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Tekst af Katia Damsgaard Højsager, Redaktør, Stud.med. 9. semester
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Denne udgave af Sund & Hed fodrer dine hjerneceller 
med et dejligt abstrakt tema. Vi byder på en bred vift e af 
kunster - lige fra kunsten at være nyuddannet psykolog 
til kunsten at være kvartvejs gennem livet. 
Selvom årets sommer har varet 3 dage og derfor allerede 
er ovre, håber vi, du alligevel forkæler dig selv med en is, 
mens du læser bladet. 
Sund & Hed har i det forgangne skoleår undergået en 
del forandringer. Vi har gjort en stor, målrett et indsats 
for at nå fl ere af jer, vores dejlige læsere, gennem Face-
book og på vores hjemmeside. I satset på at være mere 
online, har vi også skåret antallet af fysiske blade ned 
til 2 per semester. Til gengæld har den besparelse, der 
blev på tryk af bladene, givet os 3 nye ansatt e. Det har 
betydet, at vi har kunnet få skik på vores hjemmeside og 
Facebookside med en digital redaktør; vi har kunnet få 
nogle fantastiske videoer og billeder fra vores fotograf, 
og alle de dejlige forsider og illustrationer, I har set, er 
lavet af vores illustrator.  

Samtidig har vi sagt farvel til vores tidligere chefreda-
ktør, Hjalte Oltmann, der har brugt alt sin ekstra fritid 
uden jobbet som chefredaktør på at blive færdig som 
læge. 
I årets løb har vi også haft  et stigende fokus på inddra-
gelse af studerende og foreninger på SUND i et forsøg 
på at gøre Sund & Hed til et samlingspunkt for jer og 
jeres studieretninger. Vi vil altid meget gerne bringe 
alle jeres spændende historier og oplevelser i bladet og 
opfordrer derfor meget til, at hvis I oplever eller hører 
om noget spændende, så skriv til os. Vi vil gerne både 
bringe artikler, I selv har skrevet, men vi vil også rigtig 
gerne komme og optage videoer af arrangementer eller 
interviewe jer til artikler. ‘

Vi vil sige jer tak for et rigtig godt og spændende år, og 
vi håber, I fortsat vil læse med, både online og i bladet, 
samt held og lykke til eksaminerne. 

Finja Fichte
Medievidenskab

Grafi ker
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Sund & Hed er et gratis magasin for alle tilk-
nyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 
SDU. Bladet udkommer to gange pr. semester og 
skrives og varetages af studerende. 

Forsendelse
Bladet omdeles internt til ansatte ved SDU og 
OUH. Ved ønsker om at modtage bladet bedes I 
kontakte sundoghed@sundoghed.dk
Studerende ved SDU kan ikke få bladet omdelt 
med posten. 
Organisationer og virksomheder udenfor SDU 
og OUH, som ønsker at modtage bladet, kan 
ligeledes kontakte os på ovenstående adresse.

Ansvar
Indholdet fra eksterne skribenter 
samt debatindlæg er ikke nødvendigvis udtryk 
for Sund & Heds holdning, 
men udelukkende udtryk for skribentens egne 
holdninger. 

FACEBOOK.COM/SUNDOGHED
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Kunsten i sundheden

I den moderne sundhedspleje er der i de 
seneste år kommet en stigende tendens til 
at vurdere en patient ud fra det holistiske 
menneskesyn. I dag er der i langt højere 
grad fokus på omkringværende psykolo-
giske indvirkninger, end vi havde for blot 
15 år siden; hvilket også ses i det væsentligt 
større udbud af behandlingsmetoder, som 
har fokus på patientens psykiske velbefin-
dende. Flere studier peger på at kunst kan 
have en indvirkning på et behandlings-
forløb, ved at ændre på hvordan man har 
det, og ved at skabe en form af omvendt sy-
geliggørelse.  
Men har kunst reelt en plads i moderne 
medicin? Kan Mozart kurere maveonde, 
eller kan god indretning forkorte et hospi-
talsophold? 
Når de nye supersygehuse skal bygges, er 
der i en stor del af dem, taget højde for at 
afinstitutionalisere dem, blandt andet ved 
hjælp af blødere lys, kurvede gange, og uds-
igt til grønne områder. Er det progressiv 
tænkning eller bare en nem måde at sælge 
sine plantegninger til en stadig mere hu-
manistisk sundhedsbranche?

Der er jo en grund til at hospitalsgange er 
lange, brede og firkantede. 
Det lyder meget fint at gøre det så hjemligt 
som muligt, for patientens velbehag, men 
jeg kan godt blive bekymret for, at disse 
tiltag kommer på bekostning af effektivi-
teten og den direkte objektive behandling. 
Da kunst langt hen ad vejen er en subjektiv 
mening, er det også svært at vurdere hvilk-
en type kunst, og om det generelt er gavnlig.
Det er svært at afskrive sig det, at noget 
kunst kan have en positiv effekt på en pa-
tient, da kunst både kan stimulere og ber-
olige hjernen. Jeg hører ofte på mit studie 
som audiolog, om patienter der har haft 
stor gavn af musikterapi mod deres tinni-
tus, eller personer med senhjerneskade 
der skal have så meget lydeligt input som 
muligt. Dog mener jeg også, at man skal 
tage det med et gran salt, da der, udover de 
mange kompromiser man bliver nødt til at 
tage i forhold til et klinisk og funktionelt 
behandlingsmiljø, også nemt kommer til 
at begrænse variationen i kunsten, hvis det 
skal passe over så bred en kam. 

Jeg mener heller ikke, at det nødvendigvis 
på lang sigt er gavnligt for kunsten at blive 
produceret til dette formål. Hvem skulle 
bestemme, hvad der var god kunst, hvis et 
hospital skulle indkøbe eller udvælge, hvad 
de ville tilbyde deres patienter? Det ville 
selvfølgelig give flere penge til de kunstner-
iske brancher, men man kan forestille sig, 
at der nemt ville komme en skævvridning. 
Hvis man står med valget mellem Seebach 
eller Beethoven, Monet eller Bansky, vil 
jeg tro, at der er en tendens til at vælge det 
højkulturelle og klassisk højkulturelle, på 
trods af det andet kunne være lige så godt. 
Min pointe er, at kunsten nemt kan miste 
sin nerve og sin evne til at skabe nye tanker, 
hvis den bliver institutionaliseret. Uanset 
hvor meget man forsker i det, tror jeg ikke 
man når til et endegyldigt svar for, hvad 
der er god kunst i forhold til syge og sund-
hedspleje, netop fordi det er så subjektivt 
et emne. Udover det mener jeg også, at hvis 
man fandt en ¨formel¨ til den perfekte 
kunst, ville det fjerne hele konceptet i, hvad 
der gør kunst til kunst.

Tekst af Simon Blanco Lon With    
AUDIOLOGI, 4. SEMESTER

Foto: Colourbox  
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Tekst af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

Langstrømpestrategien 
”Eft er at have sendt de obligatoriske 25 
ansøgninger, begyndte jeg i stedet at 
ringe rundt til folk, som jeg godt gad at 
arbejde for, og sige: ’Du skal drikke kaff e 
med mig’”. Morten smiler til mig.  ”Så det 
gjorde vi. Vi mødtes, havde en fed sam-
tale, og i stedet for at sige: Det ved jeg ikke, 
det må du lære mig’, så sagde jeg: ’Det ved 
jeg ikke endnu, så det er jeg sikkert rigtigt 
god til’. Sådan lidt Pippi Langstrømpeag-
tigt, ikke?” Jeg griner og forestiller mig 
Morten med lange, røde fl etninger in-
sistere på et job. Men Langstrømpes-
trategien er ikke at kimse ad, for blot 2 
måneder eft er dimissionen var Morten i 
fuldtidsjob som blæksprutt e. Det vil sige 
som 1/3 almindelig psykolog, 1/3 erhvervs/
digital-udvikling for fi rmaet, og så 1/3 
netværksopbygning for psykologarbejde 
i e-sportsverdenen. Jeg spørger Morten, 
om han følte sig klar og well-suited til at 
fl yve fra unireden: Han tænker et øjeblik. 
”Ja og nej. Fordi vi har så meget praktik på 
SDU, så ja.  Men at skulle ud og varetage et 
terapeutisk, kognitivt forløb… der var jeg 
shaky,” smiler han. 

”Problemet med ’monkey see, 
monkey do’ er, at man ved sgu 
ikke, hvor længe den dér mon-
key bliver ved med at do’e det 

dér, den har set”

Morten fortæller, at noget, der kom bag 
på ham som ny psykolog i arbejde, var 
ledelse af én selv og af klienten. ”Det er en 
ledende rolle at være psykolog. Det er DIG 
alene, der tager beslutningerne, og du har 

et ledende ansvar overfor klienten, som 
du skal leve op til, for ellers kommer sam-
talerne til at sejle,” fortæller han. Morten 
understreger, at man ikke bør lede som 
en slags rollemodel overfor klienten, hvis 
man skal have en god relation og en god 
terapisamtale. ”Problemet med ’monkey 
see, monkey do’ er, at man ved sgu ikke 
hvor længe, at den dér monkey bliver ved 
med at do’e det dér, den har set,” siger han 
og kvitt erer med et skævt smil og et glimt 
i øjet. Ledelse var dog ikke Mortens helt 
store udfordring, fortæller han, men det 
var til gengæld formidlingskunsten, som 
i Mortens optik er én af psykologernes 
stærkeste værktøjer. ”Man kan være nok 
så omsorgsfuld, og så kan man sidde og 
putt e i sofaen med sin klient, men man er 
sgu nødt til også at kunne rykke dem. Og 
det gør man blandt andet med psykoedu-
kation, som jo netop er formidling”. 

All about mindset
Jeg spørger ham, om der til gengæld var 
noget, som faldt ham let? Han tænker sig 
om et øjeblik, og ser pludseligt lidt sky-
ldig ud. ”Hm, det er i virkeligheden trist, 
men… det er edermame let at få klienter, 
når man er psykolog i det her samfund. De 
vælter jo ind. Der er simpelthen så mange 
mennesker, der har det dårligt,” siger han 
og holder en kort pause. ”Men det er fedt 
på den måde, at der faktisk fi ndes arbej-
de derude, og at det ikke er så uhyggeligt 
at komme i gang med, som man skulle 
tro”. Vi taler lidt om, hvor frygteligt det 
egentligt er at have et hverv, der lever af 
andres dårligdom, og skift er hurtigt over 

til et mere velsmagende emne. ”Har du 
lært noget af arbejdet, som du ikke lærte 
på studiet?” spørger jeg. Morten ser var-
mt på mig og griner. ”Alt. Men det, man 
lærer på studiet, er grundlaget for det, 
som man går ud og gør bageft er. Det har 
givet dig et psykologisk fagligt mindset, 
og det er altså alfa omega for at klare sig 
godt i arbejdet med at udvikle og behan-
dle mennesker.

”Det er jo mennesker, som 
vi sidder overfor. Så vi må 

defi nere sammen med dem, 
hvad det er, at de har brug 

for, ikke” 

”Har du ellers nogle gode råd til andre 
nyudklækkede psykologer?” spørger jeg 
interesseret og sluprer vandmelonsjuice 
i mig. Morten ser eft ertænksomt på mig. 
”Ét: Du kan meget mere, end du tror, når 
du først kommer i gang. Og husk, at sel-
vom man ikke har skabt sin identitet som 
psykolog endnu, er man stadig psykolog. 
To: gåpåmod. Jeg har ikke været et sted 
endnu, hvor en fejl ikke var andet end en 
mulighed for succes, fordi man kan lære 
noget af den. Stil spørgsmål til alt, og stil 
spørgsmål til folk, du ikke kender endnu. 
Det var sådan, at jeg fi k mit job,” han smil-
er og læner sig lidt tilbage i stolen. ”Når ja, 
og tre: I forhold til det her med forløb: Gå 
hjem og læs lidt op på sagerne og så prøv 
dig frem. Det er jo mennesker, som vi sid-
der overfor. Så vi må defi nere sammen 
med dem, hvad det er, at de har brug for, 
ikke”. 

Tro på dig selv, og vid at du ved
Kunsten at være nyuddannet psykolog 

Hvad gør man af sig 
selv, når man er nyud-
klækket psykolog? 
Sund & Hed har talt 
med Morten, der blev 
færdig som cand.
psych. sidste sommer, 
om alle de ting du som 
psykologistuderende 
på vej fra reden (eller 
ualmindeligt nysgerrig 
studerende på et an-
det fag) gerne vil vide.

Foto: Privatbillede
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Google væk - ind med MitSDU
Inden mødet har jeg forsøgt at fi nde diverse 
ting via Google og ellers klikket lidt rundt 
på MitSDU. Jeg er blevet godt forvirret, da 
jeg blandt andet har fundet to forskellige 
versioner af alle studieretninger - én på sdu.
dk fundet via Google og én fundet på den 
“korrekte måde” via MitSDU. Og siderne 
er ikke ens. “Hvordan kan det være? Er den 
‘gamle’ side glemt at blive slett et, da MitS-
DU blev lavet?” er det første, jeg spørger 
Mathilde om, eft er vi har sat os ned med en 
kop kaff e og jeg meget demonstrativt peger 
på skærmen på min bærbar.
“Den dér er markedsføringssiden for stud-
iet,” fortæller Mathilde om siden på sdu.
dk, jeg fandt via Google (se fi gur 2). “Den er 
udelukkende til dem, der kunne tænke sig 
at læse på studiet eller bare er interessere-
de i studiet. 
MitSDU skaber et større skel mellem hvad, 
der er markedsføring, og hvad der er til stu-
derende - så forvirringen skulle gerne blive 
mindre.”
Figur 1 viser min studieside på MitSDU og 
fi gur 2 markedsføringssiden på sdu.dk.
Når man lige får vendt tanken i hovedet, 

giver det naturligvis også god mening, at 
de informationer, man tilgår eksternt (for 
eksempel via søgemaskiner), skal være 
mere markedsføringsorienterede - en gym-
nasieelev, der vil læse psykologi har ikke 
brug for at læse om reeksamen, men skal 
have et mere generelt overblik over studiet, 
samt viden om hvordan hun kan blive 

studerende for en dag, hvad adgangskrav er 
og den slags. Og det må nødvendigvis være 
dem, der er mere tilbøjelige til at ‘google sig 

ind’ på hjemmesiden.

“Fingrene fra Google, 
hvis man er nuværende 
studerende på SDU…”

Er der en mening med galskaben?

Tekst af René Gyldenlund Pedersen
Digital Redaktør, audiologi, 4. semester

”Det kan du se på MitSDU!” Sådan lød det på SDU’s offi cielle video, da MitSDU blev 
lanceret. Det er slut med at bruge facebookgrupper som en moderne hellig gral. Væk er 
muligheden for at google sig til eksamensregler, studieordninger og andre relevante in-
formationer. Det kan virke paradoksalt, men formålet er at gøre det lettere for studerende 
at fi nde relevante, korrekte informationer. Jagten er i gang for at fi nde en mening med 

galskaben.

