sig for at passe ind på sit daværen-
de håndboldhold. I starten føltes det hur-
tige vægttab som en succesfølelse. ”Så be-
gyndte jeg at kaste lidt op også, og så gik 
det endnu stærkere,” forklarer MieMy. Da 
hun først havde oplevet det hurtige vægttab 
ved restriktion af mad og siden opkastnin-
ger, eskalerede spiseforstyrrelsen hurtigt 
og begyndte at styre hendes liv, hvor hun 
bl.a. pjækkede fra timerne for at komme 
hjem og overspise og senere kaste op. ”Jeg 
kunne ikke rigtigt finde ud af at stoppe det 
igen,” beskriver MieMy, inden hun fortsæt-
ter om tiden, hvor spiseforstyrrelsen var 
værst, som 18-årig: ”På det tidspunkt veje-
de jeg 45 kg., og var dér, hvor jeg besvimede 
dagligt, og havde det rigtig dårligt. Jeg ka-
stede op 12-14 gange om dagen.” Vejen ud af 
spiseforstyrrelsen var ikke let, og handlede 
om en kombination af flere ting. MieMy be-
gyndte både på alternativ behandling samt 
kognitiv adfærdsterapi i et forskningsfor-
søg, hvor kombinationen af dette var med 
til at bryde den onde cirkel i spiseforstyr-
relsen. Som 24-årig mødte hun sin mand, 
hvilket gav det sidste skub til, at hun kun-
ne slippe spiseforstyrrelsen.

Tanker inden studiestart
MieMy startede på psykologistudiet i 2011, 
og er pt i sidste fase med sit speciale, hvor 
hun bliver færdiguddannet til sommer. 
Før hun startede på studiet, så hun egent-
lig mest sin egen sygdomshistorie som no-
get positivt: ”Jeg har hele tiden holdt fokus 
på det, som var mit udgangspunkt: det var, 
at jeg synes, der er noget vigtigt i at turde 
give noget videre, der har været svært,” for-
klarer hun. Dog har hun godt kunne mær-
ke undervejs på studiet, at det har været 

svært at blive konfronteret med sin egen 
sygdom, samt hele den ”kassetænkning”, 
der nogle gange kan opstå ved diagnoser.

Fremtiden som behandler
Det kan til tider være lidt svært at kombi-
nere fortiden som syg med fremtidig be-
handler. ”Det har været hele kunsten at få 
kombineret den der tidligere patient med 
fremtidens mål,” beskriver MieMy, inden 
hun nævner, at der fx er steder, hvor man 
arbejder med spiseforstyrrelser, som be-
vidst ikke vil ansætte tidligere spisefor-
styrrede.

MieMys erfaring med spiseforstyrrelse 
gør, at hun føler, hun kender sig selv bed-
re. Hun er meget bevidst om betydnin-
gen af supervision og det aspekt, at man 
hele tiden skal arbejde med sig selv, men 
også huske at passe på sig selv i arbejdet. 
”Der er nogle af de ting, jeg har været igen-
nem, som jeg tænker, kan være til støtte 
for andre,” siger MieMy, inden hun fort-
sætter: ”Samtidig ved jeg også godt, at jeg 
nogle gange bliver ramt, det gør alle psy-
kologer, men der er nogle ting, der ram-
mer mig hårdt.”

Selvom MieMy ikke er helt færdig med 
studie endnu, har hun allerede startet sit 
eget op, hvor hun pt har ca. en klient om 
ugen. Da hun selv i sit sygdomsforløb føl-
te, at der manglede et kropsligt aspekt i 
samtaleterapien, har hun valgt at tage en 
åndedrætsterapiuddannelse ved siden af. 
”Jeg vil gerne lave en klinik, der arbejder 
med både samtaleterapi, men så også har 
åndedrætsterapidelen på, som er meget 
kropslig.” Hun tænker samtidig, at hun 
nok ikke bliver den klassiske psykolog på 
mange måder, men i stedet ønsker hun at 
finde sin egen vej mellem sin baggrund og 
uddannelse.

 Jeg har hele tiden 
holdt fokus 
på det, som var mit 
udgangspunkt: det var, 
at jeg synes, der er 
noget vigtigt i at turde 
give noget videre, der 
har været svært.

