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t rejse er at leve… Og at blive hjemme er at dø, som vores
chefredaktør så fint supplerede.
For når slagregnen rammer vinduet, efteråret hviner om ørene og butikkerne går jule-amok i oktober, så skal man være ualmindeligt glad
for ragsokker og Vild Med Dans for ikke at ønske sig mod varmere
himmelstrøg. Danmark er et dejligt land, og vi har nogle fantastiske
muligheder for at uddanne os. Men enhver kan blive fristet af at pakke
badetøjet og studieguiden og læse et andet sted end hjemme ved skrivebordet. Så selvom citatet ”at rejse er at leve” nok er noget fortærsket, så havde han jo nok ret den gode gamle digter. At få luft under
vingerne og se verden i et bredere perspektiv har aldrig skadet nogen.
Så i denne måned har vi snakket med nogle studerende, som har gjort

tanke til virkelighed.
Du kan blandt andet læse om Sara, som selv arrangerede et halvt
års ophold i LA, om organisationen PIT og om Astrid, som underviste på årets dissektionstur. Der ud over kan du læse om et
aldeles fint arrangement for de kandidatstuderende, om cyberpirateri og gætte med på vores case.
Det bliver nok ikke solskin og 30 grader, når du åbner vores
blad, men måske du finder inspiration til et udlandsophold, eller bliver lidt klogere på dine muligheder.
Rigtig god læselyst, og husk at tjekke vores facebookside, hvor
du blandt andet kan deltage i konkurrencen om ”månedens
studerende”.
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TEKST AF ANDREAS KIRKNÆS FÆRK | SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER

TEKST AF KIYA MIRSHARGHI | SKRIBENT, STUD. MED. 8. SEMESTER

INTERVIEW

Spørgsmål:

VOXPOP

Hvis du skulle rejse i forbindelse
med studiet - hvor ville du så tage
hen?
Hvor kunne du allermindst tænke
dig at komme på ferie?
Vi har spurgt fire studerende på det sundhedsvidenskabelige fakultet, hvor de
kunne tænke sig at tilbringe en studietur.

Maria Louison Vang, 9. semester, Psykologi
”Island. Jeg har bare altid godt kunne tænke mig at komme til Island og opleve naturen.
Fagligt ville jeg vælge London og forsøge at komme til at snige mig under Lance McCracken's vinger. Jeg synes hans smerteforskning er spændende og ualmindeligt velformidlet”
”Damaskus i Syrien stod engang højt på listen. Før krigen startede”

Dennis Møller, 4. semester, Medicin
”Norge, grundet den venlige kultur. Sproget betyder også en del, så jeg har ikke lyst til
at rejse til et land, hvor mange har svært ved at tale flydende engelsk som Spanien eller
Frankrig - så mange lande er undladt”
”Alle lande, som betegnes korrupte. Et land, hvor der ikke er sikkert at være - heraf nogle afrikanske lande eller nogle steder i Asien”

Frederik Rosenbæk, 5. semester, Folkesundhedsvidenskab
”Personligt vil jeg nok tage til USA. Landet kæmper med en stor social ulighed i sundhed og hvor risikofaktorer som overvægt spiller en væsentlig rolle i forhold til tidlig sygdom og død. Det er også interessant fordi de er langt fremme med forskning i forebyggelse og sundhedsfremme”

Ud
&
Se

med

Er du en af dem, der leger med tanken om at læse i udlandet? Læs
her et interview med Sara Al, der udskiftede den danske kulde med
Californisk solskin, og hør hvordan hun bar sig ad med at arrangere sit
ophold.
Jeg mødtes med Sara Al, som, under bacheloren på psykologistudiet, selv arrangerede et halvt års studieophold til University of California Los Angeles (UCLA)
med EDU (privatorganisation som tilbyder udenlandske studieophold). På trods af
en travl hverdag på Afdelingen for Traumeog Torturoverlevere ved Psykiatrien i Region Syddanmark, hvor hun i øjeblikket er i
praktik, var Sara venlig nok til at mødes og
dele ud af sine erfaringer over en kop kaffe.
Hvordan fik du rejsen arrangeret?
Jeg kan huske, at EDU havde sat en annonce op om et infomøde, der handlede om
udveksling i udlandet. Jeg kom aldrig til et
af deres møder, men begyndte alligevel at
undersøge EDU nærmere. Helt i starten
var jeg bare interesseret i, hvornår det ville
kunne lade sig gøre. Jeg vidste det ville blive svært, siden min årgang kun er anden årgang nogensinde på psykologistudiet, og ingen af dem på årgangen før os havde været

”Hvis jeg må skyde "frit fra leveren" så vil det nok være steder plaget af terrorgrupper som
lande i Mellemøsten og Nordafrika”

Christian Røj Jørgensen, 7. semester, Idræt
”USA. Deres tradition og kultur omkring sport er anderledes og spændende. Det er mit
umiddelbare indtryk, at sport i USA har en langt større plads i ungdomsmiljøerne”
”Sådan en af de populære charter-destinationer, hvor der er turister og turist-fælder så
langt øjet rækker”

Sund
&
Hed

Læs mere om EDU på:
http://edu-danmark.dk
Søg legater på:
http://www.so.dk/
studie/legater

på udveksling. Så jeg var hurtig om at skrive til instituttet og spørge dem, hvornår det
ville være bedst at rejse. De svarede, at de
ikke havde så meget erfaring med det, men
at de kunne forestille sig at det ville være
nemmest at gøre det på et semester, hvor
der var ikke-psykologiske valgfag. Man skal
nemlig tænke på, at hvis man skal til udlandet, skal man også få ens institut til at godkende de fag man tager derovre. Det kræver meget arbejde, fordi man skal sætte sig
ind i de forskellige universiteters studieguides og få dem tilsendt. Det var blandt andet
derfor, jeg gjorde det gennem EDU. Jeg indså, at hvis det skulle være 100 procent selvarrangeret, ville det kræve ekstremt meget
arbejde og nærmest være umuligt. Derfor
skrev jeg til dem, forklarede at psykologistudiet var meget nyt, og spurgte dem, hvor
man kunne finde de forskellige studieguides osv. De var meget behjælpelige og satte mig hurtigt i kontakt med deres repræsentant for UCLA, som hjalp mig gennem
hele processen.
Koster det ikke mange penge at tage
derover? Hvordan fik du råd til det?
Jo, det koster mange penge. Men de penge SDU ville have brugt på at uddanne en
i Danmark, får man jo med. De penge, plus
mit udlandsstipendium, svarede til hvad det
kostede at gå på UCLA. Jeg var så heldig
nok til også at få tre legater, hvilket i bakspejlet nok hjalp meget. Men jeg kender
også mange, der er taget derover uden legater, og de lavede lige så meget som mig.
Hvordan er undervisningen derovre?
Jeg syntes undervisningen var rigtig god.

TEMA

SARA AL TOG ET SEMESTER I CALIFORNIEN

Forelæserne var sindssygt dygtige på
UCLA. Jeg kunne virkelig mærke, at det
var et niveau højere, end det jeg var vant til.
Ikke fordi undervisningen ikke er god her
i Danmark, men derovre var det jo bare de
bedste af de bedste inden for de forskellige
områder. Det var virkelig fedt.
Hvad har du personligt fået ud af at
rejse?
Jeg har oplevet et helt nyt undervisningssystem. Det føler jeg har hjulpet meget i forhold til at lære mig nye teknikker til, hvordan man læser til eksamen, og hvordan man
forbereder sig. Så fagligt føler jeg, at jeg har
lært meget. Personligt føler jeg også, at det
at rejse ud uden at kende nogen og starte på
et helt nyt universitet med en hel ny kultur,
har gjort at jeg er blevet meget mere åben.
Har du nogen råd til dem, der overvejer at læse i udlandet?
At man bare skal komme i gang med det.
Hvis man har en drøm om at tage til et universitet i et andet land, så skal man bare
gøre det og ikke lade tvivlen komme sig til
gode. Der var tidspunkter, hvor jeg selv var
meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle tage af
sted. Det havde mest med økonomi at gøre.
Jeg troede, det ville blive for dyrt. Men en af
mine veninder, som endte med selv at rejse til San Diego, sagde at jeg bare skulle se
at få det gjort. Hun tvang mig faktisk lidt
til det. Det er jeg virkelig glad for, at hun
gjorde. Da jeg først kom i gang, var det slet
ikke så meget arbejde, som jeg havde regnet
med. Og når man så får svaret om, at man er
kommet ind og står der, efter to måneders
arbejde. Den følelse. Det er det hele værd.