”%&!#, jeg har dumpet en eksamen! Hvad gør jeg? Hvad med SU? Og det var mit 3. forsøg!” Du åbner en ny fane i din 

browser - google dot dk… og taster så de famøse tre ord, alle medicinere gruer for:

 medicin eksamen dumpet 

”Ingen resultater. Det var satans!” Eller rettere sagt: Der er ingen officielle resultater fra SDU. Første hit er Sund & Hed-ar-

tiklen “Kender du reglerne, hvis du dumper en eksamen?”, der omhandler eksamensregler, og det er måske nok lidt et 

antiklimaks og også lidt bekymrende, når man er panisk og ønsker hjælp (artiklen om eksamensregler er i øvrigt skrevet 

i samarbejde med de faglige vejledere, og holdes løbende opdateret, så du kan roligt bruge den). Men hvad gør man så? 

Svaret er ret simpelt. Man bruger MitSDU.dk. 

“Jamen for helvede, hvorfor gøre det så besværligt?” hører jeg dig sige; og jeg kan sådan set også godt følge din tankegang. 

Derfor tog jeg fat i Mathilde Hollmann, der er webkoordinator på SUND og arbejder med SUND’s del af MitSDU.

Fig. 1: Min studieside på MitSDU

Fig. 2:  Markedsføringssiden på sdu.dk

Kunsten at bruge MitSDU
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“Ok, det giver mening. Så fi ngrene fra Goo-
gle hvis man er nuværende studerende på 
SDU?” spørger jeg. 
“Ja, groft  sagt. Vi arbejder på at gøre den 
interne søgefunktion på MitSDU bedre, så 
man som studerende kan være sikker på 
at fi nde resultater, der er relevante lige ne-
top for én. Indtil søgefunktionen er helt på 
plads, så kan man som studerende book-
marke sin studieside i sin favoritbrowser 
og så begynde på studiesiden, fordi oft e vil 
informationen være der.”

MitSDU er også VoresSDU - og det 
skal skabes sammen
Nyheden om en søgefunktion vil få de fl este 
til at klappe i hænderne. Men nogle vil 
måske stadigvæk være forvirrede. 
“Hvad skal man som studerende gøre, hvis 
man stadig er rundforvirret over MitS-
DU - eller bare har ris og ros?” spørger jeg 
Mathilde. “Vi vil altid gerne høre fra de stu-
derende, hvis der er nogle kommentarer,” 
forklarer hun og fortsætt er: “Indholdet ar-
bejder vi hele tiden på at få gjort bedre. Det 
er for de studerendes skyld, at vi laver det, 
kan man sige. Men vi kan ikke forbedre no-
get, som vi ikke ved skal forbedres” 
Og det er alt fra tekstindhold, grafi sk ind-
hold, samt fejl og mangler hun gerne mod-
tager feedback om. Har man specifi kke 
input til studietekniske ting, som regler 
og den slags, skal man kontakte sin stud-
iekoordinator - og hvor fi nder du så de-
res oplysninger? MitSDU.dk. Mathilde 
fortæller, at der er en feedbackformular på 
forsiden, man som studerende kan bruge, 
men at det indtil nu har været meget småt 
med input. 
“Der har været mange på siderne, så vi kan 

selvfølgelig håbe, at det kan ses som et pos-
itivt tegn på, at folk godt kan fi nde informa-
tionerne,” fortæller hun videre, “men reelt 
ved vi det ikke.”
Vi kommer hurtigt til at tale om, at der oft e 
med store ændringer kan være modstand, 
og at mennesker har en tendens til at være 
låst fast i gamle vaner. 
“Der kommer selvfølgelig til at være en 
’opdragelsesperiode’, hvor de studerende 
skal vænnes til kun at bruge MitSDU” siger 
Mathilde og smiler. Jeg nikker og tænker 
tilbage på min egen forvirring fra en time 
før, hvor jeg sad og rystede på hovedet af de 
forskellige studiesider. Mathilde fortsæt-
ter, “Studiekoordinatorernes opgave er at 
få informationerne derind - det er jo dem, 
der ved, hvad der sker på studierne. De-
res opgave er at sørge for, at alt informa-
tion derinde er relevant.” Vi taler om vig-
tigheden af at især de nye studerende skal 
vænnes til at bruge MitSDU helt fra studie-
starten af. “Det vil helt sikkert være super 
godt, at tutorerne får vist de nye, at alle 
relevante informationer for deres studie på 
SDU fi ndes på MitSDU,” siger Mathilde - og 
jeg nikker entusiastisk.

Mere nærvær og specialisering af in-
formationerne
Jeg er eft erhånden et sted i samtalen, hvor 
jeg er blevet solgt på idéen, men jeg føler 
endnu ikke 100%, at alt giver mening. “Når 
nu jeg er på forsiden af MitSDU, så er der 
nogle fokusområder med OK18, ‘Løb med 
SDU’ og andet meget lidt studienært - er det 
fokus fremover?” spørger jeg. “Ja, altså fors-
iden vil samle de emner, der på nuværende 
tidspunkt er relevante for alle studerende, 
mens studiesiderne er mere og mere stud-

ienære,” siger Mathilde og fortsætt er hur-
tigt: “Målet er, at der på studiesiderne nemt 
vil være adgang til skema, eksamensdatoer 
og at studiesiderne på sigt bliver til per-
sonlige studieportaler for den enkelte stu-
derende. De fl este studerende er fl øjtende 
ligeglade med alt andet, når det gælder. Der 
skal kun være det, de studerende har brug 
for - intet andet.” Inden jeg når at tage en 
kamp for niche-siderne, får Mathilde ber-
oliget mig med, at den slags information st-
adig vil være tilgængeligt – men bare mere 
struktureret.

“Så der er er 
altså mening 

med galskaben!”

Målet er altså at få opdelt MitSDU i en for-
side med generelt information til studeren-
de, med alle de emner, der er relevante lige 
nu og her, og så mere frihed på de enkelte 
studiers egne sider. Samtidigt får jeg at vide, 
at webkoordinatorerne på nuværende tid-
spunkt arbejder med at få forbedret indhol-
det på studiesiderne, så man som studeren-
de kun skal orientere sig ét sted på MitSDU, 
og ikke hoppe rundt mellem søjlerne, som 
det er i dag.
“Det bliver fedt!” siger Mathilde med et 
stort smil, inden hun til slut tilføjer: “Så der 
er altså mening med galskaben!” Det er på 
nuværende tidspunkt svært at sige imod, 
når jeg ligefrem er begyndt at glæde mig 
til at skulle klikke ind på min studieside på 
MitSDU – og det burde du også.

Så mange har været forbi MitSDU

MitSDU Besøg Unikke 
Besøg

Side-
visninger

December 2017

Marts 

Februar 2018

Januar 2018

79.294

142.996

100.761

73.444

36.663

52.236

40.459

32.927

318.056

570.445

410.744

278.041

Data fra SUND
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Universitetets kringelkrogede kælderska-
kt rejser sine mørkegrå, kolde betonvægge 
over mig, idet jeg bevæger mig længere og 
længere ned ad trappen. En skaldet pære 
i loft et giver nærigt og modstræbende et 
tomt og koldt lys fra sig, og hjælper mig 
halvhjertet med at fi nde vej hen til Noella, 
som venter på mig et eller andet sted her 
i dybet af SDU. Jeg fi nder det aft alte rum, 
og åbner døren; og minsandten om ikke et 
smilende, mørklødet ansigt hilser mig vel-
kommen. 

Smerten og dens ophav 
Noella fortæller mig, at hun lider af fi bro-
myalgi; en reumatologisk sygdom, som er 
kendetegnet ved kroniske smerter i musk-
ler og led, samt træthed og nedsat fysisk 
udholdenhed. 

”Men længe inden det, har jeg haft  diverse 
smertetilstande,” siger Noella, og berett er 
om et helt liv med skævt bækken, ondt i 
ryggen og endeløs fysioterapi. ”Men det 
er en mindre ting. Nej, for 10 år siden fi k 

jeg en tennisalbue, der ikke rigtigt ville gå 
væk. Jeg fi k en nerve til at sidde i klemme 
i håndleddet, karpaltunnelsyndrom, hed-
der det. Og det gik jeg med i en del år, uden 
at det blev behandlet, fordi at jeg tænkte: 
Ej, det går da nok over af sig selv”.
Noella var ved at skrive hovedopgave på sit 
tidligere studie, og var nødt til at opgive, 
fordi hun til sidst ikke var i stand til at 
skrive. ”Jeg mått e også sige mit job op, for 
det var ikke muligt for mig at arbejde med 
hænderne,” siger hun, og ser på mig med 
sine store, brune øjne. Da Noella endelig 
gik til lægen, konstaterede denne, at hun 
havde en tennisalbue, og insisterede på, at 
der ikke også var karpaltunnelsyndrom, 
hvilket både Noella og hendes fysiotera-
peut ellers var overbevist om.
Først da en ortopæd konstaterede karpal-
tunnelsyndromet, blev Noella hørt og ind-
stillet til operation.

”Men da jeg endeligt nåede dertil og blev 
opereret, havde jeg haft  det i så mange år, 
at min nerve var blevet beskadiget… og det 
betyder, at selvom nerven er kommet fri, 
har jeg altid smerter i min hånd, og især 
når jeg bruger den”. 
Noella forklarer, at denne langvarige 

nervebeskadigelse, plus en operation på 
nerven, hvor bedøvelsen ikke virkede or-
dentligt, har traumatiseret hendes krop på 
en måde, så der er opstået en sensibiliser-
ing eller overfølsomhed i hendes nervesys-
tem. 
”Det betyder, at alle smerter føles meget 
mere intense, end de egentligt er. Så det er 
sådan set derfor, at jeg har fået fi bromyal-
gidiagnosen,” siger Noella på sit syngende 
østjyske. 

Et helt andet liv 
De mange, stærke smerter har for Noella 
betydet, at hun har mått et ændre en stor 
del på sin livsførelse; dels for at kunne 
holde smerterne ud, dels for at minimere 
dem, men simpelthen også fordi, at der er 
ting, hun ikke er i stand til længere. 

”Det har været svært at 
anerkende, at der var noget 
galt, og at det ikke bare var 

noget, der gik over”

”Generelt har jeg været ret god til at fi nde 
løsninger,” siger hun, og begynder at 
fortælle om alle de tiltag, hun har mått et 
gøre for at klare hverdagen. For eksempel 
er hånden så beskadiget, at Noella som re-
gel bruger service af plastik, fordi hun så 
oft e taber ting, hun har i hænderne. ”Og så 
har jeg købt en stor bil, hvor jeg sidder højt, 
og som har store ruder og bakkamera, så 
jeg ikke skal anstrenge mig for at få udsyn”. 

Tekst af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

Fibromyalgi 

• Fibromyalgi er en reumatologisk 

sygdom, som er en ubalance i 

centralnervesystemet

• smerter føles meget intense 

• smerter i muskler og led 

• træthed 

• nedsat fysisk udholdenhed 

• årsag ukendt 

• koncentrations- og hukommelses-

besvær

Karpaltunnelsyndrom

• afklemning af en stor nerve på hånd-
fladesiden af håndroden

• smerter
• sovende fingre
• problemer med at bruge hånden 

normalt 

Vi har sikkert alle sammen prøvet at have meget ondt et sted i kroppen over en læn-
gere periode; i hovedet, i ryggen, i maven, eller noget helt fjerde. Og det kan være 
så uendeligt begrænsende i vores hverdag, det kan fylde så meget i vores sind, at vi 
ikke kan tænke på andet - men det går heldigvis altid over på et tidspunkt, og vi kan 
fortsætte tilværelsen, som vi plejer. Men sådan er det ikke for cand.psych.-studerende 
Noella, som lever et liv med kroniske smerter.

Kunsten at leve et liv i smerte
Da livet pludselig gik sin egen vej

Foto: Privatbillede
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Desuden har Noella selv investeret i adskil-
lige hjælpemidler, blandt andet en god stol 
som støtter hendes ryg og lænd, i stedet 
for at søge kommunen om hjælpemidler. 
Jeg spørger hende, hvorfor hun ikke søgte 
om en stol, og hun tænker sig om et øjeb-
lik. Hun sukker. ”I starten handlede det 
nok om, at jeg ikke rigtigt ville erkende, 
at jeg havde så mange smerter og begræn-
sninger; for jeg gik fra at have et utroligt 
aktivt liv til lige pludseligt ikke at kunne 
ret meget. 

Det har været svært at anerkende, at der 
var noget galt, og at det ikke bare var noget, 
der gik over”. Før psykologistudiet havde 
Noella uddannet sig til finansøkonom med 
speciale i økonomistyring, men kunne 
ikke bruge uddannelsen, da hun ikke 
kunne sidde og arbejde ved en computer. 
”Så på den måde måtte jeg opgive noget, 
som jeg ellers havde troet, at jeg skulle… 
Noella holder en kort pause, og stryger en 
lok hår om bag øret. ”Og så har min mand 
og jeg indtil videre fravalgt at få børn, fordi 
jeg frygter, at jeg er for dårlig, til at kunne 
opfylde de behov, et barn har”. 

”Smerterne har ændret 
hele den måde, vi lever 

vores liv på. Jeg var ellers 
meget aktiv og social før, 
og det er jeg slet, slet ikke 
mere, fordi det har jeg ikke 

kræfterne til at være”

Jeg spørger Noella, om det at få børn altid 
været en stor drøm for hende. Hun smiler, 
lidt sørgmodigt måske. ”Ja, absolut,” svar-
er hun og sukker. ”Ja, smerterne har æn-
dret hele den måde, vi lever vores liv på,” 
fortsætter hun. ”Jeg var ellers meget aktiv 
og social før, og det er jeg slet, slet ikke 
mere, for det har jeg ikke kræfterne til at 
være”. Jeg udtrykker min sympati og min 

sorg for Noella, men hun smiler blot igen 
til mig og siger: ”Nej, det er faktisk OK, for 
jeg har ligesom fundet ro i det”. 

”Det nytter jo ikke 
at gå og være ked af 
det hele tiden, for så 
går mit liv jo bare i 

stå”

Hun fortæller mig, at da hun fik at vide, 
at smerterne aldrig ville gå væk eller blive 
bedre, begyndte hun at gå i kognitiv ad-
færdsterapi og tage på smertehåndtering-
skurser. Og det har hjulpet Noella meget til 
at lære at acceptere, at hun aldrig kommer 
af med smerterne. ”Det nytter jo ikke at gå 
og være ked af det hele tiden, for så går mit 
liv jo bare i stå”. Noella fortæller, at hun har 
lært at økonomisere sine ressourcer, at 
planlægge langt ud i fremtiden, og at sige 
nej og gå glip. ”Og det er der mange posi-
tive ting ved,” siger hun med et stålfast blik 
i øjnene. I et liv med kroniske smerter føler 
Noella sig meget mere til stede med sig selv 
og sine relationer, siger hun, for hun har 
ikke så travlt og skal ikke alt muligt hele 
tiden - for det er ikke en mulighed. Hun 
smiler og tilføjer: ”Og så blev det jo også 
startskuddet til, at jeg kom ind på psyko-
logi”. 