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER
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EN STUDERENDES ANMELDELSE 
AF MAD TIL STUDERENDE

AC deli

Gorm’s i Odense

…er en lille økologisk salatbar beliggende på Læssøegade 3. Jeg træder ind 19:30 som 
planlagt til synet af en smilende pige bag disken, som allerede vifter med min pose med 
lækkerier. Stedet er fuld af friske, sunde ingredienser og et vidunderligt udvalg af diver-
se grønt. AC deli er en koncept-delikatesseforetning, som arbejder sæsonbestemt med 
deres råvarer, hvilket giver utrolig varierede salater, som kan indeholde alt fra pomelo 
til skovsyre. Almindeligvis koster 200g salat 50 kroner og 300g 75 kroner, hvor du dog 
som studerende får 15% studierabat. Kort efter får jeg hjemme i lejligheden åbnet min 
salatboks, hvor alle palettens farver åbenbarer sig for mig. Jeg suger det hele ind. Den 
nærmest mystiske mørkegrønne farve på de stegte auberginer smelter sammen med de 
lysere farver fra mangoen og den cremede, ambrosiske gedeost. Duftene fra de soltørre-
de tomater og de ristede cashewnødder tænder mig ligeledes. Sikke en fornøjelse. Hel-
hedsindtrykket imponerer mig og er én af de bedste salater jeg i mit liv har smagt. Jeg 
føler udover den smagfulde gave også en kropslig berigelse på en nærende og mætten-
de måde. Sammen med salaten får jeg et rødbedebrød og to risruller med mango, avo-
cado og koriander. Brødet har en luftighed som et foccacia og pyntes med græskarker-
ner på toppen. Rendyrket fryd. Omvendt føler jeg, at risrullerne bliver både lidt for tør-
re og unuancerede, idet koriandernes smag bliver for tydelig fremtræden.

Generelt er jeg dog dybt forbløffet over, hvor stor en sanselig oplevelse jeg har fået mig, 
taget i betragtning, at alle indtrykkene var pakket ned i en pose, som jeg først åbnede 
hjemme i min stue. Det visuelle udtryk gav mig et håb om noget eminent, som det smag-
fulde efterfølgende gav mig. Bravo.

Den 3. marts åbnede Gorm’s en restaurant i Odense og er nu ikke kun en realitet i ho-
vedstaden. De er kendt for deres helt tynde bunde, samt nytænkende og inspirerende 
pizzaer lavet med gastronomisk håndværk af italienske råvarer. Da jeg ankommer for 
at hente min mad bliver jeg smilende henvist til en stol i baren for at vente de sidste par 
minutter på min bestilling. 
Et kort øjeblik efter spenderer jeg hjemad i forårssolen med et stilsikkert Gorm’s-net 
indeholdende to pizzaer. Duften af bagt brød får mine tænder til at løbe i vand, hvilket 
får den lille spadseretur til at virke uforløsende lang. Efter et kvarter, hvad der har føltes 
som timer, åbnes de to pizzabakker nu på køkkenbordet, og mit hjerte smelter øjeblik-
keligt. Den første pizza, Lissners Lam koster 100 kroner og bygges op omkring en sala-
mi fra fritgående sydfynske lam, knoldselleri som puré og æble. Synergien mellem den 
krydrede salami og kraftfulde puré overfor den søde, nærmest karamelliserede smag af 
æble gav særdeles god mening. Yderst gennemtænkte smagsnuancer i et kreativt mixtu-
re af ingredienser. Pizza nummer to, Sweet Truffle koster 80 kroner og har et lag af Pie-
montese ost, henkastede sødekartofler og en trøffeltapenade. Her spiller umami-sma-
gen fra trøflen en hovedrolle og er virkelig fremtræden, mens den søde smag fra både 
osten og kartoflen virker underspillet og pikant. Der er her virkelig tale om less-is-mo-
re i valget af ingredienser, som tilsammen får det bedste frem i hinanden. Det skal dog 
nævnes, at der er en bagside af medaljen ved de ekstremt tynde bunde og at de er be-
klædt med så minimalistisk et udvalg af råvarer. De mætter ikke i ligeså høj grad som 
en ”almindelig” pizza. Derfor anbefaler jeg også, at man nyder en Gorm’s-pizza som let 
frokost – og ikke som et festmåltid.

