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Der er startet en underskriftindsamling på borgerforslag.dk, der er 
danske borgeres mulighed for sammen at tvinge politikerne til at 
tage et emne op til debat i folketinget. Underskriftindsamlingen går 
i dette tilfælde ud på at få afskaffet uddannelsesloftet. Pr. dags dato 
(23/2/18) har forslaget 53.522 underskrifter, hvilket må siges at være 
klar besked til de høje hatte på borgen. Antallet betyder, at folketin-
get er påtvunget at tage stilling til forslaget. 
 
Uddannelsesloftet er en udskældt størrelse. Det er der vist ingen 
tvivl om. Unge mennesker fastlåses i en situation, de ikke kan ændre 
på, medmindre de bliver så syge, at de ikke kan bruge deres uddan-
nelse. Uddannelsesloftet blev indført for at forhindre folk i at tage 
statsfinansieret dobbeltuddannelse og dermed spare samfundet for 
ca. 300 millioner kroner om året. I 2014 var der ca. 2500 personer, 
der påbegyndte en ny uddannelse, selvom de allerede havde en ud-
dannelse på samme eller højere niveau, og det er dét, regeringen 
vil undgå. For det er dyrt at forære uddannelse væk, især når man 
allerede har gjort det én gang. 
I praksis betyder det, at hvis du for eksempel læser medicin og gen-
nemfører din bachelor, så er du i store træk landlåst til at blive læge, 
fordi bacheloruddannelsen i medicin er adgangsgivende til meget 
få kandidatuddannelser, og når først du har din bachelor, kan du ikke 
tage en ny. Så når du kommer ud i klinik på din kandidatuddannelse 
og finder ud af, at ansvaret og jobbet som læge overhovedet ikke er 
dig, og du ligger og græder dig i søvn af skræk for at blive den næste 
Svendborg-sag, eller at du i virkeligheden synes, jordemødrenes job 
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er meget mere spændende, så er det bare ærgerligt. Du kan vælge 
en erhvervsuddannelse, eller en uddannelse fra positivlisten (som i 
2017-18 blandt andet omfatter stærkstrømsinstallatør, datalogi og 
astronomi), eller du kan blive på din pind og blive læge. Hvis du 
vel at mærke består kandidaten med din manglende motivation 
i rygsækken. Begrænsningen af dobbeltuddannelse forhindrer for 
eksempel også sygeplejersker i at uddanne sig til læger eller ergo-
terapeuter i også at uddanne sig som fysioterapeuter. 
Ingen regler uden undtagelser naturligvis, så hvis du bliver for syg 
til at bruge din uddannelse (hvis du fx er audiolog og bliver helt 
døv), eller hvis det er mere end 6 år siden, du gennemførte din ud-
dannelse, kan du tage en ny uddannelse.  
Der kan være rigtig mange grunde til, at man ikke længere ønsker 
sig den uddannelse, man har gennemført, og derfor synes vi også, 
at det er urimeligt, at man ikke kan starte en ny uddannelse. Hvis 
det virkelig kun er et spørgsmål om at spare de 300 millioner om 
året, hvorfor så ikke åbne op for muligheden for, at betale sin an-
den uddannelse selv, enten helt eller delvist? Og hvad er meningen 
i at forhindre unge med blod på tanden i at udvikle sig? Det er vel 
heller ikke langt ude at forestille sig at en medarbejder, der har den 
uddannelse, de selv føler sig rustede og kvalificerede til, har færre 
sygedage og giver sig mere for vores fælles bedste. 

Vi må se, hvad der sker og indtil da, god læselyst
Katia
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Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2. SEMESTER

Lang vej til lighed  

Mænd og kvinder i samme position får ikke 
det samme i løn, og flere mænd end kvinder 
har topposter. Denne problematik har Sund 
& Hed snakket med psykologistuderende på 
SDU Line Souline Elvien om. Inden for hen-
des eget felt er ulighed i løn stadig et pro-
blem, idet de mandlige psykologer tjente ca. 
14 kr mere i timen end kvinderne i 2010(1). 
Det er altså et problem, der stadig mangler 
at blive løst. 

Historisk perspektiv
Mænd har generelt været dem, der be-
steg de højeste poster i samfundet, mens 
kvinderne i højere grad har arbejdet i 
servicebranchen, passet børnene og kla-
ret de huslige pligter. Kvinder har altså 
aldrig haft det samme ansvar som mænd 
på arbejdsmarkedet. 
Der er mange aspekter af denne ulighed. 
Selvfølgelig betyder det noget for ens 
økonomi, hvor meget man tjener, men 
for Line er det ikke slet ikke det vigtigste, 
selvom hun tillægger det stor betydning i 
et samlet billede af problemet med ulig-
hed i løn blandt kønnene. 
”Så er der det følelsesmæssige/værdi-
mæssige aspekt af det, som ligger i li-
gestillingsbegrebet, som ikke har noget 
med penge at gøre. Nogen er trætte af fe-
minister, men det, synes jeg, er noget fis, 
for der er brug for, at vi positionerer - at 
vi er ligeværdige,” siger Line og fasthol-
der, at vi som samfund skal blive bedre til 
at anerkende kvinders plads på arbejds-
markedet. 

Lønforhandling 
Et centralt fænomen i forhold til løn er løn-
forhandling. Her forhandler den ansatte
som hovedregel sin egen løn
indenfor nogle faste rammer om, hvor me-
get en person i denne position ca. tjener. 
Også her mener Line, at mænd har en fordel. 
”Erfaringsmæssigt har mændene en me-
get længere tradition for at sætte værdi på 

sig selv på arbejdsmarkedet, end vi som 
kvinder har. Hvorimod kvinder har været 
mere vant til at acceptere de vilkår, der 
blev stillet til rådighed for dem. Så selv-
om der er skred i den traditionelle opfat-
telse, påvirker den stadig både mænd og 
kvinders opfattelse og værdisættelse af 
sig selv,” siger Line.
Ligeledes fremhæver hun manglen på 
kvinder at spejle sig i. Kvinder i historien 
har ikke haft store politiske og admini-
strative positioner, som mænd har. Der-
for har vi ikke de samme erfaringer at 
trække på og må i større grad selv bane 
vejen for, hvordan tingene skal gøres. 
Så selvom historien ikke skal tegne fremti-
den, så trækker vi stadig i dag på vores kultu-
relle og historiske måder at gøre tingene på. 

Fra kvindekamp til fælleskamp 
Generelt omtales feminisme og kvinders ret 
til ligestilling, herunder ret til ligeløn, som 
en kamp kun fra kvinders perspektiv. Et per-
spektiv vi ifølge Line skal væk fra. Begge køn 
skal være opmærksomme på problemet og 
sammen søge det løst. 
”Det er et fællesprojekt. Det er nødvendigt 

at undersøge forskelle i løn blandt kønnene 
– finde ud af, hvordan landet ligger, fordi det 
tyder på, at der en ulighed, som vi skal have 
udlignet,” fortæller Line. 

Line påpeger, at der generelt er en bevidst-
hed om problemet i befolkningen, men der 
mangler konkrete data på, hvor stor ulighe-
den egentligt er, og der mangler måske også 
vilje til at løse problemet.
”Det kræver fokus fra både mænd og kvin-
der. Samspillet mellem kønnene giver også 
nogle dynamisk fede arbejdsmiljøer, så det 
er vigtigt, at vi ikke som kvinder bare over-
trumfer mændene uden at inddrage dem,” 
slutter Line.  

Reference 
(1) Lønkommissionen (2010). LØN, KØN, UD-
DANNELSE OG FLEKSIBILITET – BIND II 
Link: http://www.lonkommissionen.dk/pdf/
Bind_2.pdf

Generelt bevæger vi os hen 
imod en større ligestilling 
mellem kønnene. Men 
psykologistuderende Line 
Souline Elvien mener, der er et 
stykke endnu, og det kræver, 
at mænd og kvinder arbejder 
sammen. 
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”Samspillet mellem 
kønnene giver også 

nogle dynamisk fede 
arbejdsmiljøer”

”Erfaringsmæssigt har 
mændene en meget 

længere tradition for at 
sætte værdi på sig selv 
på arbejdsmarkedet”
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Empatiske kvinder og målrettede mænd
Hvilken betydning har det, hvis personlighed og problemløsningsstrategi adskiller sig sig-
nifikant mellem kønnene? Det spørgsmål – og flere til – stiller vi Jane Bruun, cand.psych og 
medudvikler af personlighedstesten, Human Developer. 

Hvis man kigger på personlighedstests, 
findes der efterhånden en del forskelli-
ge. Én af dem er Human Developer, som 
Jane Bruun er medudvikler af. Human 
Developer er en procesmodel, hvor folks 
aktuelle vurdering ses i forhold til en ar-
bejdsproces, hvor man måler på følgende 
arbejdsfaser: idéfase, analysefase, plan-
udviklingsfase, beslutningsfase og reali-
sationsfase. I det videre arbejde bruges 
personlighedstesten til at kunne udvikle 
medarbejderes kompetencer. 
I en undersøgelse af kønsforskelle i pro-
blemløsning fandt Jane og hendes enhed 
et, som hun selv beskriver det, meget 
overraskende resultat, hvor der sås en ty-
delig, signifikant kønsforskel. 
”Og det var jo ret utroligt, for det første, at 
det var så mange, der var forskel på, men 
også hvor forskellen ligger henne.” 
Generelt fandt de, at der var fem egenska-
ber, hvor kvinder var mest markante: in-
tuition, følelsesmæssig tænkning, aner-
kendelsesbehov, empati og engagement, 
hvorimod mændene var mest fremtræ-
dende på målrettethed, overbevisnings-
evne, stresshåndtering, konflikthånd-
tering og selvtillid. Dette betyder, at der 
generelt er forskel på mænd og kvinder: 
”Ret groft sagt ligger alle mændene i den 
ene halvdel med at gøre og handle, og der, 
hvor kvinderne er stærkest, er med at 
tænke og analysere.” 

Langsomme kvinder?
Resultatet peger altså på, at kvinder i hø-
jere grad udmærker sig i den skabende 
del af en problemløsningsproces, hvor-
imod mændene oftere dominerer i den 
afsluttende del, hvor det forberedende 
arbejde skal udføres. I denne fase står 
kvinder altså lidt tilbage. 
Da jeg, lidt provokerende, så spørger Jane, 
om kvinder så ikke bare er for langsomme i 
disse situationer, hvis de ligger lavere i reali-
sationsfasen, er der en vigtig pointe, hun vil 
have mig til at forstå: ”Adfærden bliver, at de 
bliver for langsomme, men hvis du går ned 
i adfærden og ser på personlighedstrække-
ne, så kan du se, at dét, de rent faktisk gør, 
det er, at de tænker sig grundigt om,” starter 
Jane, inden hun videre uddyber: ”Jeg vil sige, 

at konsekvensen af, at de tænker sig om, er, 
at de bliver langsomme i forhold til, hvis man 
skal tage en beslutning her og nu uden mere 
snak, men i virkeligheden ville det måske 
nogle gange være klogere at tænke sig lidt 
mere om.”

Forskellig personlighed – samme 
job
Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt mænd 
og kvinder så generelt er lige gode til de 
samme jobs, når undersøgelsen viser, at vi 
tænker forskelligt, når vi skal løse problemer.
Ifølge Jane, så handler det mere om, hvor-
dan man kan kombinere de evner, forskelli-
ge personer har. En arbejdsplads består jo af 
flere elementer, og da personlighedstesten 
netop er bygget op som en arbejdsproces 
med flere faser, så bliver de fleste arbejdsop-
gaver sandsynligvis bedst løst ved at kombi-
nere nogle, der er gode i idéfasen og i be-

slutnings- og realisationsfasen. 
”Hvis man ligesom får forenet de to, så 
kunne det jo være, man fik taget nogle 
gennemgående bedre beslutninger,” tæn-
ker Jane højt, inden hun videre beskri-
ver: ”så undgår man også, at man stiller 
godt og dårligt op overfor hinanden. Det 
er så forenklet, at det ene er bedre end 
det andet.” 
Dette passer også med, hvordan Jane 
flere gange påpeger, at det selvfølgelig er 
karikeret sat op, at ’mænd er sådan’ og 
’kvinder er sådan’, da der findes langt fle-
re nuancer.  