At være studerende med kroniske 
smerter
Psykologien havde faktisk altid været Noel-
las drøm, men hun havde ikke gennemsnit-
tet til det og læste derfor finansøkonomi. 
Men da hun nogle år senere havde fået 
sin kroniske smertelidelse og derfor ikke 
kunne bruge sin uddannelse til noget, 
søgte hun ind på psykologi på kvote to, og 
lykkedes med at komme ind. Jeg spørger 
Noella, hvordan det er at være studerende, 
når man ikke kan bruge sine hænder så 

meget. ”Noter har jeg ikke lavet noget som 
helst af,” siger Noella og ler. ”Heldigvis har 
jeg en god veninde, der gerne deler sine 
noter og briefer om de forelæsninger, jeg 
går glip af.” Noellas smerter forværres ved 
forkerte siddestillinger, så derfor er hun 
taknemmelig for, at hun igennem SPS har 
fået bevilliget hæve-sænke bord og en god 
stol, så hun kan deltage i forelæsninger og 
skriftlige eksamener, uden for mange eks-
tra smerter.  

”Når jeg skal skrive opgave, så skriver jeg 
opgave. Men det er med mange pauser, det 
er med mange smerter og stor udmattelse, 
og det er med en uge i sengen bagefter,” 
siger hun og griner lidt. Til trods for bes-
værlighederne og smerterne, har Noella 
næsten klaret sig igennem studiet. ”Ja, nu 
står jeg her, og er ved at skrive speciale. 
Og jeg havde aldrig troet, at jeg overhovedet 
ville kunne klare bacheloren.” Men det 
kunne hun. 
Og hun kunne også klare praktikken; prak-
tikstedet har faktisk været en stor succes 
for Noella på trods af hendes begræn-
sninger; for her arbejdede hun blandt an-
det med psykologisk smertehåndtering og 
havde med sine mange års erfaringer med 
egne smerter derfor rigtigt meget at give sin 
klienter. Praktikstedet var så glade for No-
ella, at hun blev ansat efter praktikforløbet, 
fortæller hun mig, mens hun smiler til op 
over begge ører. 

”Jeg synes i hvert fald 
selv, at jeg har et godt liv. 
Og det forestiller jeg mig 
egentlig, at jeg bliver ved 

med at have”

Noella drømmer om på sigt at kunne 
fortsætte med at arbejde med smertepati-
enter, så hun kan hjælpe dem til at få et lige 
så godt liv, som hun selv har fået, på trods af 
sine kroniske smerter. Hun smiler til mig, 
og siger med sikkerhed i stemmen: ”Jeg syn-
es i hvert fald selv, at jeg har et godt liv. Og 
det forestiller jeg mig egentlig, at jeg bliver 
ved med at have”. 

SPS på SDU 

SPS (special pædagogisk støtte) hjælper 
studerende med psykisk eller fysisk 
funktionsnedsættelse, dysleksi eller 
dyskalkuli, så det er muligt for dem at 
gennemføre en universitetsuddannelse 
på samme vilkår som andre. Støtten kan 
bestå af fx møbler, tegnsprogstolk, kuser, 
it-hjælpemidler, sekretærbistand eller 
rådgivningsforløb mm.

Foto: Privatbillede
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Fra forelæsere i Odense til nobelprismodtagere i USA

Julie og de andre danske studenterforskere i USA

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2. SEMESTER

Som en del af medicinstudiet har man mulighed for at søge om at studenterforske igennem 
Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship i San Francisco. Det er en unik mulighed, 
som både fagligt og socialt udfordrer de studerende. Sund & Hed har snakket med den første 
medicinstuderende fra Odense, som er afsted.

Julie de Fønss Gandrup er kandidatstud-
erende på Medicin i Odense. Til daglig har 
hun sin vante gang på SDU’s lange gange, 
men i et år er de skiftet ud med et forsk-
ningsår i San Francisco. Med en tidsforskel 
på 9 timer skal det lige planlægges, hvornår 
det passer at Skype med Julie. Men det lyk-
kes, og fredag aften dansk tid toner Julie 
smilende frem på min skærm.
 
Inspireret til at tage afsted
Da Julie tog sin bachelor, lå det ikke umid-
delbart i kortene, at hun skulle tage et år fri 
til at studenterforske, men under sin kan-
didat blev hun mere og mere åben overfor 
muligheden. 
”Jeg hørte om rigtig mange, der havde stu-
denterforsket og havde nogle rigtig gode 
oplevelser med det. Da jeg startede på kan-
didaten og havde om reumatologi, havde vi 
nogle super gode undervisere, som virke-
lig formåede at inspirere mig til at forske”, 
fortæller Julie og fortryder ikke et sekund, 
at hun tog afsted. 
Da Julie tidligere har boet i USA, og dengang 
fik et indtryk af landet som forskningssted, 
var det oplagt for hende at tage derover. 

For hvad hedder vatpind 
lige på engelsk?

Hun indrømmer også gerne, at det i starten 
var hårdt at være væk fra familie og venner. 

Selv sproget kunne volde problemer på 
trods af, at vi generelt er gode til at lære en-
gelsk herhjemme. For hvad hedder vatpind 
lige på engelsk? 

Reumatologisk forskning
Julies projekt handler om inflammatorisk 
leddegigt og dokumentationen af denne i et 
elektronisk journalsystem. Det er noget, vi 
er rigtig dygtige til i Danmark, men som de 
godt kan blive bedre til USA. 

“Jeg tror virkelig, man 
kommer hjem som en 

dygtigere studerende”

Derfor synes Julie, det er rigtig spændende 
at være med til at øge raten af optagelser i 
journalsystemet, som vil resultere i et bedre 
forløb for patienterne. 
”Jeg tror, det fedeste er, at man får lov til 
at fordybe sig. Man får virkelig lov til at 
nørde i 10 måneder om noget, man aldrig 
nogensinde ville have gjort, hvis man var 
blevet derhjemme. Det er også godt, at man 
udvikler sig på så mange punkter. Jeg tror 
virkelig, man kommer hjem som en dygtig-
ere studerende,” fortæller Julie. 
Hun tror, det er sundt at få tingene sat lidt 
i perspektiv i forhold til måden at gøre tin-
gene på herhjemme. Igennem hendes pro-
jekt får hun lov til at arbejde på en anden 
måde end i Danmark, som er ret innovativ 

og inkluderer andre studiedesign.
 Nye bekendtskaber 
I alt er der fem medicinstuderende afsted 
lige nu. Som en del af deres ophold har de 
fået stillet et hus til rådighed, hvor de bor 
sammen. Julie fortæller, at det har været 
enormt rart, at de har haft hinanden under 
opholdet til at snakke med om både de gode 
og lidt hårde oplevelser, man får, når man 
flytter til et fremmed land. 
Udover de sociale relationer til de andre 
danskere bliver man også tvunget til, på en 
god måde, at skabe nye bekendtskaber til de 
amerikanske studerende, hvilket ifølge Ju-
lie, har været rigtig givende, fordi de har en 
helt anden imødekommenhed overfor nye 
personer, end vi har i Danmark. 

Under deres ophold har de 
haft mulighed for at snakke 

med nobelprisvindere

Det samme gælder for de amerikanske un-
dervisere. Det er ikke helt forkert at sige, 
at alt bare er større i USA. Under deres op-
hold har de for eksempel haft mulighed 
for at snakke med nobelprisvindere. Den 
mulighed har man altså ikke i Odense. 
Julie besvarer gerne spørgsmål omkring sit 
ophold og forskning – kontakt hende, hvis 
det skulle have interesse. Grib chancen og 
undersøg muligheden for studenterforsk-
ning i udlandet. 

Kunsten at studenterforske
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Når livet giver dig citroner i stedet for 
appelsiner…
Lyden af travle hverdage og mange gøremål 
summer hvileløst her på Københavns hov-
edbanegård, og dufte af mennesker, par-
fumer, nye lædersko, friskbrygget kaffe og 
duelort hænger i luften. Alle myldrer og 
vrimler, mens Camilla og jeg sidder i vores 
egen lille boble af stoisk ro på en bænk og ob-
serverer det hele. Jeg spørger Camilla, hvor-
dan hendes liv ser ud lige nu. Hun fortæller 
mig, at hun lige nu er ved at skrive speciale 
og er ved at afslutte sin overbygningsuddan-
nelse i konkurrence- og eliteidræt. ”Og ved 
siden af dyrker jeg elitesport, hvor jeg dyrk-
er fridykning på højt plan og træner dét 
rigtigt meget”. Camilla tager en tår kaffe og 
smiler. ”Er der andre ting, som fylder i dit 
liv lige nu?” spøger jeg og tilføjer: ”Og ikke 
nødvendigvis aktiviteter, men derimod 
værdier, tanker, idéer… drømme?” Vi tier 
begge for en stund og mærker på stilheden. 
”Min søster, hun fik et barn for snart to år 
siden…” Camillas blik søger mod det uende-
lige. ”Og da fik jeg noget virkeligt vigtigt ind i 
mit liv: En lille nevø, som jeg skal værne om, 
og som jeg skal være den skøre moster for…  
Her forleden ringede han, inden jeg skulle 
til konkurrence, og sagde: ’Hej Milla’. Og 
ved du hvad, der fik jeg bare den dér følelse 
af, at wow, der er bare noget, der er meget 
vigtigere end alt andet, end præstation, end 
uddannelse. Der sidder et lille barn som 
har ubetinget kærlighed til mig”. Hendes 
nu lidt fugtige øjne lyser. Camilla fortæller, 
at de sidste to år har været en øjenåbner 
for en gammel drøm. ”Jeg har altid set mig 
selv som én af dem, der fik børn tidligt, in-
den jeg var 25, og mens jeg studerede. Det, 
syntes jeg, kunne være virkelig fedt”. Hun 

sukker, smiler, og himler kort med øjnene. 
”Og nu står jeg her og har ikke kæreste, og 
har ikke udsigt til nogen kæreste. Jeg synes 
ikke, at jeg lige møder nogen, der… du ved”. 

”Når det ligesom ikke lige 
lader sig gøre, så prøver jeg 
virkeligt bare at fokusere på 

alt det, jeg har og gør for mig 
selv”

Camilla fortæller, at i en datingverden hvor 
alle går rundt med snuden i telefonen, i ste-
det for at møde mennesker hvor de er (som 
Camilla selv er tilhænger af), er det ikke 
lige sådan at finde prinsen på den hvide 
hest og udleve sin mangeårige drøm om 
at blive ung mor. Men det er egentligt ikke 
noget, som går Camilla så meget på, udover 
når hun sidder til familiekomsammen hos 
farmor, hvor hende og Farmor er de eneste 
singler. Camilla smiler skævt. ”Men du ved, 
så tænker jeg, at det er jo ikke det allervig-
tigste. Det kunne være dejligt at have én at 
dele mit liv med, og det er fandeme skønt at 
være forelsket, men… når det ligesom ikke 
lige lader sig gøre, så prøver jeg virkeligt 
bare at fokusere på alt det, jeg har og gør for 
mig selv. Og på min nevø”.

… så lav en badass lemonade i stedet 
for appelsinjuice
Camilla fortæller, at i stedet for at være skuf-
fet, bruger hun en masse tid og penge på at 
rejse verden tynd, tage til fridykkerkonkur-
rencer på eliteplan, og tage til træning hver 
aften. Og det havde hun bestemt heller ikke 
regnet med, at hun skulle. 

”Det var virkeligt et stort ven-
depunkt for mig, da jeg fandt 
ud af, at jeg kunne fridykke”

”Nej, for jeg er jo slet ikke særligt sportsligt 
anlagt”. Jeg er ved at sprutte kaffen ud af 
munden. ”Hvabehar? Dig? Ikke sportslig?” 
Camilla ler. ”Nej, i hele gymnasietiden, 
mand, der festede jeg bare. Jeg chillede”. 
Nu er det min tur til at grine. ”Så blev jeg så 
tyk, så tyk, at jeg tænkte: Ej, nu er jeg nødt 
til at gøre noget ved det. Og så startede jeg 
til svømning… Og så fandt jeg ud af, at jeg 

kunne fridykke, og så…” Hun ser livligt på 
mig. ”Og så blev jeg elitesportsudøver. Det 
var et virkeligt stort vendepunkt i mit liv, da 
jeg fandt ud af, at jeg kunne fridykke,” siger 
hun alvorligt. Fridykningen, hvor man ikke 
behøver at være af en bestemt højde eller 
drøjde, gav Camilla så meget selvtillid, idét 
hun hurtigt kvalificerede sig til både DM 
og VM, og kom ind i et stærkt fællesskab 
af søde mennesker.  ”Det var bare sådan en 
dejlig verden. Jeg blev så løftet”. Hvis ikke 
det var for fridykningen, havde Camilla nok 
ikke læst idræt, været elitesportsudøver 
eller startet sit firma op, fortæller hun. ”Og 
fridykningen lærte mig at reflektere over 
livet, og det har virkeligt udviklet mig”. 
Det blege lys fra ovenlysvinduerne her på 
banegården lægger sig som et fint tæppe 
over al vrimlen, og Camilla og jeg lægger 
et øjeblik begge mærke til det. Vi vender 
tilbage til hinanden og snakker om, hvor-
dan jagten på det perfekte nogle gange kan 
komme til at stå i vejen for, at man åbner 
øjnene op, fordi man venter på det i ste-
det for at forsøge at skabe det. Jeg spørger 
Camilla, om hun har et råd til andre, hvis 
liv har udformet sig til en lidt anden side, 
end de havde håbet på og regnet med. ”Et 
råd til dem?” spørger hun bekræftende, og 
blinker med de store, blå øjne. ”Hvis man 
skulle ende i en situation, hvor man tænk-
er: ’Jeg fik ikke det, jeg ville have’, så må man 
for Guds skyld aldrig sætte sig ned og trille 
tommelfingre. Så må man hellere mærke 
efter i maven, hvad man ellers har lyst til at 
lave, og så kaste sig hovedkulds ud i dét. Eft-
er halvandet år på sygeplejestudiet fulgte 
jeg endelig mit hjerte, og sprang ud i at læse 
idræt. Og så til hækkenfelt med om der er 
et job, når jeg kommer ud. Og til hækkenfelt 
med, om jeg ikke har fundet the one and 
only og har stiftet familie og bor i Vejle på 
en ødegård. Til hækkenfelt med alt det, for 
jeg har nu i mange år beskæftiget mig med 
noget, som jeg virkelig synes om, og som 
har givet min hverdag mening og indhold. 
Her og nu er et øjebliksbillede af en lang 
process, som bliver ved med at udvikle sig 
og forgrene sig, og det kan godt være, at no-
gle af de ting, som jeg havde drømt om, ikke 
kom til at ske. Men så skete der nogle andre 
ting, som ellers ikke var sket”. 

En statusopdatering på midttyverne

”Jeg er lige præcis dér i livet, hvor jeg som 10-årig havde forestillet mig, at jeg ville være”. Citat: Ingen, 
nogensinde. Okay, måske findes der et par stykker, som har det sådan, men for de fleste af os har livet nok 
taget os med på en rejse på godt og ondt, og ledt os til et sted, som vi ikke uden videre havde forudset, at 
det ville. Denne rejse er helt unik for hver og én af os, og Sund & Hed har været så heldige at få lov at høre 
om Camillas. Camilla læser Idræt på kandidaten, og er slet ikke dér, hvor hun troede, at hun ville befinde 
sig.