SMAGEN

VALUE FOR MONEY

SMAGEN

VALUE FOR MONEY

TEKST AF MAGNUS LANDTVED-HOLM
MADANNELDER, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

MAGNUS'
MAD

TAKE

AWAY
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DA PINGO BLEV 
FØDT
Bare fordi en forening eller 
et fællesskab ikke findes, 
betyder det ikke, at det ikke 
kan oprettes. Det viste Mette 
Laursen og Camilla Klastrup 
ved at oprette PINGO - for 
egen regning.

Eksamenstiden er hård for alle. Alle sid-
der med sved på panden, rystende som et 
espeløv, i dagene op til. For Mette Laursen 
og Camilla Klastrup var dette ingen undta-
gelse. I foråret 2015 sad de midt i forbere-
delserne til mor-barn-eksamen, en af de 
mere berygtede på kandidaten i medicin, 
og bryggede på en idé. For selvom der er 
så smukt ude på J.B. Winsløwsvej, at man 
nogle gange kan falde helt i staver - og selv-
om løftet om sommerferie var lige rundt 
om hjørnet, så sad de med en følelse af, at 
der manglede noget. Hvorfor var der in-
gen forening for kommende børnelæger? 
I København havde man jo haft en i årevis, 
med det barnlige navn PIPPI. For var der 
virkelig noget, der gjorde Panum Institut-
tet til et bedre sted at ville være pædiater? 
Og pædiatri skulle da være lige til at sæl-
ge. Med undervisning på studiet, der kun 
sparsomt berørte flere facetter af pædia-
trien. Især neonatalogi var et emne, Mette 
og Camilla følte manglede på studiet. Fun-
damentet var lagt, fjernt kunne de høre de 
første spæde ’pip’ fra PINGO.

Begyndelsen
Al begyndelse er svær, så selvom nav-
net PINGO (Pædiatrisk INteresseGruppe 
Odense) var nemt at finde på, med stærk 
inspiration fra barndommens tegnefilm-
spingvin, så stødte de to gæve gutinder på 
flere opstartsvanskeligheder. Det kræver 
meget arbejde, meget tid og en enorm ild-
hu at få foreninger op at stå. For hvordan 
ved man, om det produkt man har, over-
hovedet kan sælge? Kunne PINGO nogen-

sinde blive ligeså store som SAKS, SATS, 
SAMS? De andre foreninger i Odense vir-
kede enorme og veletablerede, når man 
bare er to til at klare alt.

Det første år var uden tvivl en stor udfor-
dring. For selvom Camilla var kreativ og 
fik lavet et fængende logo af en pingvin 
med stetoskop om halsen, så skulle to bli-
ve til mange flere, for at foreningsdrøm-
men kunne leve videre. Foredrag og events 
arrangeret af PINGO blev derfor i starten 
betalt af egen lomme. Hvis de ville gøre no-
get, så måtte de betale for det selv.

Nutiden
I år kan PINGO fejre to-års fødselsdag. Og 
nu hvor de værste barnesygdomme er ude 
af billedet, kan der fokuseres på kerneom-
råderne: Foredrag, workshops og caseafte-
ner. Efter opstartens virvar er Mette og Ca-
milla kommet så langt i studiet, at de har 
måttet overdrage ledelsen af foreningen til 
et nyt hold. Selvom de to stadig står som en 
perifær del af foreningen, er der altså sket 
en rokade. Nu er PINGO efterhånden gam-

mel nok til at få lommepenge og disse kom-
mer indtil videre fra Syddansk Universitet. 
Der er altså lidt at rykke med, så den lille 
forening stadig kan få ting til at ske. Selv-
om medlemstallet i dag er under ti, så af-
holdes flere arrangementer om året. Kon-
kret er næste foredrag med den famøse 
børnekirurg Niels Qvist. Der er altså sta-
dig fokus på den ekstracurriculære under-
visning, selvom de to oprindelige ildsjæle 
står i baggrunden.

Fremtiden
Efterhånden bevæger PINGO sig ud af vug-
gestuealderen og de langsigtede aspekter 
skal til at slås fast. Foreningen selv ønsker 
at køre samme stil, som den har gjort i de 
første to år. Mette, Camilla og resten af for-
eningen arbejder fortsat på at undervise og 
oplyse om pædiatri. Selv har de to

ildsjæle vist, at en forening sagtens kan 
komme op og stå, hvis bare man vil det 
nok. PINGO står altså stadig - børnesyg-
domme til trods.