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

“Jeg vil sige, at  
konsekvensen af, at de tænk-

er sig om, er, at de bliver 
langsomme i  

forhold til, hvis man skal 
tage en beslutning her og 
nu uden mere snak, men i 

virkeligheden ville det måske 
nogle gange være klogere at 

tænke sig lidt mere om.”
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Transkønnethed og dets ophav
Regnen siler ned udenfor og løber ned i små 
floder på ydersiden af vinduet. Torben og 
jeg befinder os heldigvis indenfor på hans 
lune kontor på Psykiatrisk Afdeling ved OUH. 
Jeg indleder interviewet med en begrebsaf-
klaring og spørger Torben, hvad forskellen 
egentligt er på transseksualitet og transkøn-
nethed. Han ser på mig, sender mig et skævt 
smil, og retter sig lidt op i stolen. 
”Hm… Problemet er lidt, at ordet ’transsek-
suel’ ikke er et begreb, som de transkønnede 
bryder sig om,” siger han og tager fat i den 
europæiske, psykiatriske diagnosemanu-
al ICD10, som ligger på bordet imellem os: 
”Heri beskrives transkønnede som transsek-
suelle, som du kan se,” siger Torben og peger 
ned i manualen. ”Men som transkønnede 
selv siger, har problemstillingen ikke noget 
med seksualitet at gøre; det handler om køn 
og kønsidentitet”. Han lægger manualen 
væk igen. Jeg spørger Torben, hvorfor folk er 
transkønnede, og han fortæller mig, at det 
kan være meget forskelligt. 
”Ser man rent fænomenologisk på det, kan 
en oplevet kønsidentitetsforstyrrelse være 
hormonelt begrundet, hvor barnet i foster-
stadiet måske er blevet oversvømmet med 
mandligt kønshormon, men hos den ’almin-
delige’ transkønnede, så at sige, er det en 
uforklarlig størrelse”.
Torben fortæller mig, at man hos mange 
transkønnede ofte allerede fra tidlig barn-
dom kan se, at kønnet ikke passer. For andre 
er det en gradvis proces, hvor den transkøn-
nede først opdager det i voksenlivet. Jeg 
spørger Torben, hvor almindeligt det er for 
transkønnede at få foretaget en fuldkom-

Født i den forkerte krop

men kønsskifteoperation, for eksempel at 
transkønnede mænd får konstrueret penis; 
han læner sig lidt tilbage i stolen og tænker 
sig om. 
”Det varierer ofte noget i forhold til, hvor 
man er i livet. Seksualitet er noget, der star-
ter med at blomstre i puberteten, og så er 
hormontrykket størst i den reproduktive al-
der, hvorefter det fader ud. Så der er måske 
forskel på at gå i gang med den helt store 
kønsskifteoperation, når man er 50, frem for 
hvis man er 25,” siger Torben. ”Desuden er en 
betragtning ofte hos transkønnede, at køn-
net ikke sidder mellem benene, og det må-
ske derfor ikke nødvendigvis er altafgørende 
med en fuldkommen ydre rekonstruktion af 
genitalier”. 

Faglige og personlige problema-
tikker ved transkønnethed som ik-
ke-diagnose 
Et kønsskifte er desuden en langvarig proces 
med mange forbundne risici, understreger 
Torben: ”Ofte bliver resultatet ikke, som Vor 
Herre ville have lavet det, og man skal som 

regel holde sin nye krop ved lige resten af sit 
liv i form af for eksempel hormonbehandling 
eller vedligeholdende daglig pleje af køns-
dele; og man er altså heller ikke garanteret, 
at det bliver godt. Desuden er det heller ikke 
alle tiltag, som man kan få økonomisk støt-
te til fra det offentlige, så det kan også blive 
en stor, livslang udgift”. Torben tilføjer, at det 
jo heller ikke er noget, man lige gør over en 
nat; en total transformation kan tage mange 
år: ”Der er mange aspekter i det, som man 
skal overveje grundigt,” siger Torben og ser 
alvorligt på mig. Han understreger, at disse 
problematikker kan blive særligt præsente, 
nu hvor det transkønnede område er taget 
ud af diagnosebogen ICD10. Vi taler om, at 
det naturligvis er skønt, at transpersoner 
ikke længere bliver stemplet som psykisk 
syge, men Torben gør mig opmærksom på, 
at der faktisk også er nogle kliniske udfor-
dringer ved det ellers gode tiltag: ”Man er 
med en lovændring gået fra, at man førhen 
testede og screenede de transkønnede med 
alverdens psykologiske tests, og så kunne 
der være et lille nåleøje, hvor enkelte blev 
godkendt til kønsskifteoperation, og de fle-
ste blev afvist. Nu er det sådan set det mod-
satte. Man har ikke længere en diagnose at 
hæfte begrundelsen for undersøgelserne op 
på; man har ikke nogen ret til at blande sig. 
På den ene side skal man jo heller ikke være 
formynderisk og bestemme over menne-
sker, og for de reelle transkønnede, som ikke 
har psykiatriske problematikker, bliver det jo 
ikke et problem. Men,” som Torben udtryk-
ker det, ”så kan vi inden for psykiatrien være 
bekymrede for, at nogle patienter kan blive 
kønsskifteopererede og så fortryde det. Det 

Torben Bæk Klein er specialist i  
psykoterapi, klinisk sexolog, samt le-
dende psykolog på Psykiatrisk Afdel-
ing Odense, og  
har siden 2011 arbejdet en del med 
transkønnede. Sund & Hed har derfor 
haft en snak med Torben om transkøn-
nethed, samt om udfordringerne ved 
afskaffelsen af transkønnethed som 
diagnose i ICD10.  

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

”Man er med en  
lovændring gået fra, at man 

førhen testede og screenede de 
transkønnede med alverdens 

psykologiske tests, og så kunne 
der være et lille nåleøje, hvor 

enkelte blev godkendt til kønss-
kifteoperation og de fleste blev 
afvist. Nu er det sådan set det 

modsatte”

FOTO EGET BILLEDE
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kan for eksempel være en patient med en 
personlighedsforstyrrelsesproblematik, der 
ikke føler sig tilpas i sit tildelte køn, og som 
forventer at alt falder på plads, hvis køn-
net ændres. Vi har set eksempler på, at en 
grundig psykiatrisk/psykologisk/sexologisk 
screening og behandling har været en hjælp 
til nogle patienter med tanker om kønsskif-
te, hvor behandlingen har ledt frem til, at for 
eksempel en aversion ved egen krop viste 
sig ikke at handle om transkønnethed”. Vi 
ser på hinanden, og Torben fortsætter: ”Vi 
behøver måske ikke at have de dér grundige 
psykologiske screeninger, men vi skal måske 
have nogle grundige for-samtaler  med folk; 
man kan jo ikke bare lægge dem på opera-
tionsbordet, hvis de kommer og siger, at de 
gerne lige vil laves om. Så der er nogle ud-
fordringer ved, at transkønnethed er blevet 
taget ud af diagnosesystemet, helt klart”.  

Behandling af transkønnede før og 
efter lovændringen
Tidligere, hvor de transkønnede var i diagno-
sebogen, modtog Torben og hans kolleger 
de transkønnede i psykiatrien i Odense i Sex-
ologisk Team, fordi de hørte hjemme i ICD10. 
”Vores indgang til de transkønnede har 
egentligt i vid udstrækning været at se dem i 
en blandet behandlingsgruppe for patienter 
med forskellige problematikker inde for sek-
sualitet, identitet og grænser. Det har været 
en helhedsorienteret behandling uden fast 

dagsorden, hvor alle udfordringer i livet har 
været oppe at vende - hvor det har været de 
alment menneskelige problematikker, der 
har været i spil. Det har virket afklarende 
for mange af vores transkønnede at komme 
ind i sådan en gruppe med forskellige pro-
blematikker, fordi de har kunnet begynde at 
identitetsdefinere sig selv,” forklarer Torben. 
Han fortæller, at når de transkønnede blev 
afklarede omkring deres kønsidentitet, hen-
viste Torben og hans kolleger dem videre til 
Rigshospitalets sexologiske klinik: ”Nogle af 
dem har også gået i dobbeltforløb, hvor de 
har startet deres kønsskiftebehandling, sam-
tidig med at de forsatte i gruppen hos os. Så 
det er sådan det primære format, vi har haft.” 
Men det kan godt gå hen og ændre sig med 
den nye lov, fortæller Torben, for psykiatri-
en skal behandle patienter, som passer til 
de psykiatriske diagnoser: ”Så når vi nu dis-
kuterer, hvad fremtiden bringer, går vores 
overvejelser derfor primært på, at hvis der 
ikke ved siden af kønsidentitetsforvirringen 
er en rimeligt synlig psykiatrisk problematik, 
så skal vi nok sende dem direkte til Rigsho-
spitalets sexologiske klinik. Således bliver 
den afklarende, brede behandlende funkti-
on, som vi har haft tidligere, nok smallere”. 
Der er stilhed et øjeblik, og Torbens blik 
vandrer en tur ud i fremtiden, inden det lan-
der på mig igen: ”Det bliver spændende at 
se, hvad det ender med. Der er som sagt en 
faglig bekymring om, at man kan komme til 

at operere nogle, som virkeligt fortryder det 
bagefter,” slutter han og ser på mig med sine 
varme øjne.  

” Det bliver  
spændende at se, 

hvad det ender med. 
Der er som sagt en 

faglig bekymring om, 
at man kan komme til 
at operere nogle, som 
virkeligt fortryder det 

bagefter”.

FOTO COLOURBOX
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Fælles for dem begge er, at de ikke ser ka-
rakteren som det endelige mål, men mere 
processen der leder op til eksamen. Det 
er altså fagligheden, der betyder noget, 
og man kan vist godt kalde dem begge to 
for nørder, uden det på nogen måde skal 
forstås negativt. De går begge rigtig me-
get op i at lære noget og glædes mere over 
en høj faglighed end en høj karakter. 

Karakterer som bekræftelse i faglig-
heden 
”Jeg husker også i gymnasiet, der blev gjort 
så meget for bare karakterer, så det gik ud-
over indlæringsprocessen. Og så synes jeg 
ikke, at karakterer er en god idé. For mig 
handler det i allerhøjeste grad om at lære. 
Altså, jeg er virkelig nysgerrig på at lære og 
vil gerne kalde mig selv en nørd, for det er 
jeg virkelig,” fortæller Emma. 
Hun synes altså, at vi i højere grad skal foku-
sere på det faglige og mindre på karakterer. 
Samtidig kan hun også blive rigtig glad for 
en høj karakter, fordi hun så bliver bekræftet 
i, at hun virkelig har lært noget. Men det skal 
ikke blive et mål i sig selv at få høje karakte-
rer, hvis det står til Emma. Derfor bryder hun 
sig heller ikke om begrebet 12-talspiger, da 
det forbindes med karakteren og ikke med 
passion og faglighed. 