Tekst af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

Kunsten at være kvartvejs gennem livet 

Foto: Privatbillede
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Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

Jeg møder Laura til en snak og en kop kaff e på Studenterhuset. 
Vi kender allerede hinanden lidt fra Café Lærken, hvor vi begge 
er frivillige, men vi har endnu ikke haft  en vagt sammen, hvorfor 
der er masser at tale om. Vi er begge glade for det frivillige arbejde 
i Lærken, der er en café på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling 
i Odense, som to gange om ugen giver et fristed til de døgnindlagte 
børn og unge. Laura adskiller sig dog fra os andre frivillige på det 
punkt, at hun er den eneste, der kan navnene på næsten alle børn 
og unge, der kommer i Lærken. Det skyldes, at hun også arbejder 
som vikar på samme afdeling. 
Da jeg interesseret spørger ind til, om det ikke er svært at balancere 
både at arbejde og være frivillig samme sted, er Lauras svar, at det 
var en frygt i starten, men heldigvis en frygt, der har vist sig at være 
ubegrundet: ”Der er jo mange af patienterne derude, der kender 
mig, så nogle gange, når jeg er der som frivillig, så spørger de, om jeg 
ikke kan hjælpe dem med noget, men hvor jeg må sige, at jeg er der 
som frivillig i dag, så de skal spørge en anden,” forklarer hun, inden 
hun fortsætt er: ”Jeg har forklaret, at jeg også bare har en stor lyst 
til at være sammen med dem, så derfor kommer jeg også uden at 
være på arbejde, bare for at være sammen, snakke og hygge.” For at 
skellet mellem arbejde og frivillig ikke skal være for forvirrende, er 
Laura derfor også meget bevidst om, at hun skal gøre sin rolle klar. 

To forskellige verdener
Som Laura selv forklarer det, så kommer hun lidt som to forskellige 
personer, når hun er henholdsvis vikar og frivillig. 

“Når jeg er der som vikar, så er jeg der lidt også 
som den medicinstuderende Laura, hvorimod når 
jeg er der som frivillig, så er jeg der jo meget af 

lyst. Det er lidt mere som ’mig’, der bare gerne vil 
give noget af min tid.”

”Når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde med faste opgaver, og det 
er også det sure med det søde, men når man er der som frivillig, 
så er det jo primært for at hygge og ligesom på den måde bidrage,” 

påpeger Laura og uddyber: ”Når jeg er der som vikar, så er jeg der 
lidt også som den medicinstuderende Laura, hvorimod når jeg er 
der som frivillig, så er jeg der jo meget af lyst. Det er lidt mere som 
’mig’, der bare gerne vil give noget af min tid.” 

“Det har været en øjenåbner, at man ligesom 
oplever to verdener, både for en selv, men 

også at man ser to sider af patienterne.

Både det frivillige og lønnede arbejde har altså også styrket Lauras 
kompetencer og givet hende muligheden for at snuse mere til psy-
kiatrien. ”Det har været en øjenåbner, at man ligesom oplever to 
verdener, både for en selv, men også at man ser to sider af patien-
terne.” Da Laura overvejer psykiatrien som speciale, giver det også 
god mening for hende at se fl ere facett er af det at være indlagt.

“Det har nok gjort, at jeg har et bedre bånd til 
nogle af dem, når jeg så er på arbejde, fordi de har 
set begge sider. De oplever, at man også kan have 
tid, at man har lyst til at være der, så jeg synes, det 

giver noget begge veje”

Begge sider giver noget
Selvom hun sagtens kunne have fundet et frivilligt arbejde et andet 
sted, er hun glad for, hun valgte Café Lærken. ”Det har nok gjort, 
at jeg har et bedre bånd til nogle af dem, når jeg så er på arbejde, 
fordi de har set begge sider. De oplever, at man også kan have tid, 
at man har lyst til at være der, så jeg synes, det giver noget begge 
veje,” beskriver Laura eft er en tår kaff e, ”det giver både noget for 
mig, men jeg føler også, det har gjort det bedre, når jeg så er der på 
arbejde. At man har den der ekstra tid, når man er der som frivillig.” 
Derudover giver det frivillige arbejde i sig selv meget, samtidig med 
det for Laura er dejligt at være en del af et fællesskab med nogle, 
som også godt kan lide at bruge sin tid derude med de unge, hvor 
der uden stress er god tid til at lave det, de unge nu har lyst til. 

De fl este af os er glade, bare vi fi nder enten et studierelevant betalt eller 
frivilligt arbejde. Laura Bøgh, der er stud.med. på SDU, besluttede, at vi-
kararbejdet ikke var nok, så derfor valgte hun at blive frivillig på samme 
sted, nemlig i Børne- og Ungepsykiatrien.

I dag er jeg frivillig
Kunsten at være to personer i samme verden

Foto: Privatbillede
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Kunsten at udnytte SDU
Syddansk Universitet gemmer på en masse muligheder og tilbud til de studeren-
de, som kun få kender til. Sund & Hed har snakket med biblioteket samt Studie- og 
Trivselsvejledningen om hvilke muligheder, disse to institutioner tilbyder de studer-
ende både fagligt og socialt.  

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2. SEMESTER

Nogle tilbud på SDU er ret kendte som for eksempel, at de studer-
ende kan benytte universitets svømmehal, når den ikke bruges til 
undervisning. Ligesom at alle studerende har fri adgang til Micro-
soft Office-pakken, som giver adgang til Word, Excel og flere andre 
programmer. 

Et hav er muligheder til faglig udvikling  
På biblioteket er der et hav af muligheder for igennem kurser eller 
vejledning at få hjælp til lige netop det forfaldende problem, den 
enkelte studerende måtte have. 

Man kan booke en bibliotekar til at 
hjælpe en

Udover at biblioteket selvfølgelig altid er åbent for bogudlån til alle 
studerende, ligesom der også er fjernadgang til forskellige artikler 
og skrifter via bibliotekets database, så tilbyder biblioteket en ræk-
ke faglige kurser målrettet bestemte kundskaber og opgaver i stud-
iet. For eksempel tilbydes der altid både bachelor- samt specialeve-
jledning, hvor man kan booke en bibliotekar til at hjælpe en. 
Sammen med blandt andet studenterservice og IT-service tilbydes 
der også åbne kurser inden for skriftlige og tekniske færdigheder, 
som kan hjælpe dig igennem dit studie. Her kan du blive undervist 
i referencestile, hvis det lige skal finpudses inden eksamen.  Hvis 
det derimod er problemformuleringen, der driller, eller gruppedy-
namikken i studiegruppen lige trænger til at blive styrket, så er der 
også rig mulighed for hjælp til det via åbne kurser. 

Alt udstyr kan lånes gratis, så det 
er bare med at øve sig

Derudover arrangeres der forskellige kurser i samarbejde med Fa-
bLab, hvor de studerende kan styrke deres kompetencer inden for 
medier og brug af disse på arbejdsmarkedet og til jobansøgninger. 
Alt udstyr kan lånes gratis, så det er bare med at øve sig.

 Hjælp til personlig udvikling og gangen på et universitet 
Både som ny studerende og som hjemmevant på universitet, kan 
det til tider blive stressende at prioritere ens tid korrekt og falde 
ind i en god rytme omkring, hvordan man strukturer sin tid bedst 
og undgår stress. Det er der heldigvis også råd for. Især Studie- og 
Trivselsvejledningen beskæftiger sig med de studerendes velbe-
findende og forebyggelse af eksamensangst. Alle kurser er gratis 
og holdes regelmæssigt, så hvis du tænker, at hjælp til at få styr på 
nerverne inden en eksamen kan bruges, så er det bare med at kom-
me afsted. 
For de helt nye studerende tilbyder vejledningen hjælp til at kom-
me godt i gang med tilværelsen som universitetsstuderende, som 
for mange kan være en stor omvæltning, når man kommer fra gym-
nasiet. For de ældre og mere garvede studerende, kan det måske 
mere være motivationen, der trænger til en opstramning. Her til-
bydes der også hjælp til at fastholde motivationen, og hvordan man 
bedst håndterer overspringshandlingerne, som vi nok alle benyt-
ter os lidt for meget af fra tid til anden. 
Lyder dette som noget for dig så tjek Studie- og Trivselsvejlednin-
gens hjemmeside ud og brug mulighederne.

Dyrk dine sociale kompetencer 
Udover de faglige og personlige tilbud til de studerende, skal der 
også være noget, der bare er sjovt og hyggeligt. 

Alle bibliotekets arrangementer kan 
findes på deres facebookside

Denne del kan også opleves på biblioteket, hvor der tidligere for ek-
sempel har været en danseworkshop, ligesom der løbende arrang-
eres quiz for de studerende. Her kan man stille op med sit eget hold, 
og vinde præmier såsom biografbilletter, der kan forsøde livet på 
SU.  
Alle bibliotekets arrangementer kan findes på deres facebookside, 
så giv den et like og følg med i løbende begivenheder.

Foto af Marie Udsen Thygesen

Kend dine muligheder som studerende
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Oda Sofie Holt og Inga M. Ellingsen Moe er norske stu-
derende, der begge bor i Odense og studerer medicin 
på SDU.  De valgte begge at studere i Danmark, både 
fordi de ikke kom ind i Norge, og fordi de begge havde 
relationer til tidligere studerende, som havde læst i 
Danmark og været rigtig glade for det. 

“Den største udfordring har 
været sproget. Det var faktisk 

meget svært”

Særligt faldt valget på SDU, da medicinstudiet er mod-
ulstruktureret og ikke semesterstruktureret, som de 
andre medicinstudier i landet. Dette tiltalte dem beg-
ge - de tog springet og kastede sig ud i et helt nyt studie 
i et nyt land

Små og store udfordringer forbundet med at flytte til Dan-

mark
Selvom der umiddelbart ikke er den store forskel både kulturelt og 
sprogligt mellem Danmark og Norge, kan det stadig godt give prob-
lemer, når man flytter til Danmark, fremfor bare at rejse på ferie 
mellem landene. 
”Den største udfordring har været sproget. Det var faktisk meget 
svært. Det tænker man, er næsten det samme, indtil man kommer 
herned. De første par uger kunne jeg ikke forstå forelæsningerne. 
Det var virkelig svært. Hvis man var én til én, så kunne det godt gå 
okay. Jo længere man har været her, jo nemmere er det at forstå 
sproget, men det er til stadighed svært at tale dansk, for det vil vi jo 
gerne,” fortæller Inga, og Oda giver hende ret. 
For dem begge er det selvfølgelig også en udfordring at være langt 
væk fra familie, venner og kærester i Norge. Hjemme i Norge havde 
afstanden fra deres respektive hjem til et norsk universitet imid-
lertid også været meget stor. Så på den måde er det ikke en kæmpe 
omvæltning at flytte til Danmark. 

Meget cykling, meget alkohol og lidt fisk  
Det er næppe nyt for de fleste, at danske unge er nogle af dem i Eu-
ropa, som drikker mest alkohol. 

“Det at de sælger øl i kantinen og 
på tankstationer, det er helt an-

derledes”

Præcis dette har Oda og Inga også bemærket, ligesom vores mad
kultur i Danmark er mere fedtrig og består af mindre fisk, end de 
begge er vant til hjemmefra. 

”Alkoholkulturen er anderledes. Nordmænd drikker meget på én 
gang, men blandt de danske unge er det mere jævn fordelt. Det at 
de sælger øl i kantinen og på tankstationer, det er helt anderledes. 
Jeg synes, det var sjovt til at starte med, at vi kunne købe det i kan-
tinen,” fortæller Inga.
Ligesom drikkevaner nævner de begge også vores cykelkultur, som 
en helt central del af vores hverdag. Dette er noget, vi danskere ge-
nerelt er kendt for ude i verden. Ironisk nok har Carlsberg lavet 
en tv-reklame, hvor Mads Mikkelsen reklamerer for øl, mens han 
cykler. 

Danskerne cykler meget og på alle 
årstider

Hverken Inga eller Oda var vant til at cykle meget, før de kom til 
Danmark, og det kom derfor bag på dem, at danskerne cykler meget 
og på alle årstider. 5 km til uni var langt til at starte med, men virker 
mere naturligt for dem begge nu. 

“Jeg synes, det er sjovt at være et 
andet sted, mens vi studerer”

Fremtidsplaner 
Fælles for dem begge er, at de efter studiet gerne vil hjem til Norge 
– mest for at komme hjem til familie og venner, som selvfølgelig er 
savnet.
”Jeg synes, det er sjovt at være et andet sted, mens vi studerer. Så vi 
kan sige, jeg har boet i et andet land i mange år, men man vil også 
gerne hjem til sin familie,” slutter Inga. 
Men de pointerer også begge, at meget kan ske på 6 år, og at de er 
rigtig glade for at bo og studere i Danmark.  

Norske studerende møder dansk kultur

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2. SEMESTER

Tegning af Freja Bjerck-Amundsen 

I dag tager en del norske studerende til Danmark for at læse blandt andet 
medicin. Da både Danmark og Norge er nordiske lande, anses den kulturelle 
forskel normalt ikke for at være særligt stor, men hvordan opfatter de 
norske studerende selv det at flytte og studere i et andet land?

Kunsten at være ny i Danmark 
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Kunsten at sætte pen til papir 

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

For nogle ville det være det allermest angstprovokerende i hele verden 
at skulle stille sig op på en scene og læse et digt op, man selv har skrevet. 
For mig er det samtidig den fedeste følelse i hele verden.

Når du er vokset op i et hjem, hvor der bliver diskuteret bogudgiv-
elser, digte og kreativ udfoldelse ved middagsbordet, og du gennem 
din barndom er blevet slæbt med til flere digtoplæsninger end ture 
i cirkus – og tro mig, nogle gange er der ellers visse ligheder – så 
kan der ske to ting: du kan ende med at vende ryggen til næsten alt 
kreativt, eller du kan vælge at gå samme vej. Jeg selv havde ikke rig-
tig noget valg, for da jeg først begav mig ind i den kreative verden, 
var jeg solgt og har ikke kunnet give slip lige siden.
Det med at skrive har altid været en hobby for mig, men langt de 
fleste tekster blev alligevel holdt i det private. Selvfølgelig var der 
teksterne til skolen, som blev vist frem og rost, men resten, digtene, 
blev altid gemt godt i skuffen. Det var ikke fordi, det var skamfuldt 
eller pinligt at skrive, men digtene var bare så personlige, at det tog 
lang tid at stå ved, at jeg skrev – og endnu længere tid, før jeg var klar 
til at dele dem med andre.

Ved at sætte pen til papir – 
eller fingre til taster – kan jeg 
nedskrible alt det, der fylder i 

hovedet og på den måde bedre 
slappe af.

Et frirum
Digtene har altid fungeret som et frirum for mig. Et sted, man kan 
slappe fuldstændig af, give slip for sine tanker og blive fri. Nogle 
mediterer, jeg skriver digte. Det lyder åndssvagt kliché, men det er 
sådan, det forholder sig. Ved at sætte pen til papir – eller fingre til 
taster – kan jeg nedskrible alt det, der fylder i hovedet og på den 
måde bedre slappe af. 
Det har været et åndehul, når jeg er ked af det, har hjertesorg, eller 
kæmper med noget. 

Næsten ligegyldigt hvor sort tingene ser 
ud, så kan det hjælpe at sætte sig ned og 

skrive om en solstråle, der rammer kinden i 
disen, eller når latteren kommer boblende 
så voldsomt, at man ikke kan gøre andet 

end at lade sig rive med.