»I år kan PINGO fejre to-års fødselsdag. 
Og nu hvor de værste barnesygdomme 
er ude af billedet, kan der fokuseres på 
kerneområderne.«

TEKST AF FREDERIK MARK HØJSAGER
SKRIBENT, STUD. MED. 7. SEMESTER
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Et kærligt 
universitet
Det betyder noget at høre til og komme fra et bestemt sted. Sådan 
skal det også være at studere og arbejde på SDU. SDU er ikke blot 
et hvilket som helst uddannelsessted. Det er vores universitet!

Fremdriftsreform, taxameterordning, effektivisering og masse-
universitet. Der bliver i dag knyttet mange lidt kedelige og uper-
sonlige begreber på universiteterne i den offentlige debat. Men 
jeg ser ikke SDU som et regneark i beton og stål. Jeg ser SDU som 
et levende og dynamisk økosystem, der udgøres af de mange stu-
derende og medarbejdere i tæt sammenhæng med alle vores sam-
arbejdspartnere.

Vision og identitet
SDU har identitet og ønsker at bridrage til at udvikle og styrke 
samfundet. På SUND har vi for eksempel en – synes jeg – meget 
stærk og vedkommende vision: Vi vil bidrage til at forbedre 
menneskers sundhed. Det gør vi på mange måder gennem vo-
res uddannelser og vores forskning, som oftest har et tydeligt fo-
kus på implementering og anvendelse i verden uden for univer-
sitetet. Det der kaldes for translationel forskning. Og vi ønsker, 
at vores studerende tager visionen til sig og med videre med ud 
i deres arbejdsliv.

SDU har en bred forankring i det sydlige Danmark, som giver os 
særlige muligheder for at skabe værdi i tæt samspil med lokal-
samfundet. Vi har for eksempel stærke samarbejder med alle re-
gionens sygehuse og med OUH. Vi har samarbejder med mange 
kommuner og andre partnere inden- og udenfor regionen. Vores 
samfundsengagement er tydeligt og vigtigt for vores identitet. Og 
SDU har gennem vores forskningssamarbejde og vores kandida-
ter impact i det omgivende samfund.

Mødet med vores studerende
Vi arbejder på at være de bedste til at tage imod nye studerende, 
hvor vi tidligt knytter bånd og afstemmer forventninger med de 
kommende studerende. Det er især optaget i kvote 2 med til. Her 
mødes den kommende studerende med universitets medarbej-
dere, og der skabes en forståelse for, hvad det vil sige at studere 
en bestemt uddannelse på SDU. Allerede her kan den studeren-
de overveje, om det er SDU, der passer bedst til de forventnin-
ger og ønsker, som han/hun kommer med. Et godt match mel-

lem studerende og universitet er første skridt mod et godt og 
kærligt forhold.

På SUND arbejder vi grundigt med udviklingen af vores uddan-
nelser, undervisningen og eksamensformerne. Vores studerende 
skal ikke bare igennem studiet og stå med et bevis. De skal have 
en uddannelse, som giver gode og relevante jobs, hvor den viden, 
som den studerende har tilegnet sig, er relevant for aftageren og 
let at bygge oven på. Vi har derfor en lang tradition for en omhyg-
gelig dialog med både vores studerende og aftagerne, når uddan-
nelserne løbende korrigeres.

Vi skaber også muligheder for at engagere sig fagligt på andre 
måder end det, der lige ligger i studieordningen. Der er fx mu-
lighed for at prøve at forske, hvor den studerende kommer helt 
ind i maskinrummet hos forskerne – eller man kan engagere sig 
i innovation gennem talentprogrammer

som ”Talent programme in Entrepreneurship” og ”HealthTechIn-
novator”, som er et samarbejde mellem SUND, TEK og OUH, hvor 
den studerende oplever det tværgående samarbejde.