Gode karakterer som grundlag for 
at undervise 
”Jeg har to scenarier i det her. Jeg skal vide, 
hvorvidt jeg skal til re-eksamen, og om jeg 
får høje karakterer nok til, at jeg kan undervi-
se yngre elever. Det er det.  Men ellers har jeg 
ikke anden motivation i karaktererne, end 
det de giver adgang til. F.eks. var det vigtigt 
for mig at få gode karakterer i gymnasiet, 
fordi jeg havde brug for det for at komme 
ind på mit studie,” så enkelt og simpelt siger 
Kristoffer det.
Han tjekker ikke en gang sine egne karakte-
rer men får sin kæreste til det, som så fortæl-
ler ham, hvorvidt han er bestået eller ej, og 
om de er er høje nok, til at han kan under-
vise. Modsat Emma ser han altså ikke sine 

Køn, karakterer og faglighed 

karakter som sigende for hans viden. 
”Jeg ser ikke karakterer som et udtryk for 
min intelligens. Jeg ser det blot som et tal 
på en enkeltstående performance, den dag 
man går til eksamen. Karakterer er altså ikke 
repræsentativt for dig som person eller dit 
intellekt,” fortæller Kristoffer. 

Kønsforskelle på studiet 
For Emma flyder studie og privatliv meget 
sammen. Hun har på den måde ikke et over-
blik over, hvor meget tid hun bruger på sit 
studie om ugen, fordi hun generelt også 
bruger rigtig meget fritid på det, simpelthen 
bare fordi hun ikke kan lade være. På samme 
tid går hun meget op i at have stærke socia-
le relationer på studiet og deltager også i 
nærmest alle arrangementer med familie og 
venner. 
Dér er Kristoffer noget anderledes. Han mø-
der sjældent op til undervisningen på uni-
versitetet, læser helst hjemmefra og har ikke 
rigtig sociale relationer til de andre på studi-

et. Han vil sådan set helst slippe for at have 
en studiegruppe. 
Så mens det for Emma er en nødvendighed 
at have et socialt liv på studiet, er Kristoffer 
det helst foruden. De mener også begge, 
at der generelt er nogle kønsforskelle. Kvin-
der er mere bekymrede end mænd, og der-
for presser de sikkert sig selv hårdere end 
mænd gør. Der hersker blandt mænd nok en 
mere afslappet opfattelse af, at det nok skal 
gå. Derfor er der en forskel i mænd og kvin-
ders måde at studere på. 

”De går begge 
rigtig meget op 
i at lære noget 

og glædes mere 
over en høj 

faglighed end 
en høj karakter”

Vi bliver målt og vejet hele tiden på vores karakterer, men er de egentligt sigende for vores 
intellekt? Og hvordan forholder de personer sig, der får de højeste karakterer, egentligt
selv til dem? Sund & Hed har snakket med Emma Speedtsberg og Kristoffer Schramm, begge 
medicinstuderende på SDU, om hvordan de forholder sig til karakterer. 

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2. SEMESTER

FOTO MARIE THYGESEN

”Karakterer er altså 
ikke repræsentativt for 

dig som person eller 
dit intellekt”
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Vi er nået langt - men ikke langt nok
Jeg kommer bragende ind af døren til Café Kosmos med det iskolde 
blæsevejr i nakken. Mit blik kastes omkring i den hyggelige lille salon 
oplyst af varme glødepærer, og det lander på én eneste gæst, som 
sidder ved vinduet: En køn kvinde med kastanjefarvede dreadlocks. 
Hun løfter hovedet, får øje på forblæste mig, og sender et varmt smil 
i min retning. Det må være Marie. 

”For mig er feminisme en hævdelse af det feminines ligeværd med 
det maskuline - på et biologisk, psykologisk og socialt niveau,” sva-
rer Marie, da jeg spørger hende, hvad det for hende vil sige at være 
feminist. Feminismen har allerede gjort, at vi i den euroamerikanske 
verden lever i et meget mere ligestillet samfund, end vi tidligere har 
gjort. Jeg spørger derfor Marie, hvordan feminisme stadig er aktuel 
i dag? Glimtende, blågrønne øjne møder mine: ” Den euroameri-
kanske verden ER blevet et dejligere sted at leve for rigtigt mange 
mennesker,” siger hun og smiler, ”men der er stadig ikke ligestilling 
- hverken i Danmark eller i resten af verden. Konkret ser vi, at kvin-
der i mindre grad end mænd er ansat i ledende funktioner, at kvin-
der bliver betalt mindre end mænd for samme udførte arbejde, at 
kvinder bliver udsat for voldelige og seksuelle overgreb, og i mindre 
grad end mænd har ret til at udtrykke deres seksualitet. Jeg mener, 
at denne ulighed er til skade for samfundets fremdrift hvad angår 
vækst i videnskab, kultur, bæredygtighed og sundhed,” siger hun og 
tager en tår af den dampende, varme kaffe på bordet imellem os. 

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

Kan vi ikke lege pigerne med drengene?
Marie er cand.psych.-studerende, tidligere næstforkvinde for Dansk Kvindesamfund i Odense, 
og så er hun træt af, at kønnene verden over ikke kan være gode venner og finde ud af at 
lege ordentligt sammen. Sund & Hed har talt med Marie, om hvad feminisme er, om hvorfor 
det er er så vigtigt, samt om hvordan vi kan skabe en verden med kønsligt ligeværd.  

Inspirationsstafet
Ved det mikroskopiske bord på den hyggelige café sidder vi og 
taler om, hvordan man så kan ændre på de ovennævnte, sørge-
lige kendsgerninger. Marie stryger en lok væk fra ansigtet, og 
glødepæren kaster sit lys på det. ”Jeg er en feminist, der tror på, 
at kampen starter indefra; den starter med én selv,” siger hun, og 
forklarer hvordan kvinder skal sige til sig selv og hinanden i deres 
liv, at de er kompetente, at de har noget at skulle have sagt. Og at 
de må klæde sig som de vil og udleve deres seksualitet. 
”Man kan være en rollemodel, og så kan man håbe på, at man kan 
inspirere andre, både kvinder og mænd, til at gøre det samme”. 
Marie har selv aktivt forsøgt at inspirere andre, for eksempel ved at 
være næstforkvinde for Dansk Kvindesamfund i Odense, hvor hun 
har arbejdet for at udbrede feministiske budskaber; både globalt 
og lokalt via igangsættelse og støtte af debatter, demonstrationer 
og andre arrangementer. 

Det kræver to sider at bygge en bro
Vi taler om, at en ligestillet verden er alles ansvar - kvinders såvel 
som mænds, og at vi må arbejde sammen for at få den til at blive 
det. I denne forbindelse kommer vi til at tale om temaet for det 
aktuelle Sund & Hed blad, nemlig pigerne mod drengene. Marie 
smiler: ”Jeg er måske lidt skuffet over den her diskurs om pigerne 
mod drengene. Eller drengene mod pigerne. For det er jo egent-
lig noget, der modarbejder den diskursændring, som jeg kæmper 
for. Det dér taler jo netop ind i at feminisme kun handler om at 
være imod mænd eller at køre heksejagt på mænd. Og det er slet 
ikke det, jeg vil. Jeg tror, at vi går styrkede ind i dette årtusinde, 
hvis vi anerkender hinanden noget mere og begynder at se på 
hinandens forskellige potentialer i stedet for at fokusere så meget 
på det, der sidder mellem benene”. 

”Oftest er det jo fordi, at dem, 
der kommer til skade, de hol-

der fyrværkeriet i hånden,”

”For mig er feminisme en  
hævdelse af det  

feminines ligeværd med det  
maskuline - på et  

biologisk, psykologisk og socialt 
niveau”

FO
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Det mener Nicolai Claville Holm, Folkesundhedsvidenskabsstu-
derende på SDU, godt man kan. Han er samtidigt godt klar over, 
at man som mand nemt kan blive opfattet som mandschauvi-
nist, hvis man går ud og siger, at man ønsker et klassisk kønsrol-
lemønster. Dette er en skildring af ham, han selvfølgelig helst vil 
undgå, fortæller han mig, mens han trækker på smilebåndet, og 
vi kan grine over det sammen, for det er ikke en betegnelse, der 
på nogen måde er sigende for Nicolais natur. 

Manden i køkkenet 
På hjemmefronten er det hovedsageligt Nicolai, der står for de prak-
tiske ting i hjemmet. Han laver mad, handler ind og gør rent, primært 
fordi han simpelthen bare har bedre tid end sin kæreste. 
”Hjemme ved mig er det stort set skiftet. Det er mig, der er i køkkenet, 
fordi hun har travlest med studierne. Jeg har bedre tid og har også 
et arbejde ved siden af. Det er da til tider træls, og jeg kunne da godt 
tænke mig at blive vartet op en gang imellem,” siger Nicolai. 
Så selvom Nicolai åbent siger, at han går ind for de klassiske køns-
roller, er det altså ikke tilfældet hjemme hos ham selv. Opgaveforde-
lingen hjemme hos ham afspejler mest hans egen og kærestens tid 
til rådighed til det praktiske i hjemmet, mere end det kommer af en 
bestemt holdning til fordelingen af de huslige opgaver. 

Har kulturarven betydning i dag? 
Nicolai kommer fra et hjem, hvor de klassiske kønsroller primært do-
minerede. Derfor er han ligesom vant til den måde at gøre tingene 
på. Dér er hans kæreste anderledes, og de snakker meget om køns-
roller og delingen af opgaver hjemme hos dem. 
”Hun går rigtig meget op i, at man skal være lige om tingene. Det er 
lidt en tilvænning, fordi jeg selv kommer fra et hjem, hvor min mor 
tog sig af alt det huslige, også fordi hun havde svært ved det mere 
fysiske arbejde. Det bliver man jo vant til. Men sådan er det, man må 
lære at blive fælles om tingene,” fortæller Nicolai og
lever da også med den måde, hvorpå de har valgt at gøre tingene 
hjemme hos ham selv, selvom han godt kunne tænke sig det ander-
ledes. 

Kønnenes fysiske formåen 
Derudover ligger der for Nicolai også noget autoritært i, at det er 
manden, der varetager de mere fysisk krævende ting i en hushold-

ning. Både fordi manden fysisk bare er stærkere end kvinden, og for-
di fysiske opgaver oftest forbindes mere med maskulinitet end hus-
ligt arbejde gør det. Det samme gælder for økonomien. Her ønsker 
Nicolai også at have den højeste indtægt. 
”Jeg ønsker at have den der indirekte autoritære rolle som man-
den i huset. Det er vigtigt for mig. Hellere at hun nasser på mig, 
end at jeg nasser på hende,” siger Nicolai. 
Der er altså også forbundet en større økonomisk ballast for 
Nicolais vedkommende, hvor han ønsker at tjene mest og ikke 
omvendt. Selvom det så ikke gør ham spor, at hun bruger hans 
penge. 
Generelt er spørgsmålet om manglen på ligestilling, og hvordan 
vi bedst kommer det til livs rigtig kompliceret. Nicolai ønsker 
gerne at deltage i denne debat, men så gerne at vi snakker lige-
stilling fra begge køns perspektiver, og ikke kun tager udgangs-
punkt i kvindens manglende ligestilling i forhold til manden. 

I 2017 stiftede vi bekendtskab med 4. bølge 
feminister, kampagnen #meetoo og kvinders 
kamp for ret til seksualisering af egen krop. 
Vi lever i et samfund, hvor vi bevæger os 
væk fra de traditionelle kønsroller og gamle 
måder at tænke kønsforskelle på. Så er det 
overhovedet muligt som mand at gå ind for 
de klassiske kønsroller uden at blive stemplet 
som mandschauvinist? 