Samtidig er det en venlig reminder om, at livet også er smukt. 
Næsten ligegyldigt hvor sort tingene ser ud, så kan det hjælpe at 
sætte sig ned og skrive om en solstråle, der rammer kinden i disen, 
eller når latteren kommer boblende så voldsomt, at man ikke kan 
gøre andet end at lade sig rive med. 

Det terapeutiske aspekt
Mine egne erfaringer med at bruge digte som et frirum inspir-
erede mig derfor også til, sammen med en veninde, at starte et 
skriveværksted op i en forening for folk med angst, stress og de-
pression. Her var det muligt at bruge det at skrive som et redskab 
til at få det bedre. Ved at skrive, enten om det, der fylder, men også 
blot om noget helt andet, så kan det hjælpe til at få styr på sine tank-
er. Der kan derfor nærmest være et terapeutisk element i at skrive, 
hvor man virkelig kan få bearbejdet de ting, der rumsterer i ens 
tanker. Ofte er man måske slet heller ikke klar over, hvor meget et 
givent emne fylder i hovedet, før man sætter sig ned og skriver fem 
forskellige digte om det på få minutter, fordi det bare har så stor 
betydning for en.
 
De første delinger
Da jeg først var begyndt at fortælle folk, at jeg rent faktisk selv skrev 
digte, gik det stærkt. Når du er tovholder på et skriveværksted, der 
opfordrer folk til at dele deres tekster, er du også selv nødt til at 
mande dig op og dele dine skriverier.

Pludselig så jeg mig selv læse egne 
digte op på en endags-festival i silende 

regnvejr. Aldrig har jeg prøvet noget 
mere nervepirrende, men samtidig helt 

fantastisk

Skriveværkstedet gav derudover nogle samarbejder og kontakter, 
der gjorde, at jeg pludselig så mig selv læse egne digte op på en 
endags-festival i silende regnvejr. Aldrig har jeg prøvet noget mere 
nervepirrende, men samtidig helt fantastisk. Fra oplæsning i regn 
gik det slag i slag til flere digtoplæsninger til at være en del af dig-
tantologien Kill your darlings, hvor jeg er én af 27 fynske forfattere, 
der har bidraget med et krimidigt. Når jeg ser tilbage, er det vildt at 
tænke på, at hvad der startede som et frirum, pludselig er blevet til 
noget, der rent faktisk er udgivet. 

Tegning af Freja Bjerck-Amundsen 



16

Essay: Kunsten at være kunstner 
 

Lyset, der reflekteres fra den blege vintersol og ned på det tomme lærred, skærer i øjnene. Et lys så 
hvidt som den uskyldsrenes sjæl, kilde til evigt spørgende og svagt lydende ekkoer af en forventningens 
stemme. Fattigt på farver, for intet har endnu forvandlet sig fra idé til materie. Dette hvide lys udstråler 
en libertiners drøm: Rigdom af uendelige muligheder, for ingen smudsige spor har sat sig og præget den 
frie drømmers betragtninger af sit udtryks formidler: Det nøgne lærred. I forventningens glæde og i 
kreativitetens vold fortages et enkelt penselstrøg, så et indre tordenskrald får Mulighedernes Søjler til 
at styrte sammen; nu er en hel galakse af motiver udelukket for den søgende kunstner, da hun bare 
med et eneste strøg rød maling markerede ildens tilstedeværelse på lærredet. Pumpende, brændende 
blod og bevidstheden om nu at være ét skridt tættere på det fuldendte maleri skyller gennem hendes 
sitrende krop. Én ting er hende klart:  Et strøg til, og vejen mod sandheden vil stå endnu klarere. Tøven, 
penseltango mellem palettens forskelligt farvede søer. Hvilken skal hun vælge? Hvor skal hun hen? 
Tvivlen gnaver i hende, for hun ved, at et valg er et fravalg, og et fravalg dræber al den kunst, som hun 
ellers kunne have skabt i en virkelighed anden end denne. Løvskove og ærter, frøer og penge, 
pistaciekagen hos Bedste; penselspidsens tre yderste børster overvejer, associerer og husker 
kunstneren på det unge, skabende og frodige univers af grøn. Kunstneren bider sig i læben, sveden 
løber fra panden og fanges af de mørke bryn. Nej, det er ikke den vej, hun skal. Hånden ryster let, 
skælvende rækker hun ud efter havet og himlen, følelserne og kongeblod. Blå. Et valg tages til 
vurdering, vedtages. Et dyp, et strøg. BANG! Et knald af festfyrværkeri lyder, og kunstneren hører et 
fjernt råb fra inspirationens Limbo om kontrasters krav. Udtryk, der gør indtryk, og såre simpelt; en 
isme er valgt, den levende, grænsesprængende, højtråbende og eksploderende ekspressionisme. 
Kunstneren er nu lænket på hænder og fødder, og har intet andet valg, end at foretaget ét. Ellers vil 
hun opsluges af kunstnerdøden, det evigt ufærdige værk, og hun vil aldrig finde ro.  
Et minde slår ned i hende som et lyn, hun går i stå. Alt bliver tyst i hende, som var hun en vinterskov 
beklædt med nyfalden sne. Hun hører blot sit eget tunge åndedræt og en svag brusen i øret af sit 
gennemstrømmende blod. Kunstneren husker, da Morfar engang fortalte hende mellem to bab på sin 
pibe, at en kunstners værk afspejler hans indre. Hun overvældes pludseligt af nysgerrig foruroligelse - 
hvad vil hun opdage i dét sjælespejl, som hun netop er ved at skabe? Og hvad skal hun stille op med 
det? 

Når man som ægte kunstner arbejder, tages man ud på en opdagelsesrejse til sit inderste. Denne rejse 
kan være ren katarsis i sig selv. I takt med at penslens dans på lærredet sætter flere og flere spor, kan 
ophobede frustrationer og forputtede, sårede følelser dukke op ved overfladen. Her kan de med 
vuggende bølger eller hvirvlende vande vaske det sårbare, nøgne ansigt, som hver dag bærer dén 
maske, der gnaver og bider i den flossede sjæl. Eller omhyggeligt vævede tankespind om verden kan 
vandre fra sindet og ned igennem penslen, og blande sig med de upolerede øjebliksbilleder af en 
spontan, men dyb erkendelse, som måske er opstået i nuet. Eller et vanvittigt forår og en hæsblæsende 
ungdomsforelskelse kan finde vej fra det boblende og sprudlende hjerte og på syngende vis forkynde 
sin livsbekræftende fortælling. Uanset karakteren af kunstnerens sindslige virkelighed, vil en del af den 
manifestere sig materielt ved at give liv til det døde lærred; kunstneren vil give fylde til det tomme, hun 
vil hun sætte ord på det usagte, og hun vil fæstne det formløse. Det er her, at hun bliver i stand til at 
kende sig selv. Og det er her, at hun bliver i stand at dele en ny og uberørt virkelighed med resten af 
verden. Så det er her, at hun bliver i stand til at være en ægte kunstner. 

Tekst og grafik af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER
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Ond & Vred: Om at være lidt for perfekt
Af Astrid Bjerregaard Pedersen    

”Kunsten at …” mestre dit og dat, finde den rigtige vej og være perfekt. Bvadr! Det er som om, at det er det eneste, der 
forventes af os. Vi lever i dag i et samfund, hvor vi hylder det perfekte. Alt skal være helt flawless, og det hænger mig 
langt ud af halsen, når det overhovedet ikke er sådan, virkeligheden ser ud. De gange, hvor man møder en gammel 
klassekammerat, og skal lege ”ti ting der bare kører på skinner” og alt er åh så fantastisk – og ingen af os nævner 
selvfølgelig, at hun som uplanlagt gravid blev droppet af kæresten, fordi han var en utro nar, eller at jeg hænger med 
røven i vandskorpen og kører på ti kopper kaffe om dagen for at følge med i mit 
eget knudrede liv. I stedet for at kunne følge med i det perfekte liv, står jeg i vand til 
halsen. Min mascara er en touch up fra i går, fordi jeg glemte at fjerne den, inden 
jeg faldt i søvn over bøgerne om at være perfekt. For hvem fanden er det, der har så 
meget styr på deres liv, at de mestrer den perfekte balancegang mellem alt? Hvis 
det er dig, så kunne du helt ærligt godt lige dele ud af godterne. Eller lukke røven 
med dit glansbillede på instagram. Jeg bliver stresset bare ved at jonglere arbejde 
og studierne sammen og så stadig være bare en lille smule social – og jeg har ikke 
engang en kæreste, der tidsmæssigt skal passes ind i skemaet - og karaktererne? 
De peakede i gymnasiet. For selv hvis man ikke engang forsøger at være med i top-
pen karaktermæssigt, så er man alligevel allerede slået af dem, der uden de mind-
ste problemer både kan håndtere to studierelevante jobs og et frivilligt ved siden 
af universitetet – og som stadig kun får topkarakterer. Helt ærligt, bliver de typer 
aldrig trætte af sig selv?

Kunsten
Af Astrid Bjerregaard Pedersen

I et naturstridigt hastværk nærmer du dig

jeg lukker øjeblikkeligt øjnene i en rygmarvsreaktion

fornemmer tydeligt åndedraget og dine øjnes glæde

smiler ad varmen og tankerne der udspringer

jeg lever virkeligheden gennem dit filter

da jeg lader mig føre i blinde

tryg i dine hænder

jeg higer mig til dine fortryllende ord

gisper efter dem som var det livsgivende oxygen

og venter i en dis af åndeløs spænding.

Du besidder balancen til fulde

grænsen mellem at tirre og pirre

fingrene der langsomt optegner mit ansigts konturer

med en kunstners perfektion kæles der for detaljerne

som med en malers pensler tegner du hvert et kendetegn op

mit ansigt er dit tomme lærred

hvor det er en kunst i sig selv at stå stille.
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Case - i din optik

Tekst af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

Du er optiker, og har din egen lille selvdrevne brillebiks i 
midten af Aarhus’ hjerte. Du elsker folket, folket elsker 
dig, du er den bedste af de bedste, og det ved I alle sammen 
godt. Netop af denne grund er dit klientel ofte af det lidt be-
dre borgerskab, og du sælger allerflest tyndstellede, bling-
zy og elegante briller fra SALT og Dolce & Gabbana til alle 
de moderigtige baglandsfruer henne på Niels W. Gades Vej. 
Klokken er 10.30, og du har aftalt en tid med en ukendt ma-
dame, som skulle være kommet for et kvarter siden - men 
hun er ikke kommet endnu. ”Det var da mystisk, de plejer 
alle sammen at være så punktlige,” tænker du. Bedst som 
du overvejer at ringe til alarmcentralen af bar bekymring, 
kommer der et langbenet fastelavnsris spankulerende ind 
i butikken. Det har et iltert, krøllet og knaldrødt væld af et 
hår, og flagrende gevandter i alle verdens farver og møn-
stre; du kan ikke overskue, hvad der arme eller ben, og 
tænker ”hold da kæft, vi har fået en ny pige i klassen”. 
”Halløj, øh, jeg skulle have nogen briller?” synger væsnet 
med en forførende, hæs stemme, og fortæller om, hvordan 
det ikke længere kan se, hvad det maler, og at salget i kun-
stkælderen er gået ned, og at det derfor ikke længere nyt-
ter noget at lade sig føre af den ellers så fede, kunstneriske 
uvished, som har domineret værkerne de sidste par år. Du 
siger ja og amen, smider et medfølende smæld med tungen, 
og går straks i gang med at vise brillestel frem. Du kan ikke 
overskue hende. 
”Ja, har du nogle med farver på?” spinder din nye kunde, og 
du fatter slet ikke, hvad du har gang i med den ekskvisitte, 
sølvfarvede brille, som du er i færd med at vise frem. Du 
hiver to ensfarvede koboltblå stel op, den ene med swung 
i formen, den anden mere Old Fashion. Din nye klients op-
mærksomhed er nu vakt. 

”Jeg kan godt lide den retroformede dér… Men har du den 
ikke i den samme farve, som den anden?” spørger hun. Du 
er ikke helt med, for ville hun da ikke have farver i stedet 
for sølvstellet? Men jo, du har da en lignende model i sølvs-
tel.
 ”Nej, ikke i sølv, fjollehoved. Ligesom den anden dér, har du 
ikke retrobrillerne i den farve?” Den rødmankede peger på 
de andre koboltblå briller. De har præcis samme farve. Du 
bliver næsten vred, tager hun pis på dig? 
”Ahem… De ser ud til at være samme farve for mig, frue,” 
fremstammer du. Hun ser oprigtigt uforstående på dig. 
”Aj, kan en optiker være farveblind?” griner hun. Du er ikke 
farveblind, men møgforvirret. Et lyn slår ned i dig. Nej, hen-
de din nye kunde…. hun må jo være ….!!!

…. Hvad må din nye kunde mon være?

Send dine svar til sekretaer@sundoghed.dk med overskriften ”Case” 
senest d. 10/06-18. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester.
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.

Marts måneds casesvar

Ryan er klinefelter, eller rigtigere sagt: Ryan har klinefelter syndrom. Klinefelter syndrom, også kendt som XXY, er en række fy-

siologiske og kognitive symptomer, som optræder hos mænd med to eller flere x-kromosomer. Blandt disse symptomer ses 

ofte: sterilitet eller meget svækket fertilitet, hypogonadisme (meget små testikler), gynecomastia (forstørret brystvæv, små 

bryster), minimal skægvækst og kropsbehåring, mindsket lyst til og interesse for sex, samt meget lave testosteron-niveauer. 

Intelligensen er for det meste normal, men der kan være motoriske, finmotoriske og sproglige vanskeligheder. Symptomerne 

er værre, jo flere X’er der optræder. Klinefelter er medfødt, men ikke arveligt betinget, og opstår oftest hos drengebørn af 

lidt ældre mødre. Lidelsen eller syndromet er egentlig ikke kategoriseret som en sexologisk lidelse; men det er mindsket lyst, 

hvilket jo var grunden til Ryans henvendelse til klinikken. Plot twist! Behandling: Klinefelter er ikke behandlingskrævende i sig 

selv, men mange klinefeltermænd oplever som Ryan mindsket sexlyst, feminint udseende mm., og føler et behov for at ændre 

dette. Mange klinefeltermænd får stor glæde af testosteronbehandling, da testosteronen ”omarrangerer” kroppens fedtde-

poter, så den får et mere maskulint udtryk. Testosteronen fremmer desuden skægvækst, muskelsætning og øger sexlysten.
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Alle får gode idéer til tider, og selvom det 
kan føles skræmmende at springe ud i det 
og satse egne penge på en idé, så under-
støtter rammerne på Campusvej innova-
tion – også under studietiden. For selvom
man sidder på et studie, hvor arbejdsløs-
heden bagefter er lav, så betyder det ikke, 
at nytænkning skal udelukkes. Med kon-
kurrencer som Health Tech Innovator, 
Venture Cup og lignende, så er innovation 
og iværksætteri kommet ud på alle fakul-
teter. 

Start på Startup Station
Startup Station er et iværksættermiljø, 
der giver en fremragende synergi mellem 
nyopstartede virksomheder. Startup Sta-
tion fungerer som et stort åbent kontor. 