Ambassadør for SDU
Vi arbejder for, at vores studerende og vores kandidater bliver 
ambassadører for SDU. At de ikke bare har en bestemt uddannel-
se, men de har den fra SDU! En sådan oplevelse af at være en del 
af noget større giver en nyttig selvbevidsthed - og det er positivt 
for SDUs image. Men det kræver noget: at SDU har gjort sig for-
tjent til de studerendes kærlighed. Derfor arbejdes der ikke kun 
med uddannelser og uddannelsesrelevante tilbud. Der arbejdes 
også målrettet for i dialog med de studerende at skabe gode fysi-
ske rammer for et inspirerende studiemiljø og –liv med inspire-
rende arealer både inde og ude.

Sammen gør vi SDU bedre og mere relevant i det omgivende sam-
fund. Det er et godt og kærligt forhold, som skaber værdi.

OLE SKØTT
DEKAN

Foto © Syddansk Universitet

DEKANENS HJØRNE   /   AF DEKAN OLE SKØTT
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Du er kardiolog på et hjertemedicinsk akutafsnit. Selvom du er en håbløs romantiker i fritiden, har du lært at den 
hurtigste vej til en mands hjerte er gennem højre arteria femoralis.

En 61-årig kvinde er blevet indbragt med ambulance efter pludseligt opstået åndenød og smerter i brystkassen, strålende 
til venstre arm. Ambulancepersonalet har fundet EKG-forandringer, der tyder på et myokardieinfarkt.

I modtagelsen vurderer du, at patienten virker påvirket af kardiogent shock. Huden er bleg og klamtsvedende og du kan 
høre en systolisk mislyd. Hjertefrekvensen er 100 slag/min og blodtrykket er 86/68 mmHg. Patienten er afebril.

Du tager en EKG. Denne er vist nedenfor:

Patienten får foretaget bedside ekkokardiografi og sendes til angiografi. Disse viser regional hypokinesi/dyskinesi af 
venstre ventrikel og nedsat ejektionsfraktion med apikal ”balooning”. Ingen tegn til obstruktiv koronarsygdom eller 
plaqueruptur. Det påvirkede myokardie strækker sig ud over flere koronararteriers forsyningsområder.

Du tager blodprøver. Her ses ingen abnormiteter, inkl. normal TSH, CRP, plasma metanephrin, elektrolytter og troponin.

Da patientens familie skal kaldes er der problemer med at kontakte familiens 29-årige søn, der er soldat i Afghanistan. 
Patienten noterer til familien at de lige så godt kan lade være, da hun tidligere på dagen blev oplyst om hans død.

Hvad er diagnosen?

Hvad er behandlingen?

Bonusspørgsmål: Hvorfor tog du blodprøven for plasma metanephrin?

Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 8/6-17 og deltag i konkurrencen om et kaffekort til kantinen. 
Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester. Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare

Den mest sandsynlige diagnose var Lesch-

Nyhan syndrom. Sygdommens prævalens 

er 1/380.000 og ætiologien skal findes i en 

mutation i HPRT-genet på x-kromosomet, 

der medfører ophobning af urinsyre. Der 

var 5 rigtige svar, og vinderen af et kaffe-

kort til kantinen er Mads Kjærsgaard og 

Martin Lundeby fra 8. semester, medicin!

APRILS CASE

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

STUDIELIV

22



Boganmeldelse; 
Børneanæstesi - redigeret af 

Steen W. Henneberg og Tom G. 

Hansen.

TEKST AF ANNE MOLLERUP
MEDICIN, 3.SEMESTER

Børneanæstesi er ikke et nyt begreb. Faktisk blev det første anæstesiologiske afsnit op-
rettet i Canada i 1919 under ledelse af Charles H. Robson. Allerede dengang havde han 
erkendt, at det krævede noget særligt at bedøve og efterfølgende holde liv i børn.

I takt med udviklingen og det stigende antal behandlingsmuligheder bliver børneanæ-
stesien et mere og mere vigtigt område idet nyfødte, spædbørn og børn adskiller sig fra 
voksne både fysiologisk og fysisk. Med et relativt stort hoved og tunge, og et højtbelig-
gende larynx er intubation af ellers raske børn en svær opgave. Hvis man samtidig står 
i en kritisk situation, kan opgaven blive helt umulig, og det siger sig selv, at erfaring og 
specialviden er en nøglefaktor.