Kvinderne tilbage i køkkenet  

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2. SEMESTER

FOTO EGET BILLEDE 

”Det er lidt en  
tilvænning, fordi jeg selv 
kommer fra et hjem, hvor 
min mor tog sig af alt det 

huslige”

”Jeg kunne da godt tænke mig at blive 
vartet op en gang imellem”
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Marts - Sexologisk Case 
Du er sexolog og psykoterapeut på Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital, og du 
elsker dit arbejde. 

Det er mandag, fuglene synger i morgensolen, og du cykler fløjtende afsted til en ny 
dag. Du skal tale med en af dine klienter, Ryan, senere. Ryan kom forbi for første gang 
i torsdags, og han har spøgt i dit hoved lige siden; Ryans problematikker er et værre 
puslespil for dig, men du er vild med det og tænker smilende på den Sudoku-bog, du 
fik af din mand i julegave. Ryan er en sudoku, som du nu forbereder dig på at løse.  Ryan 
er 53, gift med Hanne på 55, og de har sammen en søn på 24 år. Hanne havde svært 
ved at blive gravid, og de prøvede uden held i 5 år. Det lykkedes først efter 3 ufrivillige 
aborter og efter femte forsøg med reagensglas. Parret har et godt ægteskab, de har altid 
været glade for hinanden og har altid haft et relativt velfungerende sexliv. Ryan har dog 
aldrig haft den helt store lyst til sex, og det har altid gået dem begge en anelse på; men 
særligt nu hvor sønnen er blevet stor og flyttet hjemmefra, og parret skal til at finde 
hinanden igen, er det blevet svært. Ryan har ikke haft den mindste lyst til sex i snart 
4 år, og parret har ikke været i seng sammen i 2 år. De er begge ulykkelige og kan ikke 
forstå det. Ryan har derfor henvendt sig til Sexologisk center med manglende lyst, og 
han selv og Hanne tror, at det måske kan bunde i hans dårlige selvbillede. Ryan siger, at 
han altid skammet sig over sin krop og aldrig har følt sig mandig nok. Han er høj, har 
smalle skuldre, er buttet, og er bred over hofterne. Hans hud er meget blød, hans krop 
har efter Ryans eget udsagn et lidt ”barnligt udtryk”. Han er særligt ked af, at han har 
gynecomasti og hypogonadisme, og han er desuden yderligere seksuelt usikker på sig 
selv, da han føler sig ”klodset” i sine bevægelser.  Du ræser afsted på cyklen, og tænker 
på, at du skal bede Ryan om at få målt sine testosteron-, LH- og FSH-niveauer. Kunne 
det mon være at Ryan var... 

Hvad kunne det mon være at Ryan var? 

Og hvordan vil du hjælpe Ryan?  

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

December måneds casesvar

Torben lider af Fregoli Delusion, en type af delusional misidentification syndrome (DMS), som er en sjælden li-
delse, hvor personen tror, at alle eller flere mennesker, som de møder i dagligdagen, i virkeligheden er den samme 
person, som har klædt sig ud. Fregoli delusion er ofte akkompagneret af paranoia, hvor den lidende person tror, at 
vedkommende bliver forfulgt eller jaget af den person, som, vedkommende tror, klæder sig ud. Personer med Fregoli 
delusion oplever også ofte, at de husker ting og steder, som ikke findes eller begivenheder, som aldrig har fundet 
sted.  
Fregoli skyldes apopleksi, oftest som følge af slag mod hovedet, og kan forklares ud fra ”associative noder” i hjernen, 
hvor den skadede fejlagtigt genkender de fleste ansigter som et for personen velkendt ansigt. Dette kan forveksles 
med prosopagnosi, hvor man har svært ved at genkende ansigter, og skyldes formentligt et breakdown i den almin-
delige ansigtsperception.  
Andreas Kirknæs Færk havde svaret rigtigt på casen, så giv ham en high five, hvis du møder ham på gangen!

Send dine svar til sekretaer@sundoghed.dk med overskriften ”Case” 
senest d. 20/04-18. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester.
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.

Symptomer: 

- Svært ved at få børn

- Minimal sexlyst

- ‘Feminine’ og barnlige træk

- Gynecomasti

- Hypogonadisme 

- Klodset grovmotorik 
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Inden jeg skal i gang med at interviewe Frederikke Madsen, der læser 
medicin på SDU og er aktiv i projektet Uden Tavshedspligt, har jeg for-
beredt mig grundigt ved at søge på sagerne om #metoo og fulgt med 
i medierne. Det er selvfølgelig ikke, fordi jeg ikke ved, hvad #metoo 
handler om. Men det virker bare som om, at sagen aldrig rigtig har 
bidt sig ordentlig fast her i Danmark – modsat i USA, hvor det hele 
startede, og hos vores nordiske venner i Norge og Sverige. Selvom 
jeg har fulgt #metoo-sagerne sporadisk, så ligger det relativt fjernt for 
mig. Indtil jeg støder på Frederikke, der tilføjer endnu et hashtag til 
samlingen: #UdenTavshedspligt. 
Hashtagget #Udentavshedspligt er inspireret af vores nordiske læ-
gevenner, hvor Sverige sidste år lavede opråbet #utantystnadsplikt 
med over 10.000 kvindelige læger som afsendere, mens mindst 3.600 
læger og medicinstuderende står bag den norske #utentaushets-
plikt-kampagne. 

#metoo i lægeverden
I Danmark er det en gruppe af unge kvindelige læger og medicinstu-
derende, der har sat sig for at indsamle og dokumentere oplevelser 
om sexisme og sexchikane blandt læger og medicinstuderende. Det 
sker i et samarbejde med Everyday Sexism Project Danmark, hvor man 
gennem hjemmesiden www.udentavshedspligt.com kan indsende sin 
historie anonymt. Netop anonymiteten er vigtig for Frederikke: ”Det er 
enormt få, der har lyst til at dele sin historie med navn, forståeligt nok. 
Både fordi det stadig er så tabubelagt at være offer i Danmark, men 
også fordi man måske er bange for, hvilke konsekvenser det kan have.” 
Egentlig startede gruppen med at bruge hashtagget #MDtoo for at 
lægge sig tæt op af #metoo, men inspireret af sagerne fra Norge og 
Sverige, valgte de at ændre det til #UdenTavshedspligt. Det er også 
meget sigende i forhold til, at det både spiller på elementer fra ’bryd 
tavsheden’ og den tavshedspligt, som læger ellers er underlagt i de-
res arbejde. ”Det var vigtigt for os at understrege, at selvom vi i vores 
arbejde selvfølgelig har tavshedspligt, så gælder det ikke på samme 
måde, når noget rammer os selv,” forklarer Frederikke om grundlaget 
for navnet. 

Efter at have indsamlet omkring 60 forskellige historier, og hvor flere 
oplevelser stadig bliver indsendt, er gruppen begyndt at dele histo-
rier på deres Facebookside for at få sat fokus på problemet. Og jo 
mere fokus, der er kommet på sagen, jo flere har også valgt at dele 
deres oplevelser.

Historierne spænder bredt
Selvom der generelt er kommet mange forskellige historier, så er 
der den fællesnævner, at det er yngre læger eller medicinstuderen-
de, der har skrevet ind om oplevelser, de har haft på klinikophold, 
som ph.d.-studerende, i KBU eller som nyuddannet læge. 
”De historier, vi har indsamlet, er meget forskellige. Det er hovedsa-
geligt unge læger eller medicinstuderende, der har skrevet ind til os 
og delt deres historier,” beskriver Frederikke om sagerne. Hun tror, 
at det sandsynligvis hænger sammen med det større magtforhold, 
der eksisterer på det tidspunkt. ”Man skal være i klinikken, man skal 
være i KBU og vil måske egentlig gerne have en stilling dér senere, 
så man siger ikke noget.” 
De delte oplevelser dækker bredt: fra alt som upassende kommen-
tarer og hvisken i øret, samt at blive trukket ned på overlægens skød 
og få direkte spørgsmål om, hvordan ens bryster ser ud. En enkelt hi-
storie handler endda om fuldbyrdet voldtægt fra en ph.d.-vejleder. 
Alle er sager, der aldrig er blevet meldt, i frygten for at det skal gå ud 
over karrieren, eller at folk vil tro, de selv har lagt op til det. 

Overraskende så mange, der har historier
Selvom Frederikke slår fast, at hun aldrig selv har oplevet seksu-
el chikane i sit fag, så er det gået op for hende, hvor udbredt det 
er: ”Tidligere tænkte jeg, at det ikke rigtig var en ting i lægefaget. 
Men det er noget, der sker i alle brancher, og når jeg snakker med 
mine veninder, så er det også noget, de fleste har mærket i større 
eller mindre grad,” forklarer Frederikke, som dog samtidig beskriver, 
hvordan det også er noget, de fleste pakker væk: ”Jeg har oplevet 
flere gange, at når vi først snakker om det, så har de ikke oplevet 
noget, men så nogle dage efter kommer de tilbage og fortæller om 
forskellige oplevelser. Det er bare blevet pakket væk, da man allige-
vel ikke har kunnet gøre noget ved det,” siger Frederikke. 
Det er også derfor, det er ekstra vigtigt for hende, at der nu kom-
mer fokus på sagerne. Der bliver nemlig generelt ikke meldt sær-

Medicinere uden tavshedspligt

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

#UdenTavshedspligt

Som læge har du tavshedspligt, men 
tavshedspligten gælder kun patienterne – 
ikke, hvis du bliver udsat for sexchikane, 
slår Frederikke Madsen, stud.med. og 
repræsentant for Uden Tavshedspligt, fast. 
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ligt mange sager om året i Danmark, hvorfor det er fagforeningernes 
forestilling og tolkning, at der ikke eksisterer et problem. ”Bare fordi 
der kun bliver meldt om to sager om året, så betyder det jo ikke, at 
det er sådan, virkeligheden er,” mener Frederikke, inden hun uddyber: 
”Det handler nok i højere grad om, at mange for det første er usikre 
på, hvor de skal gå hen, men også at lægeverdenen er lille, og man 
frygter for sin videre karriere og fremtid på arbejdspladsen.” 
 
Da jeg lidt skeptisk spørger Frederikke, hvilke reaktioner de har fået 
på deres projekt, bliver jeg faktisk overrasket over, hvor positivt hun 
beskriver det: ”Generelt har vi fået rigtig mange positive reaktioner, 
når vi har delt en historie. Det har mest været, når vi har delt nogle 
af de historier i ”den milde ende”, at der er kommet negativitet,” slår 
Frederikke fast, inden hun forklarer, at så har nogle folk for eksempel 
kommenteret, hvorfor de bruger tid på så ”små” ting. ”Men det er for-
di, alle aspekter af det er vigtigt. Og de fleste af de folk, der kommen-
terer negativt på de mindre voldsomme historier, de reagerer sjovt 
nok ikke på den historie, vi delte dagen før om voldtægt,” beskriver 
Frederikke sigende.  
”Det er jo ikke fordi, det er alle mænd, der gør sådan noget,” svarer 
Frederikke, da jeg spørger, om man ikke kan komme til at skære alle 
over en kam. ”Problemet er modviljen mod måske at få belyst sagen 
ordentligt.” Det er tydeligt at mærke, hvor vigtigt det er for hende, at 
der bliver sat fokus på problematikken, så omfanget af sagerne bliver 
afdækket ordentligt. 

Målet
Men hvad er så det fremtidige mål med at indsamle alle disse histori-
er? Frederikkes svar er klart: At råbe kollegaerne og fagforeningerne 
op, dels så det kan blive undersøgt, hvor stort et problem, det er, men 
mest så der kan ske nogle ændringer.
”Rent personligt, så kunne jeg godt tænke mig, at man fik en person, 

der var uafhængig af både fagforening og arbejdsplads, som man 
kunne gå til for rådgivning, uden at skulle være bange for, hvilken 
betydning det har for ens videre karriere,” beskriver Frederikke og 
fortsætter: ”Men det vigtigste er, at vi får en ændring i vores kultur, 
så vi ikke bagatelliserer de dårlige oplevelser, vi selv, eller vores kol-
legaer, har, og at vi flytter skammen væk fra den, der bliver udsat for 
grænseoverskridende adfærd, og over på dem, der ikke kan finde ud 
af at respektere andre menneskers grænser,” konkluderer Frederikke 
afsluttende. 