Man er velkommen i Startup 

Station, allerede før man 

er registreret i det centrale 

virksomhedsregister (CVR). 

Der gøres utvivlsomt en dyd 

ud af, at Startup Station og 

tilhørende Cortex Lab er for 

alle.

Her sidder flere forskellige virksomheder 
side om side med et delt tekøkken. Her 
er den kontorstemning og mulighed for 
sparring, som mange iværksættere mang-
ler i deres opstart. Samtidig er kravene til 
virksomhederne meget begrænsede. Man 
er velkommen i Startup Station, allerede 
før man er registreret i det centrale virk-
somhedsregister (CVR). Der gøres utvivl-
somt en dyd ud af, at Startup Station og 
tilhørende Cortex Lab er for alle. Der er 

remedier til at tage professionelle foto-
grafier til sin webshop, der er mulighed 
for at lave prototyper, og der er i det hele 
taget et fysisk miljø, der understøtter op-
starten og udviklingen af virksomheden.  

De små krav
Blandt andet skal man, som ny virksom-
hed indenfor Startup Station tage derud 
og tale med nogle af de andre startups. 
Derved får man kickstartet sin virksom-
hed ved en yderst værdifuld sparring.

Desuden kan man, i kraft 
af sin tilknytning til Cortex 

Lab og Startup Station, 
søge ind på Cortex Floor i 

Campuskollegiet.

Aktuelt er der omkring 80 startups til-
knyttet Startup Station. Der er altså rig 
mulighed for sparring. Mange af de etab-
lerede Startups har gjort sig erfaringer, 
de kan dele ud af. Man kan altså nemme-
re undgå at lave fejl i sin bogføring, hur-
tigere lære at optimere sin hjemmeside 
til Google eller blive bedre til at sælge sit 

produkt. Til gengæld forventes et engage-
ment fra iværksætterne. Som introdukti-
on til at blive en del af Startup Station bli-
ver man tilknyttet Pre-Launch området. 
I Pre-Launch vil man få hjælp, men også 
opgaver, i forbindelse med éns virksom-
hed. Har man ikke tid til at lave opgaver-
ne, så har man sandsynligvis heller ikke 
tid til at drive virksomheden. Så længe 
man er engageret nok i sin idé og sin virk-
somhed, skulle opgaverne dog ikke tage 
for meget tid.
Desuden kan man, i kraft af sin tilknyt-
ning til Cortex Lab og Startup Station, 
søge ind på Cortex Floor i Campuskollegi-
et. Her bor der kun iværksættere og man 
vil derfor også kunne diskutere, hvordan 
man bedst driver sin forretning med na-
boerne.

Sund nytænkning
Aktuelt er relativt få virksomheder, med 
rødder i Sundhedsvidenskabeligt Fakul-
tet engagerede i Startup Station, men dø-
rene står altid åbne på Campusvej. ”Vi har 
en del fra TEK, men eksempelvis næsten 
ingen medicinstuderende herude” for-
tæller de. Så sidder man med en god idé, 
er man altid velkommen til at henvende 
sig derude. Der er altid kaffe på kanden, 
sparring på kontoret og professionel 
hjælp til forretningsudvikling, til de der 
vil modtage det. 
Sidder man tilbage med rødglødende 
iværksætterild, er det altså muligt at få 
sparring og hjælp fra SDU. Miljøet un-
derstøtter, at man kan tæmme sin ildhu. 
Samtidig gør synergien mellem virksom-
hederne det muligt at forbedre og op-
timere. Med Cortex Lab er det nemt at 
vende en svær start og et underskud til et 
bragende overskud.  

Tekst af Frederik Damsgaard Højsager    
SKRIBENT, MEDICIN 9. SEMESTER

Iværksætteri er for alle, også SUND-studerende

Ovenpå Health Tech Innovator-konkurrencen står det klart, at der er plads 
til nytænkning indenfor sundhedsvidenskaben – men hvordan går man fra 
god idé til virksomhed?

Foto  af Brian Baltzar

Foto  af Brian Baltzar

Kunsten at starte egen virksomhed
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Psykologis første nyhedsbrev

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

Blandt de daglige mails, nye notifika-
tioner og opdateringer på BlackBoard 
tikkede der i midten af april en mail ind 
på alle psykologistuderendes studenter-
mail fra Institut for Psykologi, der inde-
holdte Instituttets første nyhedsbrev. 
Ideen til et nyhedsbrev har været der no-
get tid og blev derfor sat i værk i midten af 
februar, hvor der, to måneder efter start-
skuddet, nu er blevet sendt det første ny-
hedsbrev ud til alle psykologistuderende 
og ansatte på Institut for Psykologi. 

“Jeg ser nyhedsbrevet 
som en mulighed for 
at bygge bro mellem 

studerende og an-
satte, og jeg håber, at 
samarbejdet vil glæde 

alle.”

Susanne S. Pedersen, der er institutleder, 
er glad for, at nyhedsbrevet endelig er ble-
vet en realitet: ”Det er dejligt at se, at det 
første nyhedsbrev nu ligger klar. Jeg ser 
nyhedsbrevet som en mulighed for at bygge 
bro mellem studerende og ansatte, og jeg 
håber, at samarbejdet vil glæde alle.”
Institut for Psykologi er altid åbne overfor 
konstruktiv feedback og ideer, hvilket ny-
hedsbrevet også giver mulighed for. Plan-
lægningen af nyhedsbrevet og det konkrete 
indhold laves derfor også i et samspil mel-
lem instituttet og de studerende, således at 
de kan have indflydelse på, hvilke historier 
eller begivenheder, der skal fokus på. 

Gennem nyhedsbrevet kan I 

studerende forhåbentlig få 

en bedre føling med, hvad vi 

går og laver på Instituttet, og 

I kan give os et praj om, hvad 

der optager jer, og hvordan 

vi måske derved kan forbedre 

uddannelsen og hele studi-

emiljøet

Skal samle institut og studerende
Siden instituttets dannelse, har det været 
en udfordring på studiet at stable et godt 
studiemiljø på benene eller finde et sted, 
der kan samle de studerende: ”Det arbej-
der forskellige fora på, såsom Institutrådet, 
Psykrådet og Kursusgruppen,” beskriver 
Susanne, men hun tror, at et nyhedsbrev 
med bedre gennemsigtighed for både stu-
derende og instituttets ansatte kan være 
bidrage hertil og skabe en synergi samt 
fælles forståelsesramme. ”Gennem nyheds-
brevet kan I studerende forhåbentlig få en 
bedre føling med, hvad vi går og laver på 
Instituttet, og I kan give os et praj om, hvad 
der optager jer, og hvordan vi måske derved 
kan forbedre uddannelsen og hele studi-
emiljøet.” 
Det er en samling og forbedring af kom-
munikationen, der dog skal gå begge veje. 
For på samme måde, som mange studer-
ende måske ikke er helt klar over, hvad der 
foregår på instituttet, så er der også mange 
ansatte, der ikke er klar over alle de ting, de 
studerende har gang i. ”Som studerende 
har I gang i mange aktiviteter, for eksempel 
psykologirevyen, som vi ikke nødvendigvis 
kender til,” forklarer Susanne, inden hun 
fortsætter: ”Det er derfor også spændende 

for os ansatte at høre om, hvad der rører sig 
hos jer.”

Indholdet
Nyhedsbrevet kan i princippet dække alt, 
der er relevant for de studerende eller an-
satte på Instituttet, og skal som udgang-
spunkt udkomme minimum hvert kvartal. 
Hvad enten det så handler om forskning-
sprojekter, uddybende baggrund af, hvem 
en forsker er, hvem der står bag Tabula 
Rasa (red. psykologis festudvalg), frivillige 
internships eller de studerendes mulighed-
er for at komme på udveksling. ”Der er så 
mange gode ting, både blandt jer studeren-
de, men også på instituttet, som I og vi sik-
kert ikke engang ved eksisterer. Vi oplever, 
at studerende for eksempel ikke ved, hvad 
et frivillig internship går ud på, eller hvor-
dan man bliver prægraduat, og det er en 
skam, idet det giver mulighed for at stifte 
bekendtskab med forskning samt erfaring 
til de studerendes CV”, forklarer Susanne. 
Det første nyhedsbrev indeholdte, udover 
rationalet for nyhedsbrevet og en velkomst 
fra Susanne, både en oversigt over hvilke 
forskningsgrupper, der findes på institut-
tet, nyheder fra Ph.d.-studerende og over-
sigter over kommende begivenheder.

I midten af april måned udsendte Institut for Psykologi deres første nyheds-
brev. Nyhedsbrevet er tænkt som en måde at binde institut og studerende 
bedre sammen.

Foto af Astrid Bjerregaard Pedersen
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Udforsk din by i sommeren

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2. SEMESTER

Forårssolens første stråler har ramt Odense, og snart er sommeren over os. Men hvilke 
muligheder er der egentligt for oplevelser og aktiviteter i Odense om sommeren? Her 
kommer nogle gode tips og tricks til forskellige arrangementer i Odense i sommertiden, 
både store og små samt gratis og betalte.

Om kun nogle uger er sommerferien 
over os, og de fleste studerende har en 
lang ferie foran sig. Hvis du planlægger 
at tilbringe dele af din sommerferie i 
Odense, skal du da ikke snydes for al den 
gode musik, lækre smagsoplevelser og 
humoristiske underholdning, som kan 
opleves i byen i solskinsmånederne.

Tinderbox festival 
kommer man slet 

ikke uden om, hvis 
man kan lide at gå 

på festival
 

Komik og musik i Tusindårsskoven 
Tinderbox festival kommer man slet ikke uden om, hvis man kan 
lide at gå på festival, drikke kolde øl med vennerne og høre en 
masse god musik. Festivalen samler unge og gamle, og der er noget 
for enhver smag. Både store danske og udenlandske kunstnere læg-
ger vejen forbi til koncerter, og du kan blandt andet opleve navne 
som Bastille, Nik & Jay, Kygo og mange flere. 
Udover Magic Box, som repræsenterer den elektroniske del af festi-
valen, byder dette års program også på gode grin, når festivalen i år 
lancerer et nyt koncept om comedy på festivalen. 

Fra musik og dans til quiz 
og loppemarkeder

Her kan man alle tre dage glæde sig til optrædener fra blandt an-
det Jonathan Spang, Lasse Rimmer og Adam & Noah, så der er en 
masse at glæde sig til, hvis man er til komik. 
Hvis man som studerende synes, det er lidt dyrt at tage af sted, kan 
man altid melde sig som frivillig. Der er flere muligheder i både bar, 
hovedindgang og i de forskellige madboder. Så skynd dig at melde 
dig til, hvis du gerne vil gratis på festival og give festivalgæsterne en 
god oplevelse. 

Hvis du ikke kan tage ud i verden, så lad verden komme 
til dig 
I Odenses streetfoodmarkeder, kan man udforske lækker mad fra 
hele verden og kombinere det med hyggelige aftener med venner. 
Især på Storms Pakhus arrangeres der aftener med alt fra musik og 
dans til quiz og loppemarkeder. 

Så hvis vi er lidt heldige med 
sommeren i år, er det også rigtig 
hyggeligt at nyde en kold drink i 

solen uden for markederne.

De fleste arrangementer er gratis og maden er til overkommelige 
priser, så hold øje med de løbende begivenheder på for eksempel 
Facebook, tag en ven under armen og vær social sammen med an-
dre unge. 
Både i Arkaden og på Storms Pakhus tilbydes der også lækre drinks. 
Så hvis vi er lidt heldige med sommeren i år, er det også rigtig hyg-
geligt at nyde en kold drink i solen uden for markederne. 

Gratis musik og familiehygge 
Som tilbagevendende tiltag bydes der igen i år velkommen til tors-
dagskoncerterne i Kongens Have. Her tilbydes der henholdsvis den 
5., 12., 19 og 26. juli gratis indgang til havehygge og god musik 
midt i byen. Kunstnerne er endnu ikke offentliggjort, men det ple-
jer at være super hyggeligt og med gode muligheder for at opleve 
store navne inden for danske kunstnere. 
Så selvom kunstnerne måske ikke lige er ens hit, er der god 
mulighed for hygge med vennerne i den danske sommer. Deru-
dover rummer haven også et begrænset antal gæster, så er du til 
musikoplevelser i en mere intim atmosfære og med færre menne-
sker end på de større festivaler, så er torsdagskoncerterne da lige 
noget for dig. 

Så tag familien med og 
hav nogle hyggelige dage 

i den lokale ånd
I den mere lokale boldgade tilbydes der både H. C. Andersen festival 
og Havne- og kulturfestival, hvor lokale kunstnere og iværksættere 
åbner forskellige boder, hvor man blandt andet kan blive klogere på 
byens udvikling og muligheder. Disse arrangementer er målrettet 
alle aldersgrupper, så tag familien med og hav nogle hyggelige dage i 
den lokale ånd, hvor du både kan blive klogere på din by og have det 
sjovt på både land og i vand - ved for eksempel havnebadet. 

Foto af Marie Udsen Thygesen
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Jeg tænker ikke så meget på døden. Jeg vil egentlig helst lade være. 
Tanken om at forlade alt, jeg nogensinde har kendt, og miste alle 
jeg nogensinde har mødt, er virkelig skræmmende. Når jeg endelig 
tænker på det, forestiller jeg mig, at jeg bliver bombet af terrorister, 
mit fl y styrter ned i Atlanterhavet eller et eller andet meget, meget 
usandsynligt. Sådan plejede det i hvert fald at være. Det ville i hvert 
fald ikke ske i trafi kken. Jeg er jo en god cyklist. Godt nok hører jeg 
altid høj musik. Og cykler når jeg er fuld. Og indtil for nylig kørte jeg 
heller ikke med cykelhjelm. 
Men det er jo de andre, det sker for. Ikke mig. For jeg er en god 
cyklist, så jeg kan sagtens være tryg i trafi kken. Jeg har endnu ikke 
fået kørekort, men når jeg en dag gør, bliver jeg også en god bilist. 
Bedre end de andre. Ligesom 36% af alle andre danskere også me-
ner. 
Engang imellem bliver man dog konfronteret med sin dødelighed, 
når der kommer en tragedie i nyhederne med unge, der bliver kørt 
ned af lastbiler eller ramt af tog. I de situationer går det lige plud-
selig op for en, at vi skal alle dø, og vi bliver ikke alle gamle. Nogle 
gange er det nogen tæt på en. Det er ikke os alle, der behøver tage 
stilling til, hvordan vi skal betale vores studielån tilbage, eller om 
det egentlig ikke snart er tid til at tage stilling til det der med pen-
sionsopsparing. 
Men så bliver det langsomt hverdag igen. Tankerne dukker op 
engang imellem, men de kommer sjældnere. Sorgen bliver lidt 
mindre. Og pludselig er man tilbage, hvor man startede. ”Det er de 
andre, det sker for”. Det er vel fordi, at det er ubehageligt at tænke 
på. Hvad er det overhovedet også, der venter på den anden side? 
Min krop vil blive nedbrudt og splitt et til atomer, og jeg kommer 
til at indgå i verden som noget andet end et menneske, uden mine 
minder, min familie og venner, uden bevidsthed. 
Jeg er i praktik i Ulykkes Analyse Gruppen på OUH som en del af 
min uddannelse. Det er nok de færreste, der tænker på ulykker 
som et folkesundhedsproblem, men det er det. Og et vigtigt et. 