Netop en detaljeret specialviden om emnet er, hvad bogen ”Børneanæstesi” tilbyder. Den 
er skrevet af et stort udsnit af danske anæstesiologer med forskellige ekspertiseområ-
der, og den er redigeret af Steen W. Henneberg og Tom G. Hansen.

Jeg har læst den i 2. udgave, 1. oplæg, som er udgivet ved FADL’s forlag i 2015.

Bogen har en indledende del, der giver en beskrivelse af nyfødte, spædbørn og børns 
vækst, udvikling, fysiologi, fysik samt et overblik over udstyr og farmakologi til børn. 
Generel væskebehandling og luftvejshåndtering bliver også beskrevet.

Størstedelen af bogen er opdelt i afsnit svarende til typer af kirurgi, der i detaljer be-
skriver optimal præ-, peri- og postoperativ behandling, farmaka, samt forhold og fare-
signaler man bør være opmærksom på.

Den sidste del af bogen fokuserer på andre dele af anæstesien, så som smertebehand-
ling, intravaskulære adgange, postoperativ behandling og observation, regional analge-
si samt anæstesi og sedation i klinikker og praksisser.

”Børneanæstesi” indeholder mange gode og overskuelige skemaer, tabeller og algorit-
mer, og er velegnet som opslagsværk.

Løbende igennem bogen er der et stort fokus på, hvordan kommunikation med børn og 
børns behov varierer med deres alder, men er lige vigtige i alle aldre. Forfatterne beskri-
ver, hvordan adækvat opmærksomhed på kommunikationen med børn og deres behov 
er en vigtig medvirkende faktor til en succesfuld anæstesi-induktion og opvågning, og 
dermed til at undgå komplikationer. Herunder er der også lagt stor vægt på, hvordan 
man med information, leg, afledning eller en smule gluckoseopløsning på sutten kan 
behandle milde smerter uden farmaka. Således bliver utraditionelle metoder og de er-
farnes tips og tricks også beskrevet i bogen.

Børneanæstesi er en særdeles spændende bog at læse, og henvender sig både til medi-
cinstuderende, læger og sygeplejesker. Bogen er skrevet i et letlæseligt sprog, og med 
gode introduktioner og forklaringer, og kan derfor læses af alle med interesse for em-
net, men for at få det fulde udbytte, kræver det en generel forhåndsviden omkring anæ-
stesi og børn. Derfor er bogen også primært målrettet læger i anæstesiologiske intro-
stillinger og i speciallægeuddannelsen.

Fakta:

Redigeret af: Steen W. 
Henneberg og Tom G. 
Hansen

Udgivet: 08-2016

Sider: 382

FADL’s Forlag

Fundet til: 450kr
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INFORMATION   I   ALLE

INFORMATION   I   ALLE

Lokaler samt tilhørende områder I 

Winsløwparken 15 og 17 
kan ikke benyttes

 tirsdag den 6. juni 2017 

På grund af Kvote 2 optag på psykologi J

Venlig hilsen
Sundhedhedsvidenskabeligt fakultetssekretariat

Lokaler samt tilhørende områder I 

Winsløwparken 15, 17, 19 og 25 og i Klinikbygningen 
kan ikke benyttes

 Torsdag den 1. juni 2017 

På grund af Kvote 2 optag på medicin J

Der vil være adgang til FADL´s boghandel og Videncentret. 

Venlig hilsen
Sundhedhedsvidenskabeligt fakultetssekretariat

AKTUELT
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FADLs klinikforsikring dækker
dit klinikophold i udlandet 

Ta’ FADL med på 

klinik

FADL.DK/blivmedlem

FÅ ET OVERBLIK OVER DE 38 SPECIALER 
MED FADLS NYE HÆFTE
Du har 38 muligheder for at blive speciallæge, hvad skal du 
vælge?

FADL har samlet alle specialer i ét hæfte, så du kan blive endnu 
klogere på, hvad de indebærer, før du skal træffe den endelige 
beslutning.

Med FADLs nye hæfte får du blandt andet indblik i speciallæ-
gernes hverdag, anbefalinger og oversigt over ansøgere og 
forløb pr. speciale.

Kom forbi kontoret på Hunderupvej 67, i åbningstiden, og hent 
dit specialehæfte.