“Det var vigtigt for os at understrege, at selvom 
vi i vores arbejde selvfølgelig har tavshedspligt, 
så gælder det ikke på samme måde, når noget 

rammer os selv”

“Jeg har oplevet flere gange, at når 
vi først snakker om det, så har de 
ikke oplevet noget, men så nogle 
dage efter kommer de tilbage og 

fortæller om forskellige oplevelser. 
Det er bare blevet pakket væk, da 
man alligevel ikke har kunnet gøre 

noget ved det”
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Studietid og eksamen
Sund & Hed har lavet en undersøgelse blandt de studerende på 
SUND, og selvom vi på mange områder ligner hinanden meget, så er 
der også nogle pudsige forskelle. 
Kvinder går for eksempel højere op i, om de får en god (høj) karak-
ter. 63% af kvinderne har svaret, at det er vigtigt eller meget vigtigt, 
mens det kun gælder 38% af mændene (figur 1). Det kan man må-
ske også se på, hvor mange, der har prøvet at dumpe en eksamen. 
Halvdelen af mændene i undersøgelsen har prøvet at dumpe en 
eksamen, mens det kun gælder en tredjedel af kvinderne. Trods for-
skellen er kvinderne og mændene lige tilfredse med deres indsats 
på studiet, og her kan man måske tænke, hvem der kan lære noget 
af hvem: skal kvinderne lære at sige pyt til karaktererne, eller skal 
mændene tage sig lidt sammen? 

Kvinder og mænd bruger også næsten lige lang tid på at læse hver 
dag, henholdsvis 3,5 og 3,2 timer i gennemsnit. Ville mændene dum-
pe færre eksaminer, hvis de brugte 18 minutter (0,3 timer) mere om 
dagen på at læse? 
Der er tydeligvis også nogle eksamensformer, der passer mændene 
bedre end kvinderne. Måske overraskende er det mændene, der fore-
trækker snakke-eksaminerne, mens kvinderne er vilde med multiple 
choice og hjemmeopgaver. Til gengæld er mændene afgjort ikke til 
spoteksaminer - dem kan kvinderne få helt for sig selv (figur 2).

Kattedamer og baby-mamas 
Når det kommer til dyr i hjemmet er der ingen tvivl: hunde hitter. 
Langt størstedelen af både mænd og kvinder foretrækker menne-
skets bedste ven fremfor de egenrådige musefængere.  2/3 kvinder 
og 3/4 mænd kan bedst lide hundene. Ser man på, hvordan det for-
deler sig, når man bor alene, så er der en tendens til, at kvinder bliver 
lidt mere tossede kattedamer, mens mændene søger selskab hos 
hundene: 40% af kvinderne og kun 20% af mændene, der bor alene, 
foretrækker katte. 
Lidt overraskende var der til gengæld overhovedet ingen forskel på 
fremtidsønsker for børn: 9/10 SUND studerende ønsker sig et eller 
flere børn på et tidspunkt, uanset om de adspurgte er mænd eller 
kvinder. Så, i hvert fald for dine medstuderendes vedkommende, kan 
vi aflive myten om, at det kun er kvinder, der ønsker sig afkom. 

Næsepilleri og badtisseri
Sidst, men ikke mindst (jeg ved, det er det, du har ventet på), har vi 
resultatet af kønnenes mere private vaner. Det viser sig, at på SUND 
er der flere, der tisser i badet, end som ikke gør (så pas på hvad du 
træder i, i SDU Fitness’ eller MOUH’s omklædningsrum). Faktisk gæl-
der det for både kvinder og mænd på SUND, at 55% tisser i badet og 
45% ikke gør. Når det kommer til næsepilleriet har 3 ud af 4 mænd 
indrømmet, at det er noget de gør, mens kun halvdelen af kvinderne 
har indrømmet det. Om det betyder at kvinderne aldrig piller næse, 
eller om de bare er bange for de busreklamer, vi har købt hos FynBus, 
hvor vi offentliggør samtlige bussemandspillere i undersøgelsen, la-
der vi stå hen i det uvisse. 

Vinderen af kaffe- og kagegavekortet blev Simon Blanco Lon With, 
som læser audiologi på 4. semester. Gu’ ve’ om han tør fortælle den, 
han tager med ud og spise kage, om han tisser i badet? 

Har du nogensinde tænkt over om 
kvinderne læser mere end mændene 
på dit studie? Hvem der bedst kan 
lide hunde? Hvilket køn, hvor flest 
har dumpet en eksamen? Om der er 
størst sandsynlighed for tis på badgul-
vet i mændenes eller kvindernes om-
klædningsrum? Hvis du har, så kan vi 
hjælpe dig!

Tekst af Katia Damsgaard  Højsager    
REDAKTØR, MEDICIN 9. SEMESTER

Figur 1

Er du bussemandspiller eller 
badtisser? 

Figur 2
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Dekanens hjørne
Ligestilling i forskning og ledelse

På SDU ønsker vi ligestilling både i forskning og ledelse. Og det arbejder vi målrettet på at opnå og sikre. Sidste år oprettede 
SDU enheden GET (Gender Equality Team). Teamet arbejder med systemiske ændringer på SDU i tæt samarbejde med de enkelte 
fakulteter og enheder, herunder SDU&#39;s centrale ligestillingsudvalg samt fakulteternes og fællesadministrationens ligestil-
lingsudvalg. På SUND påskønner vi det systematiske arbejde med ligestilling. Det er fx vigtigt i forbindelse med
rekruttering til videnskabelige stillinger og til lederstillinger, hvor vi stadig for de mere seniore stillinger har slagside mod flere 
mænd end kvinder til trods for, at vi til vores uddannelser og til yngre forskerstillinger ikke har svært ved at rekruttere kvinder. En 
hovedgrund til at arbejde med ligestilling er, at vi som universitet ikke har råd til at tabe de velkvalificerede kvinder. Ligestilling er 
også vigtig for at få forskelligheder i spil, når der skal træffes beslutninger. Det har betydning for arbejdsmiljøet – og er afgørende 
i forhold til at skabe rollemodeller. Og endelig er det selvfølgelig vigtigt i hele snakken om talent, at begge køn er i spil,
så vi ikke kun vurderer på den ene halvdel af talentmassen.

Er gåden stadig aktuel
I kender sikkert gåden: En far kommer ilende ind på en skadestue med sin blødende søn i armene.
’Hjælp ham’, råber han, mens personalet kommer farende til. Overlægen kigger på det blødende barn
og udbryder: ’Åh nej, min søn’. Spørgsmål: Hvem er overlægen?
Selvom svaret er indlysende, så virker gåden stadig på mange – eller det gjorde den i hvert fald for få
år siden. Og den virker (virkede), fordi den gængse opfattelse af en læge er (var), at det er en mand.
Men tiderne skifter. I 2015 var der for første gang en lille overvægt af kvindelige læger i Danmark.
Alligevel er der stillingskategorier, hvor det stadig er vanskeligt at tiltrække kvindelige kandidater –
det er fx til professorstillinger og lederstillinger, hvor der stadig er en overvægt af mænd.
Fokus på ligestilling i forbindelse med rekruttering forudsætter, der 
at arbejdes målrettet med at sikre, at alle ansøgere behandles lige. 
Det kræver særlig omtanke og opmærksomhed fra rekrutterings- og 
ansættelsesudvalgets medlemmers eget (ubevidste) syn på fx køn 
og kultur. Amerikanske universiteter har arbejdet dedikeret med li-
gestilling og mangfoldighed i forbindelse med rekruttering og har 
desuden undersøgt området videnskabeligt. En konklusion fra disse 
studier er, at mennesker ubevidst er forudindtaget i forhold til køn, 
etnisk baggrund og seksualitet. Det er derfor vigtigt, at vi i rekrutte-
ringsøjemed er dette faktum bevidst – og selv om der er kulturelle 
forskelle mellem Danmark og USA, er disse overvejelser værd at gøre 
sig.

Systematisk arbejde for ligestilling
Der er mange ting at tage fat på, når der skal arbejdes med rekrutte-
ring og ligestilling. Vi skal fx have fokus på at beskrive, hvilke kompe-
tencer vi er på jagt efter, når vi rekrutterer. Vi skal være
opmærksomme på at rekruttere forskellige personligheder og kom-
petencer, som giver dynamik og nytænkning i forskningsgrupperne 
og afdelingerne. Vi skal kigge grundigt på teksten i
stillingsopslagene og ikke blot genbruge gamle. Og så skal vi tænke 
på, hvordan vi møder kandidaterne til jobinterviews: Er begge køn fx 
repræsenteret i ansættelsesudvalget? Hvem serverer kaffen? Hvem 
fører ordet? Osv. Men også i hverdagen skal vi tænke på, hvordan vi 
italesætter den ideelle leder og professor – og vi skal være opmærk-
somme på, hvordan vi taler om kønnene. Det her er alt sammen no-
get, hvor den nye enhed GET kan hjælpe os og drøfte med os, hvor-
dan vi bedst når vores mål om ligestilling
på SUND.

Ole Skøtt
dekan
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Ynk, klynk, jammer og klage har nået olympiske højder. Sortimentet af emner, man endnu i despera-
tion kan rage op fra gemmerne og støve af med sin friblødende, grædende snottud, er efterhånden 
så tyndhåret, at Feministernes klagesange kan kaste en lang, hvid pil efter den grammy. Vi kender jo 
alle sammen de gamle ballader, klassikerne; her er nogle fra hitlisten, Best of Feminists: ”Vi vil have 
lige løn”, ”Vi vil have lige rettigheder”, ”Vi vil have lige ansættelsesvilkår”. Jamen ved Skt. Nikolaus’ fros-
ne nødder, så gør dog noget ved det, tøsebørn. Hvis verden bare var sådan indrettet, at man trodsigt 
og sprællende kunne smide sig på ryggen og råbe: ”Jeg vil have”, og universet så svingede tryllesta-
ven, så kender jeg flere, inklusive undertegnede, som havde været millionærer på Rhodos for længst. 
Du vil ligestilles, du vil have lige løn. Godt. Så ret ryggen, stram nosserne og give den fuld banjo til 
lønforhandlingerne. Du vil have ret til lige ansættelsesvilkår. Måske er det gået dit snudeskaft forbi, 
men det er faktisk muligt ikke at føde børn i tide og utide - der er jo ingen, der tvinger dig til at yngle, 
vel? Du har langt om længe fået den frie abort, som du så gerne ville have. Brug den, utaknemmelige 
utyske. 
Hvorom alting er, meget kan man (som netop demonstreret) sige 
om det lort, men Feministernes klassikere holder dog alligevel 
bedre i retten end deres nyeste udgivelse: #MeToo. ”Kvalitet” er 
her et udgået buzzword, det er borte med blæsten og begravet 
ligesom Feministernes for længst afdøde sans og samling. Hittet 
topper listerne (Gud bedre det) og handler om, at mænd ikke læn-
gere må bejle til eller bage på madammerne. Et tiltusket snav kl. 
lort om morgenen på bodegaen er nu et overgreb, og et velpla-
ceret klask på den stramtsiddende baglomme af en Levi’s buks er 
en fornærmelse. Selvfølgelig har der været nogle uheldige sager 
med voldtægter på filmstjerner, men helt ærligt, honeybuns; no 
pain, no gain. Det er en del af gamet, når man leger med de store 
drenge i Hollywood. Betragt det som Method Acting til dit næste 
gennembrud, bae, og kom videre.  