I Ulykkes Analyse Gruppen arbejdes der med analyser af de ulyk-
ker, der registreres på de fynske skadestuer. 
Det er en hverdag med mere død og tragedie, end jeg er vant til. Jeg 
kigger på statistikker over hvor mange på min alder, der er døde 
for tidligt, hvor mange børn yngre end mig, der er døde for tidligt. 
Hvor mange der mister livet i trafi kuheld. Det projekt, jeg arbejder 
på, handler om udviklingen i unges trafi kulykker de sidste 40 år. 
Jeg prøver at fi nde ud af, hvor der er sket markante ændringer i 
forskellige ulykkestyper, som der fremadrett et kan arbejdes videre 
med for at se, om man kan fi nde ud af, hvad årsagerne til ændrin-
gerne er. 
Udviklingen har heldigvis været overvejende positiv, men der er 
stadig en del problematikker i unges involvering i trafi kulykker, og 
de kommer stadig for oft e galt afsted. Mere end de fl este andre. 
Man ikke lade være med at undre sig over, hvor den udødelighed, 
vi nok alle sammen føler, egentlig kommer fra. I 2016 var der godt 
1300, der døde i forbindelse med ulykker. Til sammenligning er der 
i gennemsnit 4500, der årligt dør som følge af fysisk inaktivitet. Det 
er ca. 3,5 gange så mange. Dog ligger det gennemsnitlige antal tabte 
leveår meget tæt på hinanden. Det betyder altså, at dem, der dør i 
ulykker, oft e er os unge. Vi opfører os også væsentligt mere uans-
varligt i trafi kken. Eksempelvis kører fl est unge uden cykelhjelm, 
og dett e kan tydeligt ses i statistikkerne.
Eksempelvis var der 10 gange så mange hoved- og halsskader reg-
istreret på OUH i 2015 i aldersgruppen 20-24 hos dem, der kørte 
uden cykelhjelm i forhold til dem, der havde den på. Og vi er med i 
fl est cykelulykker. Og biluheld. 

Studier viser, at jo tryggere og mere sikker man føler sig i trafi kken, 
jo farligere kører man. Men du er ikke sikker i trafi kken, bare fordi 
du føler, at du er det. Det kan lige så godt ske for dig, som det kan 
ske for mig.
Så pas på jer selv i trafi kken. Jeg har ikke lyst til at se jer dukke op i 
mine statistikker. 

Og husk nu den cykelhjelm. Hilsen en gammel dame… (på 23). 

Én ulykke kommer sjældent alene

Personskader eft er trafi kulykker - tal fra Vejdirektoratet

Cykelhjelme eft er ulykker - billede fra Ulykkes Analyse 
Gruppen på OUH. 

Tekst af Rikke Syrak Hansen
Folkesundhedsvidenskab, 4. Semester
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Kig kunst på SDU! Når staten bygger, bevilges der penge til kunst. Det nyder vi godt af på 
SDU, hvor vi har en imponerende samling af kunst både traditionel kunst i form af billed-
er og skulpturer og mere moderne installationskunst, som ændrer gange og passager og 
skaber nye oplever i SDUs ellers stringente udtryk i beton, glas og cortenstål.
I kender måske udtrykket ’Det skal ikke være kunst hver gang, det skal være færdigt!’. 
Sådan er det nogle gange med en eksamensopgave – man ville gerne lige have haft  lidt 
mere tid, så tekst, tabeller og fi gurer kunne have være forfi net yderligere, men der er ikke 
mere tid, opgaven skal afl everes. Sådan er det eksamen og deadlines, men til gengæld 
kan du mens du studere og mens du arbejder på din opgave på SDU lade dig inspirere af 
SDUs rige kunst. Løft  blikket og kig dig omkring i gang- og opholdsarealerne. Her fi nder 
du masser af kunst af høj kvalitet.
På SDU Odense på Campusvej kender du uden tvivl ’Interstitiel’ – værket af Jørn Larsen, 
som tårner sig op foran indgangen ved Campustorvet. Skulpturen, som er fi nansieret af 
VELUX FONDEN, blev noget af det sidste, som Jørn Larsen skabte. Her i sommermåned-
erne er det et dejligt pausested, hvor man kan sidde rundt om søjlen og på litt erær jagt i 
de mange citater, som er indgraveret ved kunstværket. Gå tilbage ind på Campustorvet 
– kig op og kig ned - og her fi nder du igen i loft et og i gulvet værker af Jørn Larsen. Også 
videre gennem Gydehutt en fi nder du fl ere af Jørn Larsens værker – faktisk har vi på SDU 
den største samling af hans værker.
Du har sikkert også bemærket det keramiske æg uden for mod vest. Ægget er skabt af Pe-
ter Tybjerg – gå bare hen over græsset og se nærmere på dets detaljerigdom! Og masser 
af andre kunstnere har udsmykket SDU: Kunstnere med fynsk islæt som P.O. Hansens, 
Jes Fomsgaard og Anne Vilsbølls samt internationale kunstnere som Günther Grass. På 
vej fra Campustorvet til IOB fi nder du John Olsens ’gymnastikredskaber’ – går du den 
modsatt e vej over til økonomi kommer du ned af ’Las Vegas Allé’, som er skabt af Henrik 
Jørgensen. I Winsløwparken 25 oplever du John Olsens værker, straks du træder ind i 
bygningen, og Troels Wørsels kæmpemæssige lærreder i Winsløwparken 19 giver byg-
ningen karakter. Og på Campus Sønderborg er den verdenskendte Olafur Eliasson ”hu-
skunstner” med både skulptur udenfor bygningen og
Mod syd for enden af Stenten og ud ad døren står Agnete Madsens bronzehest. Det er lige 
her, at Nyt SUND bliver bygget på det eksisterende SDU. Hesten vil få en ny god placering 
– og her ved Nyt SUNDs ene hovedindgang kan vi se frem til et imponerende værk af den 
italienske kunster Monica Bonvicini, som vil skabe en gigantisk lysekrone, der vil mark-
ere indgangen. Ved den anden store indgang til Nyt SUND, som ligger i koblingszonen, 
hvor SDU og Nyt OUH mødes, skal den franske kunster Philippe Parreno udsmykke det 
treetager høje rum, og gennem vidensaksen i Nyt SUND- bygningen og videre gennem 
Nyt OUH skal Simon Starling udsmykke og give identitet til passagen, der er rygraden 
i det store byggeri. Også danske FOS (Thomas Poulsen) kommer til at udsmykke Nyt 
SUND-bygningen med spændende og funktionel kunst, som vi kommer til at nyde glæde 
af i hverdagen.
Vi – medarbejdere og studerende – er heldige, at vi i vores hverdag går rundt mellem 
disse imponerende kunstværker. Og vi skal fra tid til anden huske at standse op og nyde 
kunsten og lade os inspirere. Kunsten tillader nye perspektiver på vores hverdag, og det 
har vi brug for, når der skal tænkes nyt.
Nyd kunsten og god eksamenstid

Ole Skøtt 

Dekan.

Dekanens Hjørne
Lad dig inspirere!
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Åbent brev om forskningsprincipper

Kære danske rektorer - Anders Overgaard Bjarklev, Brian Bech 
Nielsen, Henrik C. Wegener, Henrik Dam, Hanne Leth Andersen & 
Per Michael Johansen,

Offentlig sundhedsforskning har en unik samfundsmæssig posi-
tion til at takle nogle af de udfordringer, vores samfund og patien-
ter verden over har allermest behov for bliver tilgodeset. Som unge 
akademikere, fremtidens læger, og ikke mindst som studerende på 
Københavns Universitet og Aarhus Universitet, føler vi os forpligt-
ede over for vores medmennesker og samfundet generelt til at ar-
bejde for en social ansvarlig og gennemsigtig tilgang til offentlig 
sundhedsforskning. Det er derfor essentielt for os at give vores uni-
versiteter, og offentlige forskningsinstitutioner i al almindelighed, 
mest mulig opbakning til at prioritere, foretage og formidle forsk-
ning, således at samfundet får størst mulig sundhedsmæssigt og 
økonomisk udbytte af sin investering.

I samarbejde med medstuderende fra hele verden inden for 
medicin, folkesundhed, pharma, jura og statskundskab, og med 
førende erfarne eksperter inden for disse områder, har vi udarbej-
det 6 principper for forskning og udvikling af medicin. Vi mener, at 
ethvert forskningsinstitut, der er sit ansvar bevidst som samfund-
sinstitution, bør følge disse 6 principper og forvalte forsknings-
resultater herefter. Netop offentligt finansieret forskning har en 
særlig forpligtelse i denne henseende. Vi håber og tror, at princip-
perne vil blive godt modtaget af jer, som et enkelt og håndgribeligt 
værktøj.

Vi ønsker at se danske universiteter og forskningsinstitutioner 
tilslutte sig nedenstående principper, ikke som bindende para-
graffer, men som en hensigtserklæring. Symbolværdien vil ikke 
være til at overse. Vi skal stå sammen om nedenstående, ufrav-
igelige principper i en tid, hvor der på den ene side er stor kritik 
af medicinalindustriens økonomiske interesser i sundhedsvæsnet, 
og samtidig mistillid til, hvordan offentlige midler forvaltes. Ved at 
tilslutte sig disse principper, kan de danske universiteter være med 
til at opretholde tilliden til den offentlige medicinske forskning. 
Denne tillid er vigtigt for universitetsforskningens fortsatte økono-
miske og videnskabelige bæredygtige udvikling og berettigelse.

Vi sender også dette som et åbent brev til danske universitetsaviser.

På vegne af UAEM Danmark
Amalie Bjørnsen, Folkesundhedsvidenskab
Lena Schneider, Global Health
Nynne Nørgaard, Medicinstuderende
Jacob Nøhr-Meldgaard, Biologistuderende
Nina Le Dous, Medicinstuderende
Rebecca Margolinsky, Medicinstuderende

De 6 principper ses nedenfor:

Princip nummer 1 - Behovsorienteret

Forskning og udvikling skal rettes mod sundhedsbehov og skal sigte 
efter en balance mellem kortsigtede prioriteter såsom epidemier 
og andre nødsituationer, og langsigtede prioriteter såsom forsk-
ning i ny antibiotika mod resistente bakterier. Behovsvurderingen 
skal være baseret på den globale sundhedsbyrde.

Princip nummer 2 - Evidensbaseret

Al biomedicinsk forskning skal sigte mod at videreudvikle viden 
og mod at undgå duplikering. Reel innovation, der er nyskabende 
og som tilbyder en forbedring sammenlignet med eksisterende be-
handlinger skal tilskyndes økonomisk.

Princip nummer 3 - Åbenhed, gennemsigtighed og effek-

tivitet

Effektiv og tilgængelig innovation kræver gennemsigtighed og 
en kultur, der fostrer samarbejde og åbenhed uden retslige eller 
kontraktmæssige begrænsninger for at dele data og studere pro-
tokoller og resultater. Investeringer og omkostninger i forbindelse 
med forskning og udvikling bør være fuldt tilgængelige, og der bør 
være gennemsigtighed vedrørende prisfastsættelsen af endelige 
produkter som fx lægemidler.

Princip nummer 4 - Overkommelig pris og retfærdighed

Medicin og biomedicinske produkter bør være til rådighed for 
samfundet og patienterne til overkommelige priser.

Princip nummer 5 - ’Delinkage’

Det økonomiske incitament til at forske henimod nye sundhedste-
knologier skal ikke være bundet af udsigten til et økonomisk over-
skud fra salgsindtægter.

Princip nummer 6 - Forskning og udvikling som globalt 

fælles ansvar

Disse principper bør implementeres og tilstræbes af samtlige in-
stitutioner og organisationer verden over, der er involveret i den 
biomedicinske forsknings- og udviklingsproces.

Ved at underskrive dette globale charter for at fremme bæredygtig 
biomedicinsk forskning og udvikling bekræfter vi som institution 
vores støtte til politikker og finansieringsmodeller, der stimulerer 
research and development (R&D) med mest mulig gavn for sam-
fundet, under de ovenfor nævnte principper og praksisser. Vi har 
som offentligt forskningsinstitut en forpligtelse til at overholde 
principper for patientcentreret og behovsdrevet R&D. 

http://equitablernd.org/
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Medicinstuderende og tal er ikke altid en god kombination. For mange er statistik-
ken et kedeligt og tungt bifag, indtil man pludselig finder ud af, hvor meget man har 
brug for det under bachelor- eller specialeskrivningen. Med Munksgaards ’Medicinsk 
Statistik’ er det blevet meget nemmere at navigere i tallene. Med en nem oversigt, der 
hjælper en med at finde den relevante statistiske test til ens problem, er man lynhur-
tigt i gang med at læse det relevante kapitel og med et sprog der er både let forståeligt 
og konkret ledes man igennem kapitlet på ingen tid.
Sammen med bogen følger en licens til Munksgaards hjemmeside, der giver adgang 
til en digital version af bogen. Derved kan man altså slippe for at slæbe bogen frem og 
tilbage til læsesalen (selvom den ikke vejer så meget.
Skal du snart skrive en stor opgave? Eller er modul 10 lige om hjørnet? Så er denne bog 
bestemt en tanke værd. Bogen kan varmt anbefales til den studerende, der ikke orker 
en engelsksproget bog, men som gerne vil komme hurtigt fra problem til løsning.

Klinisk neuropsykiatri
Af Christine Damkjær Sanders, Medicinstuderende, 9. semester 

Titel: Klinisk Neuropsykiatri, 3. 
udgave
Forfatter: Poul Videbech m.fl. 
Sider: 560 sider 
FADL’S forlag.

Neuropsykiatri beskæftiger sig med psykiske lidelser og de biologiske årsager hertil og 
indebærer en spændende kombination af hjernens komplicerede anatomi, de talrige 
processer og molekyler den dagligt fungerer under, som sammen regulerer menneskets 
adfærd, tænkning, og gør os til dem vi er, og så handler det selvfølgelig om, når dette 
sammenspil bryder sammen, og der opstår psykiske lidelser.
Bogen starter med et kort historisk tilbageblik i neuropsykiatriens historie, efterfulgt af 
et indblik i hjernen anatomi samt definitioner og genetiske forhold, der gør sig gældende 
ved psykisk sygdom, udredning og behandling af disse. Udredningen er en smule tekni-
sk, i forhold til hvad man skal kunne på medicinstudiet, men spændende læsning for 
den interesserede. Det samme gælder det farmakologiske afsnit: det er relevant og giver 
en solid og bred viden om behandlingen af psykiatriske sygdomme. Afsnittet omkring 
udredning omhandler blandt andet, hvordan man validerer og kan ”måle” på, om der 
er tale om psykisk sygdom og effekten af behandlingen. Alt sammen læner sig op ad de 
nye tekniske modaliteter til at undersøge hjernen både strukturelt og funktionelt, uden 
personen ligefrem skal være død, for at man kan udtage hjernen og kigge på den. Det er 
lige præcis den del, der har været med til at give et nyt syn på psyken og psykiske lidels-
er – det handler ikke bare om tage sig sammen, men er faktisk sygdomme. Det er altså 
virkelig up-do-date læsning om psykiatriske lidelser!
Endeligt gennemgås de psykiatriske lidelser fra et neuropsykiatrisk perspektiv. Det sker 
selvfølgelig ”overordnet” efter ICD-klassifikationen, da bogen nok ellers ville blive tem-
melig lang. 
For eksempel så vækkede kapitlet om F40’erne (nervøse og stressrelaterede tilstande) 
min interesse, blandt andet omkring følgerne på stress i længere tid, der medfører måle-
lige ændringer i hjernen, hvilket ikke bare bør negligeres. Noget jeg godt kunne forestille 
mig, man ikke anede, at man faktisk kunne måle på. Ligeledes var afsnittet om skizofreni 
fængende på grund af, at der både var beskrivelse af hørehallucinationer, styringsoplev-
elser og psykotiske vrangforestillinger, men endnu vigtigere kom bogen med forklaring 
på, HVORFOR de skizofrene får disse symptomer. 
Afsnittene gav et bredt overblik over hovedgrupperne, men det var serveret på en langt 
mere spændende måde end de mere klassiske lærebøger i psykiatri, og der var mange 
spændende cases, så man kunne sætte ”patient” på ætiologi, symptomer og udredning. 
Bogen passer perfekt til medicinstudiet og er et superspændende supplement til under-
visningen. Jeg kan varmt anbefale den. 