TEMA
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TEKST AF KATIA BOMHOLT | REDAKTIONSSKRETÆR, STUD. MED 4. SEMESTER

INTERVIEW

INTERVIEW

IMCCs dissektionstur til
Brno i Tjekkiet
IMCCs dissektionstur er en årligt tilbagevendende begivenhed for ca.
40 medicinstuderende med interesse i anatomi.

I en kombination af storbyferie og ny viden, får de studerende mulighed for selv
at få fingrene i anatomien. Ud over de omkring 40 timers undervisning, som ligger i
løbet af de 14 dage, er der også turistture i
byen og området. Bag turen står arrangørerne og underviserne, der alle er tilknyttet
universiteter i Danmark. Der er 3 studenterundervisere, der har gennemført medicinstudiets bevægeapparatsmodul, og derudover holder lokale professorer på universitetet forelæsninger. Sund & Hed har interviewet Astrid Næraa, der læser medicin på
SDU og var en af studenterunderviserne,
om hvordan det var at undervise og rejse.
”Vi underviste i enten overekstremiteten,
underekstremiteten eller truncus. Jeg havde underekstremiteten, så jeg gennemgik
muskler, knogler, kar, nerver osv. Vi kunne
sammensætte undervisningen præcis som
vi ville, så længe folk fik noget ud af det”
fortæller hun.

"Den første
dag skulle man
vænne sig til
lugten"
Alle underviserne lagde før turen læsehenvisninger ud på nettet, så man havde mulighed for at læse op inden. ”Jeg opfordrede
mine studerende til kun at læse det, de fandt
interessant, for meget af det giver først mening, når man står med det. Reaktionen var
også tit, at de selv satte sig ned og fik styr
på nogle komplicerede ting, fordi de blev
nysgerrige, og det er jo den fedeste måde

TEMA
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TEKST AF KATRINE NELAUSEN | REDAKTØR, CAND.SCIENT.SAN 1. SEMESTER

at lære det på.”
For de studerende giver det en mulighed
for at få føling med den menneskelige anatomi på en anden måde end bøgerne derhjemme. Mange af de studerende havde aldrig dissekeret et dødt menneske før: ”Så
vidt jeg kunne mærke havde de ingen problemer med at forholde sig til, at det var
rigtige mennesker, der havde lagt krop til”
siger hun med et smil og tænker lidt; ”jeg
tror måske kun det tog den første dag til at
vænne sig til lugten og fornemmelsen, men
efterhånden var alle afslappede med det”,
siger hun med et lille bestemt nik.
Hvordan var det, at være på ferie og
undervise samtidig?
”Som undervisere brugte vi et par timer om
dagen på at forberede os, og egentlig syntes
jeg at det var rart at have den pause. Der
var stadig masser af tid til at være sociale, så
det var hyggeligt også at have et par timer
til bare at sidde med de andre undervisere.”
Så hvad lavede I, når I ikke underviste?
”Arrangørerne havde sørget for flere ture i
området og et par aftner med fællesspisning
i madgrupper, hvor folk blev rystet sammen. Det meste af tiden mødtes man dog

Hvis du selv får lyst til at
deltage i næste sommers
dissektionstur, kan du
finde mere information på
http://imcc.dk/aktiviteter/
dissektionsturen/

Cand.swimmingpool
At studere under parasol

Når novemberregnen slår mod ruden, og modvinden pifter iskold luft i kinderne på morgencykelturen, er det nok
de færreste som ikke drømmer sig væk til varmere himmelstrøg.
I hvert fald var det ikke det danske klima, og den sjaskvåde vinter som fik Anna til at overveje at blive hjemme, da
hendes daværende kæreste blev tilbudt drømmejobbet i Singapore.
Selv studerede hun til jordemoder på UCSyd, men søgte et halvt års orlov for at tage med ham. Dog følte hun ikke,
at hun kunne slippe studierne helt, og besluttede derfor at supplere sin viden. Hun valgte en netbaseret uddannelse
som kostvejleder/slankekonsulent. Bl.a. fordi hun ikke ville gå i stå læringsmæssigt, men også fordi hun så det som
et relevant supplement, til det job hun skulle bestride, når jordemoderuddannelsen var færdiggjort.

"…alt fra
parkbesøg til
danseaftner"
i grupper og tog ud for at træne, bade, spise eller shoppe. Man kunne bare koble sig
på en gruppe og tage til alt fra parkbesøg
til danseaftner, så der var masser at lave i
fritiden”, siger hun, og fortsætter lidt efter:
”Som det vist hører dissektionsturen til, var
der jævnt meget druk. Folk var dog virkelig gode til at invitere alle med, uanset om
man drak eller ej, så der var en rar, afslappet stemning på holdet.”
Hun sidder stille lidt, og siger så med et
grin: ”Den ene aften var vi alle til tangoundervisning i nærheden af hotellet. Meget
få havde danset før, og et par af herrerne var
ved at være ret tipsy og lidt klodsede. Det
var nok en af de aftner, hvor det gik op for
mig, at man vitterligt bare kunne være sig
selv her. På en måde var turen ligesom et lillebitte højskoleophold, så jeg vil helt sikker
anbefale det, også selvom man bare trænger til at få pudset sin anatomividen lidt.”

”Det kunne kombineres med min egen personlige interesse
for sundhed, men kunne også kobles direkte til min
uddannelse. Jeg kunne bruge det i relation til overvægtige
gravide og en BMI-konsultation”. Anna så tiden i
Singapore som en mulighed for fordybelse, men havde brug
for fleksibilitet da hun gerne ville opleve kulturen, og al det
østen har at byde på: ”det, at den (uddannelsen, red.) var
netbaseret, fungerede godt. Men det kræver selvdisciplin.
Jeg var jo nødt til at prioritere at læse frem for at ligge ved
poolen eller tage på oplevelse. I hvert fald ind i mellem.
Når du ikke er forpligtiget til fysisk undervisning, skal du
finde anden motivation; for mig var det interessen, lysten
til læring og at jeg selv havde betalt for kurset. Det handler
meget om egen motivation – på godt og ondt”.
I dag læser Anna en kandidat i teknologisk antropologi og bruger derfor ikke kurset direkte.
Men hun er glad for den oplevelse hun fik.

ANNA TOG ET NETBASERET SLANKEVEJLEDER KURSUS
I SINGAPORE, UNDER SIN ORLOV FRA JORDEMODERUDDANNELSEN. I DAG LÆSER HUN KANDIDATEN I
TEKNOLOGISK ANTROPOLOGI HERHJEMME I DANMARK.

TEMA
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TEKST AF KIYA MIRSHARGHI | SKRIBENT, STUD. MED. 8. SEMESTER

INTERVIEW

TEMA

Fra Southern Denmark til
Southern California

Hvad er en
Praktikant I Troperne?

The American Dream præger i høj grad stadigvæk den amerikanske tankegang: alle
kan gennem hårdt arbejde og viljestyrke, uanset social klasse, forbedre deres liv.
Det frie marked underbygger amerikanernes ret til liv, frihed og stræben efter lykke.
Den idealistiske tankegang bygger drømme, men én faktor sætter begrænsningerne:
prisen!