Ond og vred 

Kønskamp og ligestilling
går på barrikaderne og råber højt

sætte fokus på hashtags og ulighed
trætte af offerrollen skubber vi folk til side

maser os selv frem i køen for at blive set
blive hørt og få den sejr

som vi så inderligt fortjener
og så længe har haft til gode.

Vi trækker streger og siger stop
men i vores grænsesætning kreerer vi et sort og hvidt

et ondt og godt
en mand og kvinde

i stedet for at forenes i kampen
fremmedgør vi hinanden og skaber afstand.

Men hvad nu
hvis det ikke er min mandlige sidemand

der står i vejen for min succes
men jeg i virkeligheden spænder ben for mig selv

eller endnu værre
saboterer min egen søster uden grund?

Grænsesætning og sabotage
Af Astrid Bjerregaard

Af Freja Bjerck-Amundsen
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’Alene i vildmarken’ fungerer som en pendant til det amerikanske kon-
cept ’Alone’, hvor deltagere skal leve i total isolation og finde ud af at 
overleve på egen hånd i den øde natur. I årets sæson af programmet 
blev de otte deltagere placeret rundt om søen Altevatn i Nordnorge. 
”Jeg vidste ikke, hvor de andre var, bare at de var et sted langs søen. Vi 
måtte ikke opsøge hinanden eller på nogen måde have menneskelig 
kontakt,” forklarer Astrid om tiden. Udover basale hjælpemidler som 
kniv, fiskenet, sovepose, presenning med videre fik de en satellittele-
fon, så produktionen kunne følge med i, hvor de befandt sig. 
”Det var også på denne, at jeg kunne trykke på en knap, hvis jeg ikke 
ville mere,” beskriver hun uddybende, da programmet nemlig handler 
om at klare sig alene længst muligt. 

Klare sig af naturen
Efter at have set den første sæson sidste år, fik Astrid selv lyst til at prø-
ve sine grænser af og tilmelde sig til programmet, da hun var meget 
fascineret af udfordringen. 
”Jeg har prøvet at være på solotur før, men det har bare været et enkelt 
døgn, så jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvordan jeg ville 
reagere, hvis det var over en længere periode,” forklarer Astrid om sin 
motivation, inden hun beskriver, hvordan det var interessant at prøve 
at være helt afhængig af, at skulle klare sig af naturen. Hun havde for 
eksempel ingen erfaring med at fiske, så for hende var det spændende 
at se, om hun kunne blive mæt og klare sig af det, der var at finde i 
naturen. 

”Og så tror jeg, jeg synes, det var interessant, det her med at prøve at 
skabe et liv og en hverdag midt ude i ingenting, helt alene.” 
På spørgsmålet om, hvad der var det mest udfordrende under pro-
grammet, er svaret klart for Astrid: at tingene ofte ikke gik, som hun 
havde forestillet sig, hvorfor hun var nødt til at ændre kurs. Men selv-
om det var udfordrende, får Astrid det vendt til noget positivt: ”Det var 
dog samtidig enormt lærerigt, da det tvang mig til at tænke kreativt 
med de midler, jeg nu havde til rådighed.”
 

Det perfekte er en illusion
Selvom Astrid på forhånd vidste, at hun ville få visse udfordringer 
i programmet – såsom at hun ikke kunne fiske – så var hendes ud-
gangspunkt, at det måtte hun lære, mens hun var der. 
”Jeg har en del friluftserfaring, så mit udgangspunkt var, at det lige-
som måtte være nok,” beskriver Astrid. Til gengæld brugte hun en del 
tid på at snakke med familie og venner om, hvad hun skulle få tiden 
til at gå med, og hvad hun skulle tænke på undervejs. 
”Så jeg forsøgte at forberede mig teoretisk og mentalt, men ikke 
færdighedsmæssigt,” opsummerer Astrid.  
Da hun bliver spurgt, hvad hun har fået ud af sin deltagelse, har hun 
en hel liste af ting: ”For det første forsøger jeg at være mere taknem-
melig i min hverdag. Taknemmelig for alt, jeg har fået givet – både 
store og små ting,” forklarer Astrid og fortæller, at hun også forsøger 
at prioritere venner og familie højere: ”Jeg vidste jo også godt, inden 
jeg tog afsted, at de var vigtige for mig, men nu ved jeg bare, at de 
er det vigtigste i mit liv!” Som en sidste ting, fremhæver Astrid, at 
hun forsøger at være ”mindre perfekt”, da det er gået op for hende i 
vildmarken, at det perfekte er en illusion, og forventninger kan blive 
alt for meget.
”Det var enormt befriende, og det forsøger jeg virkelig at holde fast 
i,” fortæller hun afsluttende. 

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 6. SEMESTER

“Det var dog samtidig enormt  
lærerigt, da det tvang mig til at 

tænke kreativt med de midler, jeg 
nu havde til rådighed”

Alene i vildmarken

Hver torsdag i januar og februar har 
man på DR1 kunne følge otte 
deltagere, der befinder sig alene i 
vildmarken i Nordnorge. En af dem er 
Astrid Hadberg, der til daglig læser 
idræt og sundhed på SDU.
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Revy anmeldelse:
Hvordan lyder det, når man smækker en dør?

Da medicin og biomekrevyen gjorde 
klar til afgang fra Terminal Vital un-
der torsdagens forestilling, så var det 
klart, at kvaliteten endnu engang var 
i top. Der var sørget for sikkerheds-
bælter til at holde en i sædet under 
latterkramperne og skulle foretagen-
et på scenen ikke være tilfredsstil-
lende, så blev der anvist lattermask-
er og lysmarkerede nødudgange.  

Morskaben var ikke blot for inkarne-
rede revyster og indspiste medicin- 
og biomekanikstuderende, som fik 
sig et godt grin. Rundt om i salen 
befandt sig også forældre, der fik 
et humoristisk indblik i nogle af 
de scener, vi studerende møder 
til dagligt præsenteret med både 
sang, dans og ørehængende jokes. 

Også mere alvorlige emner var på 
dagsordenen. Revyen afsluttede 
første akt med en stærk besked 
om sammenhold og ansvar i køl-
vandet på #detkuhaværetmig. 

Især kostume og rekvisitafdelingen 
skal have et stort klap på skulderen 
for at producerer nogle element-
er til forestillingen, som satte de 
helt rigtige prikker over i’erne. For 
at nævne et par, var der både ble-
vet bygget robåde, dametoiletter 
samt en strandet hval på en øde ø.  

Alt i alt formåede revyen at spille os 
igennem det sidste års højdepunkter, 
krydret med satiriske vinkler på hver-
dagens almindelige kedeligheder. 
Ja, fx fik vi også svar på ovenstående 
titel. Døren der bliver smækket i 
siger: ”Lars” (høres/siges [Laaarash])

Tekst af Ester Gill   
SKRIBENT, MEDICIN 6. SEMESTER
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Mange synes, det kan være svært at få et relevant studiejob. Jens 
Juel Specht studerer 3. semester på medicin og har allerede fået 
et relevant job. Han er blevet fastansat på intensiv afdeling SL3 i 
Slagelse psykiatri.

Arbejder med suicidale patienter og bæltefikserede
Jens fortæller, at arbejdet er meget ligt, hvad en sygeplejerske-
studerende vil lave, når de bliver ansat på en afdeling. Arbejdet 
består af at sidde fastvagt hos blandt andet suicidale samt bælte-
fikserede patienter, eller at gå gangvagt sammen med det øvrige 
personale. Som medicinstuderende med FADL-kursus har man 
ikke kompetencer som dækker medicin og andre opgaver som 
sygeplejersker kan.  Meget af arbejdet på psykiatrisk afdeling 
for studerende består af bare at være der og rumme patienterne 
samt deltage i daglige gøremål. ”Der er en del mangel på mænd 
i psykiatrien, så der sættes stor pris på den dynamik, jeg kan bi-
drage med,” tilføjer Jens og opfordrer flere mænd til at søge til 
psykiatrien. 

På psykiatrisk afdeling er der selvfølgeligt farlige situationer, specielt 
fordi det er en intensiv afdeling, så man skal tage sig af de særligt 
dårlige patienter. 
”Endnu har jeg ikke prøvet at være i en meget farlig situation, men jeg 
har fået undervisning i konflikthåndtering og tvang, så jeg er overbe-
vist om, at jeg er klar, hvis det sker,” fortæller Jens og peger på, at det 
er en af fordelene ved at blive fastansat og ikke bare tage vikariater; 
man får en meget bedre og grundigere oplæring. Men skal han pege 
på én ting, han synes er svært ved sit job, er det ikke at tage jobbet 
med hjem: ”Det sværeste ved jobbet er helt sikkert at lade jobbet bli-
ve på jobbet. Der sker underlige ting på psykiatrisk afdeling, og det er 
svært ikke at lade det definere ens hverdag.”

God kombination med studiet
Medicinstudenten er tilfreds med sit arbejde og synes det er et 
fantastisk job at kombinere med studiet. 
”Slagelse er kun en 40 minutters togtur fra Odense, og jeg har 
relativt fleksible arbejdstider.” 
Han tilføjer, at de sætter pris på den viden, han har fra medicinstudiet 
- alt fra at kunne tolke lægelatin til fagtermer.

Det kan være svært at få det perfekte studiejob. Jens havde heldet 
med sig og fik et tip om, at Slagelse psykiatri kunne bruge nogle 
ekstra hænder: ”Så smed jeg såmænd en uopfordret ansøgning og 
vupti: 3 uger senere var jeg i oplæring.”  

Jens afslutter med et gyldent tips til studerende, der ønsker et re-
levant job:

”Uopfordrede ansøgninger kan 
gøre underværker!”

Mange synes, det kan være svært at få et 
relevant studiejob. Jens Juel Specht studerer 
3. semester på medicin og har allerede fået 
et relevant job. Han er blevet fastansat på 
intensiv afdeling SL3 i Slagelse psykiatri.

Studiejob på intensiv afdeling i 
Slagelse i psykiatri 

Tekst af Amalie Kollstrand    
SKRIBENT, MEDICIN 3. SEMESTER

”Det er en del mangel på mænd i 
psykiatrien, så der sættes stor pris 
på den dynamik jeg kan bidrage 

med.”
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Normalnarkomani 
Vi fryser røven af begge to her i januars bidende kulde kl. 17.10 på 
Assistensen. David og jeg har fået os en lang walk’n’talk her i H.C. 
Andersens by med vegansk latte to go og røde kinder. En ensom 
bænk står og kalder på os på kirkegården, og vi slentrer hen til 
den og placerer mageligt vores forfrosne numser på den. ”Hvad 
er studydrugs, David?” Han ser på mig, tænder en smøg, og ob-
serverer røgen sno sig som en kinesisk drage i luften foran os. 
”Studydrugs er alle stoffer, der på en eller anden måde kan hjæl-
pe dig til at fokusere og derved læse og indlære bedre,” siger han 
med et nonchalant nærvær. Jeg tænker på min sidste eksamen, 
og sender en dybt taknemmelig tanke til Eco Arabica.
”Hvad så med kaffe?” spørger jeg interesseret. David smiler sødt 
til mig: ”Jeg vil vælge at sige, at kaffe er et studydrug, og nok det 
mest anvendte og udbredte.” Vi ser sigende på hinanden. ”Vi bru-
ger alle sammen studydrugs hele tiden, særligt på universitetet. 
Det er jo ikke for sjov, at alle render rundt med kaffekopper,” si-
ger han, og vi ler af det faktum, at vi alle er seminarkomaner. Vi 
snakker om, at studydrugs dermed også kan være cigaretter til 
at cleare hovedet og dulme nerverne op til eksamener, sukker til 
at få energien tilbage, eller en øl til at slappe lidt af i eksamens-
stresshelvedet, mm. På denne måde bruger David studydrugs, 
ligesom mange af os andre. ”Men hvad med rigtige studydrugs? 
Hvad er det? Bruger du det?” spørger jeg og venter i spænding. 