DIMITTENDPRISEN 2017 
Vind en fest for 20 venner

Akademikernes A-kasse hylder igen 
de nyuddannede. Du kan nu indstille 
kandidater til årets Dimittendpris, som 
vinder en fest for 
20 venner.

Kender du en, som har gjort årene 
på studiet bedre? En som har styr 
på det faglige, det sociale, og som 
sandsynligvis går en spændende kar-
riere i møde? Det kan være alle lige 
fra en spirende iværksætter til hende 
i studiegruppen, der fik alle med og 
løftede hele flokken til en høj karakter.

Alle er velkomne til at indstille kandi-
dater til prisen. Hold dig ikke tilbage. 
Personen skal blot afslutte sin uddan-
nelse i 2017.

Skriv til dim@aka.dk, hvor du kort opridser grundene til, at netop din 
kandidat skal vinde. Vedhæft gerne billeder, video eller andet, der 
illustrerer, hvorfor din ven er årets dimittend.   

Du kan sende indstillinger til prisen fra maj frem til den 20. august 
2017, hvorefter vi kårer en vinder.
Vind en fest for 25.000 kroner

Ikke alene får vinderen den fornemme titel og æren. Den heldige, der 
løber med sejren, vinder også en flot dimittendfest for 20 venner til en 
værdi af 25.000 kroner.

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

38
DE

SPECIALER

ALMEN MEDICIN

THORAXKIRURGI UROLOGIANÆSTESIOLOGI

KARDIOLOGI

KLINISK ONKOLOGI

SAMFUNDSMEDICIN

ARBEJDSMEDICIN

KLINISK FARMAKOLOGI

RETSMEDICIN

KARKIRURGI

BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

PÆDIATRI

KLINISK GENETIK

DERMATO-VENEROLOGI

PSYKIATRI

KLINISK FYSIOLOGI OG 

NUKLEARMEDICIN

NEFROLOGI

DIAGNOSTISK RADIOLOGI

PLASTIKKIRURGI

KLINISK MIKROBIOLOGI

GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK

PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI

ENDOKRINOLOGI

LUNGEMEDICIN

KLINISK IMMUNOLOGI

OTO-RHINO-LARYNGOLOGI

REUMATOLOGI

GASTROENTEROLOGI  OG HEPATOLOGI

ORTOPÆDISK KIRURGI

GERIATRI

KLINISK BIOKEMI

NEUROLOGI

HÆMATOLOGI

OFTALMOLOGI
INFEKTIONSMEDICIN

NEUROKIRURGI

 

KIRURGI

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

HUSK

Sundoghed 04-2017.indd   1 11-05-2017   09:30:56
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PROJEKTERNE 
FRA HTI 2017

På HTI-17 præsenterede 6 grupper det produkt som de har arbejdet med at udvikle henover 
foråret. HTI står for HealthTech Innovator og er et samarbejde imellem SUND og TEK. 
HTI er et tilbud til de studerende fra begge fakulteter som har interesse for teknologi, 
innovation og business. Især studernede på den sidste del af bacheloren og den første del 
af kandidaten.
Kort fortalt har de studerende i tværfaglige grupper henover foråret udviklet nye løsninger 
til sundhedssektoren.
Det er allerede besluttet at HTI2018 bliver en realitet.

MensaM – 1. pladsen

MensaM er et moderne hospitalssengeborg med fleksibilitet, arbejdsmiljø, pa-
tienten og fagpersonalet for øje. Gruppen har været ude og snakke med patien-
ter, sygeplejersker og rengøringspersonale for at undersøge hvordan de bruger 
bordet. Desuden har gruppen også kigget på hvordan bordet kan hjælpe patien-
ten med at opnå en rigtige spisestilling, så de undgår underernæring.

Juryen: »Gruppen har udarbejdet et fint produkt som hurtigt kan komme på 
markedet, forhåbentligt inden OUH flytter ind i de nye lokaler. Bag produktet 
står et godt rundt team, som forstår domænet og designet«
Gruppen har vundet 20.000,- til materialer og 12.000,- til hvert medlem i løn, til 
at videreudvikle produktet.

Gruppen MensaM
Katrine Worm, IT Product Design
Wendy van der Arend, Fysioterapeut og ID
Christina Svendsen, Cand. Cur. 6. Semester
Caroline Brøgger, stud. Product Development and Innovation, 6. semester.