Druknet i tal? Hjælpen er nær!
Af Frederik Damsgaard Højsager, Medicinstuderende, 9. semester

Titel: Medicinsk Statistik, 1. udgave
Forfatter:  Andreas Habicht
Pris: 349,- 
Sider: 248
Forlag: Munksgård
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Nefrourologi – i klinisk praksis
Af Anne Sofie V. L. Jepsen, medicinstuderende 10. semester

Måske har du haft modul 8 og tænkt ”shit”, når der skal holdes styr på Henles Slynge, 
glomeruli og det famøse RAAS-system. På kandidaten kan nefrologien i hvert fald være 
lidt af en ”uha – den er svær” følelse. Men frygt ej – ligesom ”Basal nyrefysiologi” blev 
din yndlingsven på M8, kan bogen ”Nefrourologi – i klinisk praksis” være en god ven i 
nøden. Den giver et kort overskueligt brush-up af anatomien og fysiologien, inden den 
går i gang med at forklare praktiske undersøgelser og de mest hyppige sygdomme in-
den for nefrologien og urologien. Desuden er der en del gode flowcharts som er over-
skuelige og anvendelige. Den er tilmed blandt anden skrevet af Bente Jespersen, som 
er tidligere kollega til den kære overlæge og undervisningsansvarlig for nefrologien 
Helle Thiesson. Så ”Whats not to like”? Den får i hvert fald en varm anbefaling herfra.

Titel: Nefrourlogi - i klinisk praksis, 1. udgave
Forfatter: Bente Jespersen m.fl.
Sider: 232 
Forlag: Munksgård 

Verdens ældste endnu eksisterende lægetidsskrift. Sådan kalder Bibliotek for læger 
sig selv. Man må i høj grad sige, at de har brugt de 210 år, de har eksisteret, på at for-
fine deres produkt. Tidsskriftet, hvis hovedfokus er på medicinens historie, kultur, 
etik og metode, skyder 2018 i gang med artikler om selvhjælpslitteratur, psykiatri og 
knivskarpe fotos fra forladte steder i sundhedssektoren.
Er der små fodfejl? Tjoh, hvis man vil finde dem, er der. Eksempelvis er det ærgerligt, 
at billederne i fotoreportagen nogle gange strækkes ud over to sider. Formatet Bib-
liotek for læger printes i, hvad der svarer til en lille bog, tillader ikke rigtigt dette og 
midten af billederne forsvinder ind, hvor bogen er bundet sammen. Derved skabes et 
forstyrrende element inde midt i de billeder, der ellers fortæller dystre historier og i 
det hele taget stiller skarpt på de steder, vi som sundhedspersoner bare har forladt. 
Man skal tage sig tiden til at læse Bibliotek for læger. Selvom det ’kun’ fylder cirka 100 
sider, så er det 100 sider, der effektivt sætter gang i tankerne. En artikel på 10 sider kan 
således nemt tage 30 minutter at komme igennem - og komme over.  Kræver det så et 
højt fagligt niveau? Nej, men det kræver utvivlsomt en interesse i de blødere værdier. 
Især artiklen om selvhjælpslitteratur er stærk og sætter gang i tankerne, både om den 
ledelses- og arbejdskultur vi har, men i lige så høj grad om, hvordan man passer på sig 
selv.
Er det pengene værd? Uden tvivl. Bibliotek for læger bør klart finde en plads på bor-
det om søndagen sammen med kaffen. Med sine artikler, der i høj grad sætter gang i 
tankerne, er det helt okay, at der går tre måneder mellem hver udgave. Så når man lige 
at tænke færdig, inden man skal læse igen.

Ugeskriftets humanistiske lillebror kommer stærkt fra start
Af Frederik Damsgaard Højsager, Medicinstuderende, 9. semester

Titel: Bibliotek for læger 1, 2018, 
210. årgang. 
Pris: 100,-  
Sidetal: 96
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Lokaler samt tilhørende områder I 

Winsløwparken 15 og 17 

kan ikke benyttes
 

Torsdag den 7. juni 2018 

På grund af Kvote 2 optag på psykologi

Venlig hilsen
Sundhedhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat

Lokaler samt tilhørende områder I 

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

 
Torsdag den 17. maj 2018 

På grund af Kvote 2 optag på medicin 
Der vil være adgang til Videncentret
Venlig hilsen
Sundhedhedsvidenskabeligt Fakultetssekretariat
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FADL 
FORSIKRING
DIN SIKRE VEJ TIL LIVET SOM LÆGE

ID-TYVERI
Vi hjælper dig, hvis din identitet bliver misbrugt på nettet. Både hvis du 
oplever økonomisk misbrug, eller hvis din digitale identitet bliver brugt 
uden din tilladelse på sociale medier.

Måske modtager du pludselig regninger på ting, du ikke har købt - eller 
opdager, at nogen spreder dine private billeder under et falskt navn på 
Facebook. Med ID-Tyveri får du hjælp og vejledning til at håndtere digitalt 
identitetstyveri af både økonomisk og social karakter.

VI HJÆLPER DIG BLANDT ANDET MED:
•  at undersøge mistanken
•  at begrænse skadens omfang
•  slette eller lukke falske profiler og brugerkonti
•  kontakte ejeren af et netsted for at fjerne uønsket indhold
•  at spærre netbank og lukke konti
Der er ingen selvrisiko på ID-Tyveri. Hvis du ønsker at tilkøbe en ID-Tyveri-
forsikring, kan du gøre det på mitFADL.

PRIS OG DÆKNINGSSUM 
ID-Tyveri koster kr. 98,- pr. år. Eventuel juridisk bistand dækkes med op 
til 25.000 kr. pr. sag. Eventuelle afgifter og gebyrer er ikke inkluderet i 
prisen. Læs betingelserne på FADLFORSIKRING.DK
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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

KURSER FORÅR 18
ledige pladser
læs mere på

fadl.dk/KURSER

HUSK

FADL I MAJ
Mød FADL på WP og Campus de første 3 uger i maj. 

3 dage om ugen fra kl. 11-13, i de første 3 uger af maj, vil vi stå på WP og Campus for at 
fortælle dig om forsikringer.
Du kan blandt andet høre om vores to nyeste produkter  – ID-tyveri og livforsikring med 
kritisk sygdom.  
Vi vil desuden dele ud af kittelkort, de 38 specialer og andre gode sager.  
Vi medbringer snacks og så vil der desuden være en give away fra Tryg hver uge!

Så kom forbi til en hyggelig snak, og stil alle eventuelle spørgsmål!

KURSER I FADL
FORÅR 2018
PRÆKLINIKKURSUS
KUSET FOR DIG DER SKAL I KLINIK.
MANDAG DEN 7/5 KL 16.30-20.30
TILMELDING PÅ mitFADL

SNART KBU KARIERRE KURSUS MED YNGRE 
LÆGER - GRATIS FOR ALLE!
MANDAG DEN 14/5 KL. 17-20
TILMELDING: ”FØRST TIL MØLLE” 
TIL MAIL: OKF@FADL.DK ELLER PÅ 
mitFADL - GRATIS FOR ALLE!

EKSAMENSFORBEREDENDE KURSUS B2
WEEKENDEN DEN 26/5 - 27/5 KL. 9-16
TILMELDING PÅ mitFADL

Læs mere på Facebook 
eller fadl.dk/KURSER

FADL’s De 38 specialer
Bliv klogere på dit 

speciale valg!

NU GRATIS - LIVSFORSIKRING MED KRITISK SYGDOM 
TIL ALLE FADL MEDLEMMER

KONTAKT 
FADL
Hunderupvej 67
5230 Odense M 

FADL.dk
41 90 96 01 
okf@fadl.dk FADL - sammen bliver vi bedre læger

Sundoghed 02-2018.indd   1 25-04-2018   14:58:32
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Overvejer du en karriere inden for almen medicin?  
Så kan det være, at et praktikophold i en almen  
lægepraksis er noget for dig. 

Rekruttering Almen Praksis tilbyder medicinstuderende, der som minimum 
har afsluttet deres bacheloruddannelse, en 2-ugers sommerferiepraktik i 
en almen lægepraksis i Syddanmark. 

Sommerferiepraktikken foregår i perioden 25. juni 2018 - 17. august 2018 
(uge 26-33), hvor man kan vælge to sammenhængende uger.

 De konkrete praktikophold i den enkelte praksis kan du se på listen. 

For at komme i betragtning til et praktikophold skal du skrive en ansøg-
ning samt prioritere max 3 praksis fra listen. Du skal angive de 2 sammen-
hængende uger, som du ønsker. 
Der bliver trukket lod blandt de indkomne ansøgninger. 
Hver praksis får tilsendt fem kandidater, som de vil vælge imellem ud fra 
ansøgning og motivation.

PRAKTIKKEN 
Formålet med sommerferiepraktikken er at give dig som medicinstude-
rende en mulighed for at opleve livet i en almen lægepraksis. Måske tør du 
vælge et geografisk sted, du aldrig før har været?
Du følger en praktiserende læge og bliver introduceret til de opgaver,  
som udføres i praksis. Du får indblik i såvel læge-, sygeplejerske-, labora- 
torie- som sekretærarbejdet.

LØN OG TRANSPORT
Arbejdstiden er 30 timer pr. uge og aftales med den tildelte lægepraksis. 
Du aflønnes med en timeløn på 173,54 kr. inkl. feriegodtgørelse og pension.
Du skal selv afholde alle udgifter vedr. transport til og fra praksis og til  
dit ophold i forbindelse med sommerferiepraktikken. 
Din praktikklinik vil afholde en rundvisning i området eller et socialt  
tiltag for dig.

ANSØGNINGSKRITIRIER 
1. Du har bestået den medicinske bacheloruddannelse.
2. Du har ikke tidligere deltaget i sommerferiepraktikordningen. 

HAR DU SPØRGSMÅL? 
 Er du altid velkommen til at kontakte Rekruttering Almen Praksis
Sekretær Stefanie Eriksen, tlf. 2920 1391, se@rsyd.dk
Projektleder Ulla K. Jessen, tlf. 2496 5475, ukj@rsyd.dk 

2-ugers sommerferiepraktik 2018 
i Region Syddanmark

1. Beskriv din motivation for at vælge sommerferiepraktik i en lægepraksis.

2. Skriv lidt om dig selv, og hvad du har af stærke sider, som kan bruges i kontakten med patienter.

3. Skriv kort hvad du gerne vil lære fagligt set, og hvad du gerne vil se/opleve i nærområdet (max. 1 A4-side). 

Vedlæg dokumentation for bestået bacheloruddannelse. Yderligere dokumentation er ikke nød- 

vendig. Derudover bedes du prioritere max 3 praksis fra listen. Husk at angiv hvilke uger du ønsker.

Ansøgningen sendes via mail til Stefanie Eriksen til se@rsyd.dk, Rekruttering Almen Praksis.  

Husk at angive din mailadresse og mobilnummer, så vi hurtigt kan komme i kontakt med dig.

Mandag den 14. maj 2018. 

Du får endeligt svar på din ansøgning senest den 31. maj 2018

ANSØGNING

ANSØGNINGSFRIST

PRAKSIS: SYDVESTJYLLAND PRAKTIKPERIODE

Jacobilægerne 
Ringkøbingvej 38, 6800 Varde 

Frit valg mellem to sammen-
hængende uger (26-33)

Jugendhuset 
Lundvej 39, 6800 Varde  

26+27, 27+28 
eller 32+33

Lægerne i Oksbøl
Torvegade 17, 6840 Oksbøl

26+27 eller 27+28

Lægerne i Nørre Nebel 
Torvet 1, 6830 Nørre Nebel

28+29, 29+30, 30+31, 31+32 
eller 32+33

Lægehuset Fanø 
Vestervejen 1C, 6720 Fanø

Frit valg mellem to sammen-
hængende uger (26-33) 

Lægerne Havnegade 39B
Havnegade 39B, 6700 Esbjerg 

26+27, 27+28 
eller 28+29

Lægehuset Storegade 
Storegade 35, st., 6700 Esbjerg 

26+27, 27+28, 28+29 
eller 29+30

Lægehuset Fyrvej
Fyrvej 22, 6710 Esbjerg V

32+33

Læge Sys Melchiors 
Torvegade 1, 2. th, 6600 Vejen

26+27

Rødding Lægehus
Louisevej 13, 6630 Rødding

26+27 

PRAKSIS: SØNDERJYLLAND PRAKTIKPERIODE

Lægerne Bispebroen 2B
Bispebroen 2B, 2. sal, 6100 Haderslev  

26+27, 27+28, 30+31, 31+32 
eller 32+33

Lægerne Hoeg, Lind og Østergaard-Nielsen 
Stadionvej 30, 6510 Gram 

25+26, 26+27 
eller 32+33

Lægerne ved Banegården 
Stationsvej 35, 6360 Tinglev

27+28

Lægernes Hus 
Ulsnæs 8, 6300 Gråsten

27+28, 28+29 
eller 29+30

Lægerne i Broager  
Vestergade 21, 6310 Broager

27+28

Tandsbjerg Lægehus
Tandsbjerg 12, 6400 Sønderborg

29+30

Lægehuset i Vester Sottrup
Lindevej 12, 6400 Sønderborg

26+27, 27+28, 28+29 
eller 29+30



31

Turkis: CMYK: 85/0/40/0
Grå: CMYK: 0/0/0/85

BLIVER DU LÆGE TIL SOMMER, SÅ:

GØR EN FORSKEL FOR DIG  
OG DINE KOLLEGER
– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

BLIVER DU LÆGE TIL SOMMER, SÅ:

GØR EN FORSKEL FOR DIG 
OG DINE KOLLEGER
– kæmp for bedre uddannelses- og arbejdsvilkår

Bliv valgt til Yngre Lægers  
repræsentantskab og bliv aktiv 
i GYL, Gruppen af Yngste Læger  
– find opstillingsblanketten på 
nylæge.dk

Mød GYL på kurset 
Yngre læge – Kick off og hør mere 
– du tilmelder dig på nylæge.dk

Skateboard_sommer.indd   1 06/04/17   12.09
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
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