- Et møde med et fremmed hospitalsvæsen og en anderledes kultur

Er du klar til et grænseoverskridende klinikophold? Ligger
der en safarilysten kliniker inde i dig, der higer efter at
opleve hospitaler i U-lande? Så læs roligt videre, for vi har
interviewet aktivitetslederen i PIT Odense, Jens Guldborg,
og han hjælper gerne med at navigere i opholdsjunglen.

me i et accelereret forløb: ”Vi er også, som
noget nyt, ved at tilbyde tomåneders sommerophold, og de går som varmt brød”, tilføjer han.
På opholdet er man på afdelingen i dagtimerne, men man har også god mulighed
for fritidsaktiviteter. ”Man lægger den tid i
det, som man har lyst til,” siger Jens, mens
han læner sig frem: ”om man bagefter så vil
koble af og høre Mads og Monopolet, eller
man vil på safari – men jeg vil dog aldrig
kalde det en ferie”.
Man bliver også taget hånd om hele processen igennem. Aktivitetslederen fastslår:
”Vi støtter dig fra bøgerne til bushen og
hjem igen”.
Og med dette sidste guldkorn fra Guldborg
siger vi god rejse til alle, der vælger PITs klinikophold i troperne.

SUND sendte i august ti kandidatstuderende fra de Sundhedsvidenskabelige uddannelser til University of Southern California, USC. USC har de sidste to år sendt
en gruppe studerende fra deres masterprogram i Global Medcine til Odense for at forstå, hvordan vores samfund og sundhedsvæsen fungerer.

”Der er ikke nogen
tvivl om, at folk, der
har været udsendte,
får en kæmpe
personlig oplevelse.”

Vi blev indlogeret af fakultetet for Masters
of Science in Global Medicine, som havde
sammensat et program med besøg på både
offentlige og private hospitaler, rundvisning
på Campus, forelæsninger og udflugter til
forskellige bydele i Los Angeles området.
Den røde tråd gennem opholdet var de store sociale, kulturelle og økonomiske forskelle i deres heterogene samfund, de problemstillinger det medfører og livet som læge.
Som ung aspirerende medicinstuderende i
USA kræver det ikke kun de gode karakterer, vilje og empati for at blive optaget på
medicinstudiet. Man skal være engageret i
velgørenhed, gerne være en god etnisk cocktail og ansøgningsprocessen alene kan koste op mod 15.000 USD. Efter endt studie
sidder man tilbage med en gæld på omkring
500.000 USD. På den anden side kan man
dog forvente en rigtig god løn specielt indenfor de kirurgiske specialer.

Klinikophold med PIT
HVOR: TROPERNE, BL.A. ZAMBIA, INDIEN, KENYA
OG TANZANIA
HVEM: STUDERENDE PÅ MEDICIN, DER HAR BE-

KECK SCHOOL OF MEDICINE

STÅET 8. SEMESTER ELLER OVER VED UDSENDELSE
VARIGHED: TRE MÅNEDER, MEN TOMÅNEDERS
SOMMEROPHOLD ER MULIGE
FORBEREDELSE: TYPISK 1 ÅR, HVOR MAN PLANLÆGGER, SØGER FONDE OG TAGER KURSER
PRIS: 15-30.000 KR., INKLUSIVE BILLETTER, FORSIKRING, MEDLEMSKAB, GEBYR, KOST OG LOGI
ORLOV: OFTE EN GOD IDÉ. MERIT KAN SØGES TIL
ELEKTIVT KLINIKOPHOLD

JENS GULDBORG

Jens er medicinstuderende på 10. semester,
men er lige nu i gang med et prægraduat forskningsår på nuklearmedicinsk. Han
er også interesseret i infektionsmedicin, og
er lokal aktivitetsleder for Praktikant I Troperne (PIT). ”Mine opgaver er at udbrede
kendskabet til PIT i Odense og sende studerende på vores klinikophold. I lokalgruppen arrangerer vi desuden foredrag og kurser med henblik på at formidle tropemedicin.” PIT tilbyder studerende, der på udsendelsestidspunktet minimum har bestået 8. semester, tremåneders klinikophold i
troperne. ”Vi har kvalitetssikrede klinikophold i lande som Zambia, Indien og Tanzania” siger Jens entusiastisk.
Hvad siger de studerende så om deres udsendelse? ”Der er ikke nogen tvivl om, at
folk, der har været udsendt, får en kæmpe personlig oplevelse. Alle har sagt, at det
ville de aldrig have gjort anderledes” – og
det burde han vide, for PIT samler rapporter og holder uformelle interviews efter alle
udsendelser, så de kan forbedre oplevelsen
for alle.
Prisen er omkring 15-30.000 kr. alt efter,
hvilket sted man vælger. Det inkluderer obligatoriske ting som medlemskab af IMCC,
PITs rejseforsikring på 3.500kr (så man kan
hjemsendes i en fart om nødvendigt) og et
relativt beskedent gebyr på 1.100 kr, mens
turen derned, samt kost og logi er på egen
regning.
Normalt tager det et års forberedelsestid
at planlægge turen, men nogle gange har
PIT restpladser, og man kan derved komTEMA
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TEKST AF IDA VIBEKE HANSEN | SKRIBENT, STUD.MED., 8.SEMESTER

-DET KLINISKE FAKULTET VED UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA
-GRUNDLAGT I 1885, DET FØRSTE I SOUTHERN 		
CALIFORNIA
-1200 STUDERENDE – ÅRLIG STUDIEAFGIFT CA. 		
$54.000
-4 ÅRIGT STUDIE – EFTER 4 ÅRIG NATURVIDENSKABELIG UNDERGRAD (BACHELOR)

Som læge i USA bliver man betalt for det
arbejde, man udfører, og de undersøgelser
man foretager, det vil sige ”fee for service”.
I Danmark har vi autonomiprincippet, der
giver lige adgang til sundhed og uddannelse for alle, mens patienten i USA i meget
større grad har indflydelse på sit eget forløb i det private sundhedssystem, hvis han
vel at mærke kan betale. Med den rigtige
forsikring bliver det veletablerede private
sundhedssystem én stor butik, hvor man
kan shoppe rundt efter den rigtige læge, undersøgelse og behandling næsten uden restriktioner. Hvor placerer dette lægens behandling på den etiske skala?
Alle med behov får behandling, men da de
socialt udsatte patienter koncentreres til de
få offentlige sygehuse, er sygehusene afhængige af fonde og donationer for at kunne
overleve.
Denne heterogene fordeling af sundhedsydelser resulterer i, at USA i forhold til
Danmark anvender den dobbelte % af BNP
på sundhedsydelser.
Det, der overraskede mig mest, var, hvordan grundlæggende etiske principper bliver
tilsidesat hver eneste dag til fordel for muligheden for profit. Hvordan den konstante
frygt for at blive sagsøgt for fejlbehandling
fører til enorm overbehandling og spild af
ressourcer, samtidig med at patientens og
lægens indbyrdes tillid udfordres.
Vores studietur til University of Southern
California har budt på overraskelser, inspiration, masser af hygge, cheesecake, burgers, nye ambitioner og ikke mindst en øget
forståelse, udvidet horisont og en hel del
indsigt i sundhedsvæsenet interkontinentalt.

-GENERERER MERE END $230.000.000 ÅRLIGT I
FORSKNINGSMIDLER
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REPORTAGE

CYBERPIRATERNE SÆTTER KURSEN
MOD SUNDHEDSSEKTOREN
I et samfund i rivende udvikling, der kalder på moderne og effektive
løsninger, vi vil i den kommende tid stadig se mere elektronik og automatik i
sundhedsvæsenet.
Desværre er der ikke meget fokus på den risiko, der følger med. De fleste
kender det at få hacket og stjålet sine kreditkortoplysninger. Nogle har måske
hørt om større virksomheder, der får ”CryptoLocked” deres filer. Dvs. at hackere
krypterer data og kun udleverer nøglen mod en løsesum. Alt sammen ting, der i
sidste ende i princippet kun drejer sig om penge, bøvl og mistet indtægt.