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

Gruppen T.H.E.A.
Rasmus Elving, Lærings- og oplevelsesteknologi, 8. 

Semester 

Ehsanullah Ekhlas, Product Development and Inno-

vation, 12. semester. 

Mads Kjærsgaard, software Software Engineering, 

8. Semester 

William Lemi, Product Development and Innovati-

on, 8. semester.

Gruppen In-Nav
Christian Dam, Velfærdsteknologi, 6. Semester Lasse 

Møller, Folkesundhedsvidenskab, 8. Semester 

Jacbo Due, Folkesundhedsvidenskab, 10. semester 

Trine Meier, Velfærdsteknologi, 4. Semester

Gruppen Weacy
Sandra Damsgaard Jensen, Product Development and 

Innovation, 8. semester.

Neele Caliebe, stud. merc., 6. semester

Ramlo Mohamed, Velfærdsteknologi, 6. semester

Gruppen Identitube
Hjalte Oltmann, medicin, 10. semester

Line Jønck, Velfærdsteknologi, 4. semester

Sanjeev Yoganathan, Velfærdsteknologi, 4. semester

Bettina Trencker, kandidat i sygepleje 2. semester
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T.H.E.A – 2. pladsen

Identitube

Weacy

In-Nav – 3. pladsen

THEA står for The Health Enhancing Assistant. Mange ældre og 
syge patienter bliver ofte overvældet af informationer når de er 
indlagt, og må derfor spørge sygeplejersken om de samme spørgs-
mål adskille gange. THEA bliver en personlig bedside robot, og vil 
hjælpe patienten med at huske de mest vigtige ting, således at pa-
tienten i stedet for at kalde på sygeplejersken, kan spørge THEA. 
Derved kan sygeplejersken få mere tid til de dybe og krævende 
samtaler. Desuden kan patienten også fortælle THEA symptomer 
eks. ”jeg har kvalme” som THEA så kan give videre til personalet.

Juryen: »Vi forstår godt ideen og der er et enormt perspektiv i, 
at opnå en mere effektiv kommunikation med patienterne, og at 
frigøre sygeplejerskerne fra gentagelser, så de har tid til de var-
me samtaler og dem som er mere komplekse. Udfodringerne er 
dog mange, der er lang vej til markedet og konkurrencen er hård. 
Men der er ingen tvivl om at vi skal den vej.«

Anastomoselækage er en alvorlig komplikation hos patienter der 
har fået fjernet et stykke af tarmen. Identitube er et ’smart dræn’ 
som skal hjælpe personalet med at opdage en lækage inden bak-
terierne spreder sig fra bughulen til resten af kroppen. Dette gør 
at man kan behandle patienterne tidlig og effektivt, så man und-
går et langt og alvorlig sygdomsforløb, der kan være dødeligt.

Juryen: »Det er et relevant og svært problem. Vi er ikke i tvivl om 
at løsningen er vigtig, kan redde liv og spare sundhedsvæsenet 
for store udgifter. Dog er det et svært problem, med mange udfor-
dringer. Vi ser et grundlag for speciale og ph.d. projekt«

På nuværende tidspunkt er patienterne nødsaget til at bruge et 
bækken, hvis der er behov for opsamling og undersøgelse af uri-
nen. Weacy er et produkt så patienterne ikke behøver at bruge 
bækken, men muliggør opsamling af urin i et almindeligt toilet, 
uden at det er nødvendigt med en hel bækkenstol. Dette gør det 
mere komfortabelt for patienter, og gør det nemmere for perso-
nalet at undersøge og behandle urinen.

In-Nav er en digitalt indendørs kort, der skal hjælpe patienter, og 
personale, med at finde rundt på sygehuset. Via moderne senso-
rer, kender systemet din nøjagtige position i bygningen og kan 
meget præcist fortælle dig hvornår du eksempelvis skal svinge til 
højre. Du vil således med en app, bruge din telefon til at finde vej.

Juryen: »Vi ved alle at det er svært at finde rundt i hospitalets laby-
rinter. Mister vi vejen, mister vi også tid. Der er hård konkurrence 
på markedet, men vi synes at ideen er original. Vi tror at ’speed to 
market’ er vigtigt for ellers lukker vinduet sig. «
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