The real deal 
”Studydrugs i ordets forstand er primært ADHD-medicin, som 
er milde former for amfetamin; for eksempel Ritalin og Adde-
rall,” fortæller David mig. ”I Danmark er det ikke specielt ud-
bredt. Mit indtryk er, at det klart er mere almindeligt at bruge i 
USA, hvor jeg for eksempel også har gået i skole.” 
David fortæller mig, at han har brugt Ritalin en enkelt gang for nogle 
år siden i forbindelse med sine eksamener i 3.G. ”Jeg ville bare ger-
ne have eksamenslæsningen overstået, fordi jeg syntes, at det var 
kedeligt”, siger han med et skævt smil, og tager et sug af sin smøg. 
”Ritalin gør læsningen og indlæringen ekstremt fokuseret og effektiv. 
Jeg kunne arbejde fokuseret i 4-5 timer ad gangen uden problemer”. 
Wow. Det lyder jo helt fantastisk, synes jeg. ”Hvorfor bruger vi det 
ikke alle sammen, så?” spørger jeg. Han puster røg ud i den blå af-
ten, og skærer en grimasse. ”Fordi man bliver virkeligt smadret af det 
bagefter” David fortæller mig, at han stoppede med at bruge Ritalin, 

fordi han på et tidspunkt tog det i kombination med alkohol under 
en bytur. Hans øjne bliver store. ”Jeg blev meget, meget ked af det. 
På en måde jeg aldrig har prøvet før. Det var virkeligt skræmmende,” 
fortæller han og skodder smøgen. 
David var blevet introduceret til og inspireret af sine amerikanske 
venner til at bruge det; men de brugte det bare af helt andre år-
sager. ”De tog det, fordi at de følte, at de ikke kunne nå at få deres 
hverdag til at hænge sammen, hvis de ikke gjorde det,” siger han og 
ser alvorligt på mig. Det er forfærdeligt, at virkeligheden er sådan 
for så mange unge amerikanere, for der er mange grunde til at lade 
være med at bruge det, mener David. ”Hvis du har vænnet dig til at 
bruge det til eksamener, kan du pludseligt føle, at du ikke kan klare 
dig uden. Og så rister det altså din hjerne på sigt”. Puha. Jeg bliver 
med mig selv enig om, at Eco Arabica måske alligevel er tilstrække-
ligt opkvikkende for mig. 

David er studerende på SUND og bruger 
præstationsfremmende stoffer til studiebrug. 
Han har boet i USA, hvor brug af diverse 
studydrugs er langt mere udbredt end her-
hjemme, så Sund & Hed har taget en snak 
med David om, hvad studydrugs er, hvad de 
bevirker og om kulturelle forskelle i anven-
delsen af dem. 

Studydrugs: En studerendes 
bekendelser 

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

FOTO COLOURBOX 

David er er et pseudonym. Davids identitet er kendt af 
redaktionen.
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Tekst af Frederik Damsgaard Højsager    
SKRIBENT, MEDICIN 9. SEMESTER

Vær proaktiv
Vil du gerne have de gode kontakter, det store forskningsprojekt, el-
ler bare skille dig lidt ud fra flokken, så vær opsøgende. Få stillet dine 
spørgsmål i pausen, send en gennemtænkt mail til en af forskerne el-
ler bank på døren til deres kontor. Nogle gange kommer man langt 
med opsøgende adfærd. Og husk at det i det lange løb kan være dét, 
der er med til at give dig et godt ry og et hav af kontakter. 

Begynd med slutningen
Om du skal til at skrive opgave, står foran en eksamen eller et forsk-
ningsprojekt så start ud med at klargøre, hvor du godt vil ende henne. 
Hvis du ved, hvilken retning du gerne vil gå i, så bruger du langt min-
dre energi og dyrebar tid på at famle i blinde. Læg en plan, eventuelt 
med løbende deadlines, for hvordan dit projekt skal skride frem. 

Gør det første først
Inddel dine opgaver ud fra om de haster, og om de er vigtige. Start 
med det, der haster og er vigtigt. Så det der er vigtigt, men ikke ha-
ster. Gem tingene der hverken er vigtige eller haster til hyggestunder. I 
praksis findes der et hav af værktøjer til at holde styr på det. Kalendere, 
bullet journals og projektstyringsværktøjer. Prøv det af og find ud af, 
hvad du bedst kan udnytte for at bruge din tid godt.

Tænk win/win
Har du tidligere været en del af et gruppearbejde, hvor du brugte 
mere energi på at være frustreret over de andre end på faktisk at lave 
noget? Før du går ind i et samarbejde så overvej, hvordan du kom-
mer bedst ud af det, men også i lige så høj grad hvordan din partner 
kommer til at have udbytte af det. Det er enormt vigtigt for et godt 
samarbejde, at alle parter føler, at det er deres tid værd. 

Søg først at forstå, så at blive forstået
Enormt mange fokuserer ensporet på, at alle andre skal forstå dem, 
og at hvis de ikke bliver hørt i første omgang, så er det omverden, 
den er galt med. Men slå koldt vand i blodet. Læn dig lidt tilbage og 
lyt til, hvad resten af din gruppe, din underviser eller dine venner har 
at sige. Arbejd på virkelig at forstå, hvad personen mener med det, 
de siger. Så kan du altid få sagt dit eget senere.

Skab synergi
Når nu du har brugt så meget energi på at være opsøgende og forstå 
andre, så reflekter over hvordan I arbejder bedst sammen. Tænk over 
hvordan du, i din gruppe, kan være med til at sørge for, at alle får ud-
nyttet deres potentiale meget mere. Og i samme omgang tænk over 
hvilken rolle du kan udføre, så gruppens samlede arbejde bliver me-
get større, end hvad personerne ville kunne gøre hver for sig. Nogle 
gange kan to og to give fem. 

Slib saven
Bag det kryptiske billede gemmer der sig et meget simpelt budskab. 
En sav, man bruger hele tiden, vil blive sløvere og sløvere, og arbej-
det vil blive trægere med tiden. En sav man sliber en gang om ugen 
vil forblive skarp i lang tid. Og det er præcis det samme med dig. 
Udnyt pausen til at holde dig skarp. Husk at tage fri. Men i lige så høj 
grad: husk at gøre noget ’irrelevant’. Hør en podcast, læs en bog, se 
nyheder. Det er lige meget. Men fjern dig for en stund fra opgaven 
og kom så tilbage senere.  

“Men slå koldt vand i blodet.  
Læn dig lidt tilbage og lyt til, hvad 
resten af din gruppe, din undervis-

er eller dine venner har at sige”

Syv gode vaner 
- for at blive mere effektiv

Det er næsten 30 år siden bogen ”7 gode vaner” slog igennem. For at fejre det 

kommende jubilæum bringes her de syv vaner i en studiemæssig kontekst.
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Tekst af Andreas Færk   
GENOPTRYKT ARTIKEL, PSYKOLOGI 

Porno på hjernen 
– de unge slatne mænd

Stort set alle unge mænd ser porno, og de, 
der ikke gør det, lyver. I hvert fald, hvis man 
skal tro på Professor Simon Lajeunesse, der 
i 2009 satte sig for at undersøge, hvordan 
unge mænds pornoforbrug påvirker deres 
seksualitet og syn på kvinder. Lajeunesse og 
kolleger stødte nemlig på et lille problem i 
forbindelse med deres research design: De 
kunne ikke finde nok mænd, der ikke så por-
no, til at danne en kontrolgruppe. Faktisk 
lykkedes det dem ikke at finde én eneste 
mand, der oprigtigt kunne hævde, at han 
aldrig havde benyttet pornografi.  

Da studiets design blev korrigeret, kunne 
forskerne dog konkludere, at mændenes 
forbrug af pornografi hverken virkede til at 
have indflydelse på deres kvindesyn eller de-
res generelle seksuelle adfærd. Undersøgel-
sen viste desuden også, at omtrent 90% af 
pornoforbruget foregik på internettet, samt 
at de fleste drenge opsøger pornografisk 
materiale omkring 10-års alderen. 
Denne artikel skal dog ikke beskæftige 
sig med pornografiens moralske aspekter. 
Spørgsmål som om nutidens porno er kvin-
defrigørende- eller undertrykkende, må 
være op til den enkelte at vurdere. Nej, La-
jeunesses forsøg er inddraget for at illustre-
re tre vigtige pointer: 1) Stort set alle unge 
mænd ser porno, 2) Langt størstedelen af alt 
pornografi ses på internettet, og 3) Drenges 
pornografiske debut sker allerede i en tidlig 
alder.  

Lad os starte med at tage et kig på, hvad det 
er, der gør porno så forbandet uimodståe-
ligt.  

De venstrehåndede bredbånds-pri-
mater  
Ifølge forfatteren bag bogen ”Your Brain on 
Porn”, Gary Wilson, er det at bebrejde unge 
teenagedrenge deres pornoforbrug, lidt 
som at bebrejde en hund for at spise flæ-
skestegen på bordet. Alle hunde elsker jo 
flæskesteg. Uden undtagelse. Hvis de ikke 
gjorde det, var hunderacen for længst ud-
død – også selvom hundenes forfædre le-
vede i et komplet flæskestegsløst samfund 
(til flæskestegsentusiasterne derude kan det 
oplyses, at flæskestegen først indtrådte i det 
danske køkken for omtrent 120 år siden). 
Det vigtige at have i mente er naturligvis, at 
hundenes forfædre, gennem millioner af år, 
gradvist udviklede en præference for kød og 
derigennem også for flæskesteg. På samme 
måde har vi mennesker, som alle andre dyr, 
kun overlevet fordi vores forfædre på et eller 
andet tidspunkt i deres liv (højst sandsynligt 
i teenagealderen), blev overvældet af en 
ustyrlig trang til at reproducere – en trang, 
der i dag afspejles i enhver ung mands stille 
stund på kollegieværelset.  

Godt hver tredje unge mand har set porno inden for det sidste døgn, og kigger man på 
statistikkerne fra en af verdens mest besøgte pornosider (pornhub.com), indtager Danmark 
en imponerende 31. plads over de mest besøgende lande. 
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Den store forskel mellem vores forfædre og 
os er naturligvis vores teknologi. For selvom 
vores forfædre uden tvivl havde jublet over 
en højhastigheds-bredbåndsforbindelse og 
gratis adgang til pornhub.com, måtte de nø-
jes med det, der nu engang var til rådighed. 
Det var enten en potentiel seksuel partner 
inden for en vis rækkevidde eller en yderst 
livlig fantasi. Sammenligner vi urmenne-
skets udbud af potentielle partnere med den 
moderne mands højhastighedsbredbånd, er 
forskellen slående. På blot en enkelt session 
og med den rette ”compilation video”, kan 
man i dag nå at se flere lækre damer end vo-
res forfædre kunne på en hel levetid. Og ikke 
nok med det, så sørger det enorme udbud af 
moderne internetporno også for, at der altid 
vil være nye smukke kvinder at kigge på. Iføl-
ge Wilson er det netop muligheden for, med 
blot et enkelt klik, at mæske sig i babes, der 
kan gøre det svært at styre pornoforbruget. 
Det skyldes særligt to naturlige mekanismer:  
”the Coolidge effect” og hjernens beløn-
ningssystem.  