Konsekvenserne af at få hacket livreddende udstyr er langt mere skræmmende. På
internationalt plan er Ralph Echemendia
aka. ”The Ethical Hacker” fra USA, fortaler for vigtigheden af cybersikkerhed på sygehusene og af medicinsk udstyr.
I oktober gæstede han WHINNkonferencen i Odense og tegnede et uhyggeligt billede af konsekvenserne.
”Jeg bruger ’Black Swan’ princippet til at beskrive sundhedsvæsenets holdning til huller i cybersikkerheden. Sandsynligheden for at
du ser en sort svane, i forhold til
tusinder af hvide, er lav, men hvis
du gør, kan det få store konsekvenser.” Sandsynligheden for, at hacking af medicinsk udstyr forekommer, er meget lav, men hvis det
gør, er konsekvenserne store. Og
konsekvenserne taget i betragtning mener
han, at sundhedssektorer vender det blinde øje til en reel problematik.
I november 2014 blev Sony hacket og fik
stjålet data, hvilket bl.a. betød at filmen The
Interview blev udgivet for tidligt. Der findes også danske eksempler, hvor hackere
har brudt ind og fået adgang til data i det
centrale personregister (CPR). Begge dele
hvor konsekvenserne for virksomhederne
og personerne indblandet er økonomiske
og i værste fald personlige. Men hvad ville
konsekvenserne være, hvis et sygehus som
OUH blev hacket?

”Konsekvenserne af sådan hacking ville ikke
bare være finansielle, men dødelige” forklarer Ralph Echemendia. ”Forestil dig en patient indlagt på en intensiv afdeling, hvor
maskiner konstant monitorerer vitale værdier og straks kan alarmere personalet og kommunikere data videre i systemet, som også indeholder
svar på blodprøver, røntgenbilleder,
allergier og medicinlister. Her kan
man hurtigt se, hvor lidt der skal til
for at slå nogen ihjel,” fortæller han,
”og når du endelig har opdaget fejlen, er det for sent.”
Et studie fra Australien viser at
94% af institutionerne i sundhedsvæsenet på et tidspunkt er blevet
hacket1.

RAVEN II KIRURG ROBOT

CREDIT: UNIVERSITY OF WASHINGTON

"Når hackere leger
amatørkirurger
hjemme fra
skrivebordet."

I fremtiden vil vi se flere elektroniske enheder, der vil kommunikere trådløst med hinanden. Alt der
udsender og modtager elektroniske
signaler, kan potentielt blive hacket. Det er
lykkedes en gruppe ingeniører fra Michigan at hacke en ICD (implanteret hjertestarter), og sende den en kodet hjerterytme og snød på den baggrund ICD’en til at
støde patienten.

"Insulinpumper
og pacemakere;
alt kan hackes"
botten kun til forskningsbrug. Heldigvis,
fristes man til at sige. I foråret 2015 lykkedes det, under eksperimentelle forhold,
en gruppe fra universitetet i Washington at
hacke og udføre et ”Denial-of-Service” angreb på en Raven II, som betød at robotten
blev funktionslammet. Og hvad gør man så,
når man står med en patient, der ligger på
operationsbordet låst fast i en robot og er
midt i en operation. Og hvad gør man, hvis
hackerne nu beslutter sig for at overtage robotten og lege amatørkirurger hjemme fra
skrivebordet.
Risikoen er størst, når et elektronisk apparat består af komponenter fra flere virksomheder, såkaldte 3. parts komponenter, fordi
man derved kun behøver at inficere en enkel lille del af apparatet, og derved kan åbne
en vej ind til de resterende komponenter.
”Sikkerheden er aldrig større end det svageste led. Det er medico-virksomhederne dog
klar over. I din smartphone kan mængden
af 3. parts komponenter være helt oppe på

177, imens alle delene i en insulinpumpe
bliver produceret af tre virksomheder”, og
det øger dog sikkerheden forklarer Ralph
Echemendia.
Årsager er der mange af. For det første
fremstilles forskellige apparater af forskellige virksomheder som bruger forskellige
standarder, der efterlader det samlede system sårbart. Desuden ligger radiofrekvenser og standard administratorkoder på mange enheder frit tilgængeligt på nettet. Begrænset regnekraft og ressourcer for medicinske enheder betyder også, at kryptering af data kan sløve systemet eller dræne batteriet.
Løsningen er ikke sådan ligetil. Det kræver samarbejde på tværs af virksomhederne,
men også et system hvor sundhedsvæsenet
kan dele information omkring svagheder i
apparaterne, og en organiseret indsats for at
hullerne bliver lukket. Imens der internationalt er standarder for, hvordan man ud-

RALPH ECHEMENDIA AKA. ”THE ETHICAL
HACKER” FRA USA ER FORTALER FOR
VIGTIGHEDEN AF CYBERSIKKERHED PÅ
SYGEHUSENE OG AF MEDICINSK UDSTYR

vikler og designer en medicinsk enhed, savnes der standard krav til cybersikkerheden.
Som det ser ud nu, er mange medicinske enheder potentielt ikke sikre. Risikoen for at
den bliver hacket er dog så lav, at det langtfra ophæver gevinsten ved eksempelvis at få
implementeret en pacemaker. Men man må
blot håbe, at det ikke er en større katastrofe, der skal til, før der kommer krav om at
medicinske enheder skal være sikret mod
cyberangreb.
Det er desværre ikke lykkedes at få en kommentar fra OUH eller Region Syddanmark.

interesserede kan læse mere her
1. pubmed -> PMC4516335
2. http://www.ouh.dk/
wm403888
3. https://www.udbud.
dk/Pages/Tenders/
ShowTender?tenderid=17204

OUH har ambitioner om at være førende
inden for robot-kirurgi2. I foråret 2014 blev
der indgivet ønske om at anskaffe en Raven
II kirurgrobot på SDU og OUH3. Med en
Raven II robot kan kirurger udføre operationer, uden at de behøver at være i nærheden af patienten. I første omgang er roMAN KAN HACKE EN IMPLANTERET INSULINPUMPE TIL AT FRIGIVE DØDELIG DOSIS
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INFORMATION

Faglig vejleder
De pipper ind imellem på facebook eller blackboard. Men hvem er de egentlig, de dér faglige vejledere?

Case
Du er overlæge på infektionsmedicinsk afdeling i hovedstaden. En 26-årig medicinstuderende er blevet henvist fra den fælles modtagelse. Han har de seneste to dage fået stigende feber, hovedpine og er blevet lyssky. Han henvendte sig i dag, da han opdagede at alt han
nu sagde, syntes at lyde slesk. Han kan ikke styre stemmelejet længere, og er frustreret. Hovedpinen generer nu gevaldigt. Han har prøvet paracetamol uden effekt.
Patienten fortæller, at han for nyligt har rejst Asien rundt, hvor han besøgte lande som Thailand og Indien. I Indien havde han, under
påvirkning af bhang, spist lever og tunger fra varaner. Dette havde de lokale værter fortalt ham, var et potent afrodisiakum.
Han har ikke været svimmel, kvalm eller set hallucinationer. Han har ikke oplevet smerte eller svie i forbindelse med vandladningen.
Obj.us.: Patienten er lyssky ved vurderingen af pupilforhold og undersøgelsen udføres ikke. Huden er varm og fugtig. Der er let nakkestivhed. Ingen petekkier. Ved berøring af venstre side af thorax springer patienten op af lejet. Du vurderer hyperæstesi. Patienten undersøges systematisk for neurologiske deficit, men ingen fokale udfald findes. Patienten er ganske rigtigt ualmindeligt smigrende, venlig og
sødtalende, med en let læspen. Ingen tilsyneladende afasi. Ingen icterus. St.p. et c.: Ia.

”Som faglig vejleder er jeg ansat af universitetet til at hjælpe, guide og vejlede nuværende og kommende studerende. For mange er den faglige vejleder en del af en god
studiestart og studiehverdag. Jeg kan svare
på spørgsmål, som du måske ikke har lyst til
at spørge underviserne om og hjælpe med
at finde forskellige informationer, står der
på SDU’s egen hjemmeside.
Og det lyder da egentligt meget godt, men
hvad betyder det i praksis?
Hvem er sådan en faglig vejleder, og hvilke
kompetencer har de, siden de kan bestride
sådan en stilling? Kunne enhver af os ikke
gøre det – give gode råd til kommende studerende og google os frem til svar på vores spørgsmål?
Ideen med en faglig vejleder er, at det er
”en af os”. En studerende som kender til
det faglige indhold af den specifikke uddannelse, studieordningen og studielivet.
En faglig vejleder har tavshedspligt. Men
også indberetningspligt, hvis han/hun hører om f.eks. eksamenssnyd.