Meget forsimplet sagt stimulerer internet-
porno hjernens belønningssystem (det me-
solimbiske dopaminerge system), hvilket 
resulterer i, at der, i forventning af en beløn-
ning, udløses dopamin. Det betyder altså, at 
der ved gentagen og overdrevent forbrug af 
internet-porno (stimulation af belønnings-
systemet) kan forekomme afhængighed 
(præcis som med mad, stoffer, gambling, 
osv.). Og da nutidens unge mennesker alle-
rede fra de tidlige teenageår bombarderes 
med flotte damer, risikerer de, præcis som 
med alle andre former for afhængighed, at 
udvikle tolerance og behøve endnu mere 
porno endnu hurtigere og på endnu nyere 
og mere anderledes måder. På hjemmesiden 
yourbrainonporn.com, hvor unge mænd fra 
hele verden samles for at dele deres erfa-
ringer med porno-afhængighed, kan man 
blandt andet læse sig til, hvordan mange 

unge mænd har lært sig at onanere med den 
modsatte hånd, for på den måde at have den 
dominerende hånd fri til at kunne skifte mel-
lem tabs under seancen.  

Pornoafhængighed og de slappe 
tissemænd  
En hjerne gennemsvøbet i dopamin og en 
evne til at masturbere ambidekstralt lyder 
måske ikke som det værste her i verden. Des-
værre kan et heftigt forbrug af porno resul-
tere i mindsket libido og, måske værst af alt, 
rejsningsproblemer. Pornografiens uheldige 
bivirkninger på unge mænds almindelige 
sexliv bakkes op ad flere studier – senest kan 
nævnes en Canadisk undersøgelse fra 2015, 
der viste at af de mænd, som så porno mere 
end syv timer om ugen, havde 71% procent 
rapporteret, hvad studiet kategoriserede 
som ’sexual dysfunctions’, og 33% havde 
problemer med at opnå en orgasme. Ifølge 

Wilson skyldes stigningen i porno-induceret 
impotens hos unge mænd den førnævnte 
tolerance, som bevirker, at der efterhånden 
skal mere til for at blive seksuelt ophidset. 
Pornoen skal ganske enkelt være mere eks-
trem for at resultere i en rejsning. For nogle 
går dette så vidt, at de begynder at se por-
no, der ellers ikke matcher deres sædvanlige 
præferencer. F.eks. ender nogle heteroseksu-
elle mænd med at se bøsseporno, på trods 
af at de ikke er homoseksuelle (og omvendt).   

  Stiv pik og lysten tilbage 
Hvis man fortvivlet sidder tilbage med et 
billede af en masse slatne unge mænd, der, 
med gennemsyrede venstre arme, frustreret 
klasker sig selv i skridtet til billeder, de ikke 
engang selv kan lide, kan man tage det helt 
roligt. Det er langt fra alle, der ender med at 
blive afhængige af porno, og selv for de, der 
gør, er der håb forude. Grundet den udbred-
te brug af porno, findes der nemlig masser 
af hjemmesider dedikeret til de, der kæmper 
med sex- og pornoafhængighed samt et 
bredt udbud af behandlingsmuligheder (se 
sundoghed.dk). Fælles for siderne er, at de 
alle er utroligt opløftende at læse. Her deler 
mænd i alle aldre deres personlige historier, 
om hvordan deres opgør med pornoafhæn-
gigheden gav dem selvtilliden tilbage og 
hjalp på alt fra succes med kvinder i det vir-
kelige liv til ADHD-symptomer.  

Så til alle I halvslatne (tisse)mænd derude, 
bare rolig! Der håb at hente.  

Det, at bebrejde unge 
teenagedrenge deres 
pornoforbrug, er lidt 
som at bebrejde en 

hund for at spise flæsk-
estegen på bordet. 
Alle hunde elsker jo 

flæskesteg.
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Kursus 1:  
23. juli - 3. august 

2018

Nefrologi, endokrinologi,  
gastrointestinale sygdomme, onkologi og hæmatologi

Kursus 2:  
6. august - 17. august 

2018

Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og  
neurologi

Københavns Universitet tilbyder for femte år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som vil styrke din 
internationale profil, give dit et internationalt netværk og ruste dig til livet som ung læge.
 
Kurset består af to intensive kurser af hver to ugers varighed, og du kan deltage i ét eller begge kurser. Du 
får en systematisk og grundig gennemgang af de vigtigste intern medicinske sygdomme, samtidig med at 
gæsteforelæsere vil fortælle om den nyeste forskning. 

Undervisningsformen er en kombination af interaktiv klasseundervisning, gruppearbejde og gæstefore-
læsninger, og kurset lægger særlig vægt på studenterdeltagelse og dialog. 
 
Sommerkurset er rettet mod medicinstuderende på kandidatdelen.  

Online ansøgning og yderligere information findes på: 

http://healthsciences.ku.dk/education/summercourses/internal-medicine/

Kontakt:
Kursusansvarlig: Tobias Bomholt, hoveduddannelseslæge i nefrologi 

Kontaktperson: Pernille H. Sørensen, studentermedhjælper

Mail: Internalmedicine@sund.ku.dk 

Internationalt Sommerkursus i 
Intern Medicin på 

Københavns Universitet
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SPORTSFEST
10/3-2018 PÅ WP25

FADL.DK/BLIVMEDLEM

LÆS MERE 
PÅ 

FACEBOOK

Plakat Sportsfest.indd   1 15-02-2018   10:13:08

KURSER FORÅR 18
Kurserne er online! 

hold øje på 
www.fadl.dk/kurser

HUSK

KÆRE MEDSTUDERENDE

Til lykke med din plads på medicinstudiet. Det er et krævende, men også fantastisk studie, så glæd dig til de 
kommende år!

Velkommen også til FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, som er din fagforening og interesseorgan-
isation.

Det er os, der sikrer de helt unikke løn- og ansættelsesvilkår, du har som studerende ansat i sundhedsvæsen-
et. Vi arbejder også politisk med uddannelses- og forskningspolitik til fordel for dig som medicinstuderende. 
Og så har vores forening ikke mindst en række forskellige medlemstilbud til dig: Billige og gode forsikringer, 
studierelevante kurser, god juridisk råd-givning og mange forskellige sociale aktiviteter. 

FADL er din hjælpende hånd, og vi vil gerne være dit samlingspunkt på studiet. 
Kom forbi på vores kontor på Hunderupvej 67 for at lære os nærmere 
at kende – eller hold øje med det næste FADL-arrangement.

Sebastian Wærnskjold
Formand, FADL Odense 

HUSK 
du kan stadig 

kan nå at melde 
dig ind og få et 
eksamensfor-

beredende 
kursus

ARRANGEMENTER I FADL
FORÅR 2018

KOM OG MØD FORFATTERNE 
BAG KITTELKORTENE 

TORSDAG DEN 8/3 KL. 19-21
TILMELDING: ”FØRST TIL MØLLE” 
TIL MAIL: OKF@FADL.DK ELLER PÅ 
mitFADL - GRATIS FOR ALLE!

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

SPORTSFEST

LØRDAG DEN 10. MARTS PÅ WP 25
TILMELDING: OKF@FADL.DK 
ELLER PÅ mitFADL - LÆS MERE OG 
ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK!

FADL’s De 38 specialer
Bliv klogere på dit 

speciale valg!

KONTAKT 
FADL
Hunderupvej 67
5230 Odense M 

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

Sundoghed 01-2018.indd   1 21-02-2018   16:10:49
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MEDICINSTUDERENDE  
MED SKADESTUEERFARING  

søges til vikariat i behandlersygeplejerskefunktion  
i Akutafdelingen-FAM Aabenraa  

i perioden juni, juli og august 2018. 
I juni måned efter aftale, juli og august på fuld tid. 

 
Stillingen 
Du vil komme til at varetage behandlingen af de lettere skader i det blå spor i 
samarbejde med KBU-lægerne samt sygeplejerskerne – dvs. primært de mindre 
ortopædkirurgiske skader. Du vil komme til at modtage patienter til indlæggelse. 
 
Der er en forvagt og speciallæge tilstede i Skadestuen i tidsrummet 8-18.  
I det øvrige tidsrum dækkes den ortopædkirurgiske vagt af forvagt og bagvagt. 
 
Det daglige arbejde 
Du vil indgå i skiftende vagter dag og aften alle ugens dage. 
Dine opgave vil primært være selvstændig behandling af de lette skader fx sy 
lette skader, henvise til røntgen ved mistanke om fraktur, behandling af 
øjenskader osv.  
Der vil være oplæring og introduktion til funktionen, dette afhænger af dine 
kvalifikationer. 
Desuden vil du skulle kunne modtage patienter til indlæggelse i både medicinsk 
og kirurgisk regi, opgaver der er relateret til en funktion som sygeplejerske. 
  
Ansøgningsfristen er den 1-4-2018.  Din ansøgning sendes til  
Rikke.Schmidt1@rsyd.dk 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst med FAYL 
 
 
Yderligere information kan fås hos: 
  Helle Overgaard 
  Oversygeplejerske, Akutafdelingen-FAM 
  Tlf: 20598859 
                      Helle.Overgaard@rsyd.dk 
 

 
Sygehus Sønderjylland Aabenraa 
Kresten Philipsens Vej 15 
6200 Aabenraa 
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Vil du prøve livet som praktiserende læge?
Hvis du vil prøve livet som praktiserende læge i Region 
Sjælland, kan vi tilbyde dig dette i sommeren 2018.

Du skal som minimum have bestået 10. semester på 
medicinstudiet, men har du det i juni 2018, kan du blive en 
af de heldige, der får ca. fire ugers sommerophold hos en 
praktiserende læge i Region Sjælland. 

Der tilbydes sommerophold i Odsherred, Kalundborg, 
Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.

Sommeropholdet vil blive honoreret efter gældende 
overenskomst.

Hvis du er interesseret, skal du hurtigst muligt sende en 
mail til primaersundhed@regionsjaelland.dk med navn, 
mailadresse, telefonnummer og geografisk prioritering. 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
Pia Drostgaard, 57 87 56 40 eller Lise Åkerman, 57 87 56 10. 

Læs mere her om dine karrieremuligheder i Region Sjælland 
på www.regionsjaelland.dk – Det Gode Lægeliv.

Biblioteket informerer:
Som et nyt tilbud til brugerne af biblioteket har vi sam-
let en boghylde fuld af inspirerende litteratur til stud-
erende og ansatte på sundhedsfagene (og alle andre). 
Du finder romaner, digte, biografier og faglitteratur om 
at leve med egen eller pårørendes sygdom eller om at 
bekæmpe sygdom.
For eksempel finder du en ny roman af Kirstine Fall, 
”Der er altid nogen at befri”, hvor en ung kvinde bliver 
indlagt på et hospital i Odense for behandling af sin 
spiseforstyrrelse. Kirurgen Henry Marsh reflekterer 
over sit liv og sin gerning i både Østen og Vesten i 
”Hverken solen eller døden. Indrømmelser”. Du kan 
også finde Maria Gerhardts ”Transfervindue”, som er 
en barsk fortælling at være ungt menneske, mor og 
dødelig syg af kræft.
De seneste årgange af medicinstuderende vil muligvis 
genkende noget af litteraturen, da den indgår i pensum 
i faget Narrativ Medicin.
Mangler du inspiration til en god bog, så kig forbi 
hylden, der er placeret i Videncentret (biblioteket) på 
OUH. I bibliotekets katalog kan du søge bøgerne frem 
og bestille dem til dit lokale udlån:
https://www.sdu.dk/da/bibliotek/materialer - vælg Søg 
i bibliotekets katalog
I søgefeltet skrives Syg litteratur, samt vælg Alle em-
neord.
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