STUDIELIV

Ideen med en faglig
vejleder er, at det er
”en af os”.
Jeg har taget en snak med faglig vejleder
Carina Vistisen. Hun læser cand.scient.san.
”Ja det er rigtigt at alle kunne være faglig
vejleder, men som studerende er man normalt fokuseret på, hvor man selv er. Som
faglig vejleder skal man rumme hele uddannelsen. Man skal have en bredere viden om
uddannelsen.
Det handler også om erfaring, og om at
sætte sig rigtig godt ind i studieordningen.
Samtidig skal man være imødekommende
og kunne rumme andre mennesker.”
De faglige vejledere, vi som studerende møder på SUND, bliver tilbudt et tre dages
kursus, hvor de bliver undervist i bl.a. etik,
vejledningsteknik, eksamensforhold og får
et kendskab til de forskellige instanser på
universitetet – eksempelvis SU kontoret.
Carina selv var studenterstudievejleder da
hun læste til fysioterapeut. Derigennem fik
hun et grundkursus for studievejledere i de
videregående uddannelser tilbage i 2011.
Kurset var udbudt af undervisningsministeriet.

”Meget af den viden, der skal videregives
fra mig til den studerende, står på SDUs
hjemmeside, men i pressede situationer har
folk ikke altid overskud til det at søge på
hjemmesider.
En væsentlig rolle for faglige vejledere er at
være imødekommende - både omkring det
faglige og sociale. Der kan ske rigtig mange
ting på et studie, og i løbet af ens studietid.
Påvirker det ens studie, kan man gå til sin
faglige vejleder. Vi er der som en ”lytter”.
Men man skal kende sin grænse som faglig
vejleder, for vi kan ikke redde verden, derfor er en vigtig opgave at sende folk videre,
fortæller Carina.
Derudover fungerer de faglige vejledere som
talerør i studienævnet. De har ikke stemmeret, men må sige deres mening og hvad der
rører sig iblandt de studerende.
Hvis du har fået lyst til at hilse på din faglige
vejleder, så kig ind på deres kontor i WP17,
1. sal – lige ved glasgangen. Her kan du også
se, hvornår de forskellige har mødetid.

Rtg. thorax og MR-cerebrum: Ia.
Tp.: 38,1 BT: 132/87 SpO2: 99% P: 87
Blodprøver: CRP: 3 Kreatinin: 63 Na: 131 ALAT: 33 LDH: 273 SR: 20. Leuko.: 7,5 med normal differentialtælling.
Du udfører en lumbalpunktur. CSF er risvandslignende. Patientens hovedpine aftager kraftigt og hurtigt i løbet af proceduren, men
kommer igen over timer.
Lab.us. af CSF viser 238 WBC (198 PMN, 40 MN), protein på 1,18 og normal glukose. Dyrkning af CSF er negativ, og PCR undersøgelse for herpes simplex virus I og II, varicella zoster virus, enterovirus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus og mycoplasma er ligeledes negativ.

Patologen svarer: ”Mikroskopi af CSF. Der ses talrige leukocytter. Disse har segmenterede kerner med
2-4 lapper, mange med store mængder af granuli og et lyserødt, eosinofilt cytoplasma. Der påvises ingen
erytrocytter eller mikroorganismer.”
Patienten er 6 måneder efter behandlingen læge. Det eneste sequela af sygdommen er hans konstant sleske stemmeleje,
der har gjort hans arbejde noget vanskeligt og har gjort ham til enden af mange vittigheder.
Hvad er diagnosen?
Hvad er den højst sandsynlige agens?
Bonusspørgsmål: Hvad er hjørnestenen i den medicinske behandling?
Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 26/11-15 og vind et lod til Sund & Heds præmielodtrækning! Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester. Der bliver trukket lod om de korrekte svar.Ved flere korrekte svar selekteres der ved bonusspørgsmålet.Ved ingen korrekte svar gives
præmieloddet til den mest interessante og relevante differentialdiagnose.
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.
Her i ”Når du hører hove” slår vi fem slags galop for kuriositeter. Tænk bredt og ualmindeligt når du svarer!

Oktobers case
CARINA VISTISEN
FAGLIG VEJLEDER
ANSAT I STUDENTERSERVICE
SOM FAGLIG VEJLEDER FOR DEN
SUNDHEDSFAGLIGE KANDIDATUDDANNELSE

Diagnosen var galdeblæretorsion. Tilstanden skal opereres med det samme, og der
er beskrevet ca. 500 cases i litteraturen.
Af de 3 indsendte svar havde 2 svaret
korrekt på alle spørgsmål. Månedens striber går til Benjamin Otto fra 7. semester, der nu ejer et kaffekort til kantinen!

TAK FOR RÅD OG VEJLEDNING:

Raquel Martin-Iguacel, Overlæge, Infektionsmedicinsk afdeling Q, OUH
Sönke Detlefsen, Overlæge, forskningslektor, ph.d., Afdeling for Klinisk Patologi, OUH
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Fremtiden som
SUND kandidat
Magistrene havde inviteret til informationsmøde, for at fortælle om nogle af de muligheder, der åbner sig
med en SUND kandidat i rygsækken.
SDU erhverv og Magistrene (DM & MA) havde arrangeret en temaeftermiddag for alle kandidatstuderende, som drømmer om en karriere inden for sundhedsfremme og forebyggelse, og gav inspiration til
hvilke veje man kan gå som cand.scient.er.
Programmet bød på fire inspirerende og relevante oplæg, hvor der blev lagt vægt på talernes vej til deres
nuværende job, gode råd til karriereplanlægning og jobsøgning samt inspiration til andre veje til drømmejobbet end de gængse.
Første oplægsholder var Charlotte Høy Worm, chef for Viden og Kompetencer i Odense Kommune. Som
kandidat i idræt og sundhed samt lektor på Institut for Idræt og biomekanik på SDU kender hun SUND
særdeles godt. Hun kom med sine bud på, hvad der skal til for at lykkes i et akademisk job i kommunalt
regi og gode råd til at blive en attraktiv SUND kandidat for kommende arbejdsgivere.
Dorthe Boe Danbjørg fortalte om sin vej fra sygeplejefaget til, hvordan hun i dag arbejder som innovationskonsulent ved Region Syddanmark og snart adjunkt for SDU. Hun fortalte desuden om sin ph.d. i
telemedicin og kom med konkrete eksempler på, hvordan livet i et omskifteligt arbejdsmiljø påvirker og
udvikler en personligt. Desuden gav Dorte gode råd om at følge sin mavefornemmelse, og personlige interesser for at lykkes i sin stræben efter den rigtige titel.
Derefter fortalte Kristoffer Riddersholm om sin stilling som projektleder i Fredericia kommune inden
for børne- ungdoms og fritidsliv. Kristoffer har flere uddannelser i rygsækken, bl.a. folkeskolelærer, BA i
idræt og sundhed samt en master i Børne- og Ungdomskultur. Kristoffer gav eksempler på, hvordan en
ambitiøs tilgang til og stor lyst til udvikling i sit virke kan åbne døre og skabe muligheder.
Til sidst gik Trine Lykke Pedersen på scenen. Som den nyligst uddannede af de fire talere fortalte hun om,
hvordan hun med en kandidat i idræt og sundhed nu kunne skrive projektmedarbejder i DHF på CV’et.
Et utrolig vellykket arrangement, som gav stof til eftertanke og inspiration til at tænke i andre, kreative
baner, når kandidatspecialet er afleveret. Det kan anbefales at følge med på SDU Erhverv samt SDU’s
studie- og karrierevejledning for lignende arrangementer.

"om at følge sin
mavefornemmelse, og
personlige interesser"
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U(B)RØRT

– en danseforestilling af Stud. kompagniet

På Syddansk Universitet er dans både en fysisk og social aktivitet, men det er også en del af forskningen på Institut for Idræt
og Biomekanik. Herunder hører projektet Stud. kompagniet,
et danseprojekt for unge under uddannelse. Stud. kompagniet
ledes af Lektor Susanne Ravn og forløber frem til 2017. Projektet giver studerende mulighed for at være med i en dans og
performance forestilling som opføres dels på SDU og dels på
forskellige gymnasier på Fyn. Årets forestilling er godt på vej
til at tage form. De studerende arbejder tre gange om ugen
på at træne koreografier med de to professionelle koreografer
Sofie Christiansen, sART Danseteater og Jannik Elkær og
Kristoffer L. Andrup Pedersen, DON*GNU PHYSICAL
THEATRE samt Koreograf-aspirant Signe Tofting Schaarup.
Årets kompagni består af omkring 10 studerende med forskellig baggrund og forudsætning for at deltage. Sammen har de
siden september arbejdet på årets forestilling: U(B)RØRT.
Forestillingen har premiere d. 26. november kl. 17.00 og spiller også d. 27. november kl. 15.00. Begge dage i Bevægelsessalen på Campusvej, Idræt (overfor indgang G).

Forestillingen varer omkring 40 min.
Man skal ikke have nogen danseerfaring for at være med i kompagniet. Det er eksperimentet med bevægelser, der danner afsæt for de koreografier Stud.kompagniets medlemmer selv er
med til at skabe. Omdrejningspunktet er at lege med hvad kan
vi sige med kroppen og hvordan vi kan berøre hinanden med
bevægelse. Hvis du har lyst til at opleve en anderledes danseforestilling, har du som studerende ved Syddansk Universitet muligheden.
Forestillingen er gratis, og man skal ikke have billetter. Det kan
derfor være en god ide at komme i god tid, da bevægelsessalen
kun kan rumme et begrænset antal pladser pr. forestilling. Så
hvis du har lyst, er du og dine medstuderende mere end velkomne. Vi i kompagniet glæder os til at opføre en anderledes
og unik danseforestilling.

FIRE KOMPETENTE OPLÆGSHOLDERE FORTALTE
OM DERES VEJ FRA EN SUND KANDIDAT TIL DERES
NUVÆRENDE JOB
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ORDBOG

Ordforklaring for
medicinere

Forvagt
Den vagthavende læge med mindst erfaring.

Bagvagt
Den vagthavende læge med mest erfaring

Introstilling
Efter den kliniske basisuddannelse søger den nye læge ind på en introstilling i det speciale, han ønsker at læse. Introstillingen skal afklare den nye læge omkring sit specialevalg og skal være gennemført, for at lægen kan starte sit hoveduddannelsesforløb. Man kan
omtale læger i introstilling som introlæger.

Hovedstilling
Hoveduddannelsesstillingen er specialepladsen, det vil sige den
stilling man som ny læge ansættes i når man har gennemført forløbet på introstillingen. Hovedstillingen suppleres af en teoretisk
uddannelse.

Afdelingslæge
En færdiguddannet speciallæge, der er ansat på en afdeling under overlægerne.

Overlæge
Lægernes lederstilling. Overlægen (eller på større afdelinger den
ledende overlæge) danner sammen med oversygeplejersken afdelingens ledelse og en af overlægernes funktioner er, at guide og supervisere reservelæger

Klinisk Basis Uddannelse (turnus)
Turnus er inden for medicin det ord, der tidligere blev brugt om
den kliniske basisuddannelse. I klinisk biomekanik benytter man
stadig turnus. Den kliniske basisuddannelse er en initial ansættelse, hvor den nyuddannede læge (kiropraktor) skal prøve den tilegnede viden af. For læger følges et godkendt KBU forløb af en introstilling. For både kiropraktorer og læger giver et godkendt forløb (efter ansøgning ved Sundhedsstyrelsen) ret til selvstændigt virke, hvilket for kiropraktorer betyder, at de kan virke som færdiguddannede kiropraktorer.
For psykologer kan man, hvis man ønsker det, følge en autorisationsuddannelse. Den er 2-årig og giver psykologen ret til overenskomst med sygesikringen, der giver psykologen mulighed for at
tage lægehenviste patienter, der dermed har mulighed for at få tilskud til behandlingen gennem sygesikringen.

Reservelæge
Læger, der er i gang med specialeuddannelse eller klinisk basisuddannelse, KBU. Man arbejder 1 år som reservelæge i KBU, 1-2
år som reservelæge i sit speciale i introstilling og 1,5-3 år her efter
som 1. reservelæge i hoveduddannelsesstilling.

Stud.med. søges i lægevikariat, Organkirurgisk Klinik, Sygehus Sønderjylland
På organkirurgisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland søger vi 3-4 engagerede medicinstuderende der brænder for at prøve
kræfter med det kirurgiske speciale! Stillingerne slås op til besættelse pr. 1/1/2016 til 15/3/2016 med mulighed for forlængelse.
Organkirurgisk klinik varetager kirurgisk behandling i Sønderjylland med et optageområde på ca. 260.000 borgere. Klinikken udgøres af 2 supermoderne operationsstuer, hvor der hovedsageligt foretages operationer på colon og rectum på baggrund af cancer, men også andre benigne lidelser. Vi foretager ligeledes laparoskopiske cholecystektomier, herniekirurgi inklusive laparoskopiske inguinal- samt ventralhernier. Foruden dette råder vi over en akutstue, som er døgnåben. Vi har en
moderne ERCP-stue samt et velkørende endoskopiafsnit, som udover almindelige diagnostiske endoskopier foretager avancerede undersøgelser, såsom ERCP med spyglass teknik, EUS, EMR. Endoskopiafsnittet var i øvrigt det første i Danmark
der begyndte uddannelse af endoskoperende sygeplejersker, hvilket efterhånden har bredt sig til mange andre kirurgiske afdelinger i Danmark.
Arbejdet vil hovedsageligt bestå i træning i vurdering af den akutte abdominalkirurgiske patient, hvilket sker på den nybyggede matrikel i FAM. Her er der rig mulighed under tæt supervision at blive dygtigere til at varetage de kirurgiske problemstillinger, da der ligeledes er døgnbemanding med en bagvagt. Af andre spændende arbejdsområder vil du blive præsenteret for:
•
		
•
•

Ambulatoriearbejde, som overvejende omhandler vurdering af patienter der skal indstilles til hernieope
rationer samt cholecystektomier, men også andre spændende problematikker
Assistance til elektive samt akutte operationer
Stuegangsarbejde

Du vil indgå i et 9-10 skiftet forvagtslag (2 skiftet tilstedeværelsesvagt) på lige fod med andre læger i uddannelsesstilling. Som
minimumskrav skal man have bestået 8 semester inklusive medicinske og kirurgiske specialer.
Sygehus Sønderjylland ligger i naturskønne omgivelser med tæt forbindelse til motorvejen, og herfra kommer man til København på under 3 timer i bil. Alternativt er der 2 daglige flyafgange fra Sønderborg lufthavn til København. 20 minutters
kørsel mod syd ligger byen Flensborg, hvor der er mulighed for shopping, kulturliv og hyggeligt cafeliv. På under 2 timers
kørsel kommer man til Nordeuropas metropol, Hamborg, hvor der er en international lufthavn. Sygehus Sønderjylland råder over topmoderne, nybyggede studenterboliger, som kan lejes til en relativ favorabel pris, og som ligger 5-7 minutters gå
gang fra sygehuset.
Såfremt du finder ovenstående ansøgning interessant, og ønsker at stifte bekendtskab med det kirurgiske speciale, byder vi
dig velkommen i en afdeling, som er præget af en god omgangstone med et uformelt arbejdsmiljø!

Du kan kontakte Klinikleder
Mirjana Komljen
tlf.: 79976287,
e-mail: mirjana.komljen2@rsyd.dk
Der er ansøgningsfrist 1/12/2015. Du er også velkommen til at besøge afdelingen, hvor vi vil
vise dig rundt og besvare spørgsmål.
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Ond og vred; om TV-vejret

NYT FRA FADL
NY FORMAND
I FADL

Få det ned på niveau – tak

KALENDER

FADL Forsikring

9. november

SNART LÆGE, KARRIEREKURSUS VED FADL OG
YNGRE LÆGER
10. november

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Så var det altså bare en vejrudsendelse. Ikke lokalnyhederne. Kan det virkelig være rigtigt, at vejrudsigten skal have sit
eget program i tv-guiden? 20 stive minutter fra en grøft i Jylland, hvor reporteren iført gummistøvler og vind i håret interviewer en omblæst type fra naturstyrelsen om hvordan fotosyntesen nu lige hænger sammen. Tak for historien, kunne jeg bede om vejret for i morgen tak? Nææ nej, jeg må vente til vi har hørt om vejret i går, en tyfon i USA, og hvordan
vejret var i dag for 55 år siden. I don’t care! Jeg skal for hulen da bare vide, om jeg skal pakke regnbukserne. Men så skal
der grilles pølser i vejrstudiet, og plantes lyng og beskæres rosenbusk. Var det ikke dét, de skulle ovre på Fri kanalen?! Jeg
skal bruge en vejrudsigt, tak. Så er der hvidjulsbarometer, pollental, farvandsudsigterne, en hilsen til søens folk, UV-indeks, glatførevarsel, orkanalarm, weekendvejret og status fra en storkerede i Lemvig. You've got to be kidding me! Og før
jeg får 19 sekunders opdatering på vejret i morgen, skal vi da lige rundt om Danmarks vådeste by (det er Esbjerg, hvis
du sidder på stolekanten og dirrer af nysgerrighed).
Få det ned på niveau – tak.

12. november

I GANG MED MODUL B2

FADL
har
valgt
nyt
repræsentantskab og ny
formand i Odense.
FADLs nye formand hedder
Kim Frost, han læser på 4
semester. Kim ser frem til
endnu et arbejdsomt år I
FADL.
Han mener, at FADL
Odense skal være ikonet på
et fagligt og socialt fællesskab, hvor alle medicinstuderende mødes og skaber
nye relationer.
Et stort tillykke til Kim og de
nye rep’ere herfra.

p FADL Forsikring
– din sikre vej til livet
som læge

14. november

ØLSMAGNING
HOS H.J. HANSEN
MED ANDERS COISBO
17. november

FADL OG LPK GIVER DIG
OVERBLIK OVER DIN
ØKONOMI
23. november

KURSUS: RØNTGEN/
SKADESTUE - MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI

fadlforsikring.dk

FADL Forsikring er skræddersyet til dig som
lægestuderende og har fx dobbeltdækning
på ulykke, lægeansvar og dækning på rejser til klinikophold i udlandet.
Hvis du har en forsikring gennem FADL og
skifter til den nye FADL Forsikring i november, er du med i lodtrækningen om gavekort på 1000 kr. til FADL’s Forlag.
Læs mere på FADLForsikring.dk

26. november

KURSUS: GERONTOFARMAKOLOGI OG POLYFARMACI
27. + 28. november

KURSUS: CHOK OG -TRAUMETERAPI
30. november

INFEKTIONSUDREDNING
OG MIKROBIOLOGISKE
PRØVESVAR

KURSUS OM PSYKOLOGISK CHOK- OG TRAUMETERAPI
FADL-vagter og lægevikarer bliver ofte udsat for voldsomme hændelser, som kan
omfatte blødninger, trusler, selvmordsforsøg, død og vold.
TILMELD DIG PÅ
TH@FADL.DK, ELLER
Det reagerer vores
LÆS MERE PÅ
nervesystem
på,
FADL.DK/CHOK
uanset om vi er
bevidste om det
eller ej.
STUDIELIV

Derfor har FADL oprettet et kursustilbud
til dig, hvor vi kommer ind til essensen af,
hvad man selv kan gøre, når man rammes
af traumer, og hvordan man kan hjælpe
sine patienter.
Kom fredag d. 27. november 2015 fra kl.
16 - 21 og lørdag d. 28. november fra kl.
10 - 16 i Odense (SDU).

Brevkassen
Kære brevkasse.
Jeg er medicinstuderende på første år og er derfor i en form for
praktik på en kirurgisk afdeling.
I dag, på min første dag, var jeg med inde at se en operation omkring tarmene. Jeg kom til at slå en stille, men meget lugtende
prut. Kirurgen troede han havde skåret hul på noget, der helst
ikke skulle gå hul på. Jeg blev sendt ud, fordi patienten nu var i
livsfare. Hvad skal jeg gøre, når jeg kommer tilbage til afdelingen i morgen?
Vh S.J.
Kære S.J.
Puh… den er ikke god! Jeg vil først foreslå dig at undersøge, om
du stadig kan bestå semesteret, hvis du ikke dukker op til resten
af praktikken. Hvis du kan det, bør du blive hjemme og aldrig
vise dit ansigt derude igen.
Hvis du er nødt til at tage derud igen, må du arbejde på en slags
prop. En anordning du kan indføre i endetarmen, mens du er i
praktik, så du fremover ikke behøver stå i denne dybt pinlige situation.
Held og lykke med dine flatulensproblemer.
Venlig hilsen,
Anæstecia, astrolog og life coach

Kære brevkasse.
På det sidste har jeg døjet med ekstrem præstationsangst - jeg
kan ikke komme op om morgenen, og jeg er vildt bange for at
tage ud på universitetet.
Er der noget man kan gøre, for at være klar til at forelæse for
200 mennesker?
Vh, J.C.
Kære J.C.
Inden jeg besvarer dit spørgsmål, må jeg påpege at initialerne
J.C. har en stor ubalance, og formodentlig giver dig en instabilitet i din hverdag. Jeg vil råde dig til en navneforandring. Desuden kan jeg forstå, at du har præstationsangst - er det noget,
du mærker nede i maven? I så fald bør du spise mere klid, for at
få ro i din tarmflora. Desuden bør du fremover kun iklæde dig
grønt, der er rigtig godt for øjnene.
Med hensyn til at føle dig klar til at forelæse for 200 mennesker, vil jeg anbefale, at du forbereder dig rigtig godt hjemmefra.
Mange kærlige hilsner,
Hannibal-Elias Scophus Zackarias Manja-Bjørge, nummerolog og
life coach

Kurset er gratis for alle FADL-medlemmer.
STUDIELIV
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Uddannelse i et
internationalt miljø
Foto © Syddansk Universitet

Som studerende og som videnskabelig medarbejder på et universitet er det naturligt, at
hverdagen foregår i et internationalt miljø,
hvor den nyeste viden om undervisning og
forskningsresultater strømmer på tværs af
landegrænser og kontinenter til inspiration
og glæde for de studerende..
Selv om man som studerende måske har
planlagt en karriere i Danmark, er det afgørende, at kvaliteten af uddannelsen har
et internationalt niveau, så man som kandidat ubesværet kan sammenligne sig med
kandidater fra andre universiteter i ind- og
udland - og kan konkurrere om og få drømmejobbet i Danmark, men også på det globale jobmarked.

Hvorfor internationalisering?
Vi stræber efter at gøre vores kandidater så
dygtige og attraktive som muligt. Internationalt orienterede uddannelser, der er funderet i et forskningsmiljø med forskere, der
er udvalgt blandt kvalificerede og talentfulde ansøgere fra hele verden, gør SDU’s kandidater attraktive nationalt og internationalt. Allerede som studerende kan man opbygge et internationalt netværk, og man får
udbygget sine sproglige og kulturelle kompetencer som et ekstra og vigtigt krydderi
til sin uddannelse.
SDU og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har allerede i dag et internationalt
miljø med forskere, undervisere og studerende fra mange dele af verden. Og vores
studerende har også i dag mulighed for at
rejse ud og tage en del af deres studium i
udlandet – og mange udnytter denne mulighed. Men vi vil gøre miljøet endnu bedSTUDIELIV

re og gøre det mere enkelt at rejse ud under studiet.

Strategi sikrer SDU’s position
SDU’s strategi 2020 tager udgangspunkt i,
hvordan SDU kan bidrage til at løse fremtidens udfordringer i en globaliseret verden. Forskning og uddannelse af højeste
kvalitet er en forudsætning for, at vi kan
løse fremtidens globale udfordringer inden
for blandt andet sundhed, klima, sikkerhed
og økonomi.
I SDU’s strategi 2020 er internationalisering den ene af fire søjler (de øvrige er:
forskning, uddannelse og samfundsengagement). Til at understøtte strategien er der
igangsat fem handlinger, der skal sikre, at
strategien føres ud i livet og dermed implementeres i vores dagligdag. Tre af disse
tager udgangspunkt i internationalisering.
De tre handlinger er:
- Rekruttering og fastholdelse af talentfulde videnskabelige medarbejdere
- Internationalisering af uddannelser
- Internationalisering af forskning
og en fjerde handling, der handler om
TAP’ers (TAP = teknisk administrativt personale) kompetencer, har også internationalisering som en vigtig dimension.
Handlingerne skal være med til at sikre den
ypperste kvalitet af forskningen og uddannelser - og sikre at vores studerende fremadrettet kommer til at færdes i et endnu mere
internationalt miljø. Både hjemme på SDU
og på studieophold i udlandet.

Personligt internationalt netværk
Via handlingerne kommer der fokus på at
tiltrække de bedste forskere og undervisere
fra hele verden. Vores studerende skal opleve et stærkt internationalt studie- og forskningsmiljø og få adgang til et solidt netværk
uden for SDU gennem vores internationale medarbejdere. Der bliver også sat fokus
på at skabe gode rammer for, at nuværende videnskabelige medarbejdere kan tage et
forskningsophold på et udenlandsk universitet, så det internationale netværk vedligeholdes og udbygges.
Når det kommer til studerende, er der taget
fat på at øge antallet af danske studerende
på udlandsophold og øge antallet af udenlandske studerende på SDU. Det gøres ved
at skabe gode rammer for et udlandsophold
som en del af uddannelsernes studieordninger og etablere gode samarbejdsaftaler
med interessante udenlandske universiteter. Det vil gøre det lettere at planlægge et
udenlandsophold som en del af den igangværende uddannelse og sikrer, at det kan
ske uden studietidsforlængelse.
Som studerende på Sundhedsvidenskab får
du allerede i dag en uddannelse på et internationalt niveau og i et internationalt miljø. Men i fremtiden vil det blive mere ligetil at vælge et udlandsophold, idet det bliver en integreret del af uddannelsen. Og så
vil flere af dine medstuderende være udenlandske – det er en god indgang til et personligt internationalt netværk.
OLE SKØTT
DEKAN
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Har du interesse for radiologi?
Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke
radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde i
Odense 27.-29.-januar 2016. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1
og festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.
Hvem kan søge: Medicinstuderende med interesse for radiologi
Krav:

Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om
hvorfor vi skal vælge dig.

Ansøgning sendes til:

formand@drs.dk

Frist:

1. december

Antal legater:

2 legater pr. universitet (i alt 8)

Se mere om Årsmødet på http://2016.drs-aarsmoede.dk/
Mvh Bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab
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Din indgang til frivilligt socialt arbejde
Søger du et frivilligt job?

Bliver du læge til vinter?

Har du flair for street dance og vil du være med til at skabe sociale

forandringer?
Så bliv playmaker for børn og unge i udsatte boligområder
Kontakt Game Denmark på: ayla_malekpour@hotmail.com/tlf: 2152
9601
Har du erfaring med at lave mad til 25 mennesker?
Så vær med til at danne hyggelige rammer for indsatte og ex-indsatte
- Kontakt Café Exit på: bis@cafeexit.dk, tlf: 20219192
Hjælp Danmarks mest udsatte borgere til bedre mad
Foreningen Overskudsmad søger frivillige ambassadører i Odense
- Kontakt Overskudsmad på: jona_thomsen@hotmail.com
Giv småbørnsforældre gode oplevelser i naturen
Vær med til at skabe aktiviteter og sprede budskabet blandt familier der
ikke normalt færdes i naturen
- Kontakt Naturliv for Småbørnsfamilier på: kamilla@urk.dk/41404944
Kontakt vores Frivilligformidling hvis du ønsker hjælp til at finde dit
frivillige job.

Så vil Lægeforeningen gerne
invitere dig til kandidatfest
og overlevelseskursus.
På overlevelseskurset får du
tips til overgangen fra stud.
med. til læge.
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EVENT

ARRANGØR

TID OG STED

PRIS

FADL – tilmelding th@fadl.dk

9. november 17-20
OUH,WP

Ikke oplyst

I gang med modul B2

FADL - tilmelding th@fadl.dk

12. november 16.30

Gratis for medlemmer, 750kr for ikkemedlemmer

Gå ind på www.laeger.dk
og kig nederst på siden.

Ølsmagning med Anders Coisbo

FADL - billetter www.billetsalget.nem- 14. november 19.00
tilmeld.dk/355/
HJ Hansen,Vestergade 97

På gensyn
Lægeforeningen / Yngre Læger

FADL og LPK – råd om grundlæggen- FADL og LPK – tilmelding okf@fadl.
de privatøkonomi
dk

17. november 17-20

Gratis for FADL medlemmer, 750kr for
ikke-medlemmer

Færdighedsaften med Anne Dolleris

FNKS

17.november 18.00
OUH, Snorrasson

Gratis. Kun for biomekanikstuderende

Kaffebar med quiz a la bagedysten

Epstein Bar

18. november, 14.30,
OUH,WP 19, kælderen

Gratis, medbring gerne hjemmebagt
kage

Udvikling af lægemidler

UNF

19. november, 19.00
SDU, U46

Gratis for medlemmer og studerende

Røntgen Skadestue

FADL – tilmelding th@fadl.dk

23. november, 12.00

Gratis for medlemmer, 750kr for ikkemedlemmer

DAU’s Teknik og Tandsmør

FNKS

24. november, 19.00,
OUH Snorrasson

Gratis. Kun for biomekanikstuderende

Stress på medicinstudiet

Psyk-O og FADL - tilmelding th@fadl. 25. november, 16.10-19
dk
OUH,WP 25

Gratis, begrænset antal pladser

Gerontofarmakologi og polyfarmaci

FADL - tilmelding th@fadl.dk

26. november, 16.00

Gratis for medlemmer, 750kr for ikkemedlemmer

IMCC Odense Generalforsamling

IMCC Odense

27. november, 15.00
OUH,WP 19

Ikke oplyst

IMCC Julefrokost

IMCC Odense – billetter sælges på
WP19 og SDU, U1

27. november, 19.00
OUH,WP 19

IMCC medlemmer: 40kr
Ikke medlemmer: 125kr

FNKS Julefrokost

FNKS - billetter fnks.clubcommander.
com

28. November, 17.30
SDU, Kantine 2

Medlemmer: 165kr
Ikke medlemmer: 215kr

Infektionsudredning

FADL – tilmelding th@fadl.dk

30. november, 17.00

Gratis for medlemmer, 750kr for ikkemedlemmer

Psych out Christmas Luncheon

Tabula Rasa - se facebook for tilmelding 5. december, 17.30 og 20.30, SDU
Kantine IV

Spisebillet: 150kr
Dansebillet: 50kr

Julehygge med Pingo Bingo

PINGO - Pædiatrisk
interesssegruppe odense

Tilmelding nødvændig

Det er gratis at deltage i arrangementerne, og det kræver, at
du melder dig til.

Lægeforeningen
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BLIVER DU LÆGE TIL VINTER, 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
www.laeger.dk

Mød GYL på overlevelseskurset og hør mere
– du tilmelder dig på www.laeger.dk
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Snart læge – FADL og Yngre Lægers
karrierekursus

Søger du en frivillig forening i Odense?
Den Sociale Vejviser er en oversigt over frivillige sociale foreninger i
Odense. Her kan du læse om foreningernes formål og finde deres
kontaktoplysninger. Den Sociale Vejviser findes på vores
hjemmeside: www.frivilligcenter-odense.dk/socialvejviser.
Kontakt Frivilligcenter Odense på tlf. 65906886
Mail: frivilligjob@frivilligcenter-odense.dk

Fakultets
kalender

3. december 16-18, wp 25, 108

Medlemmer: 150kr
Ikke medlemmer: 350kr
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