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LEDER

N

u er sneen smeltet, julepynten pillet ned, nytårsrusen har
lagt sig og et nyt semester starter. I bedste nytårsforsæt-stil, har vi på
redaktion stillet os på badevægten og fået obligatorisk dårligt januarselvværd, så for at skyde et nyt år i gang, er vi trukket i de strammeste løbetights, man kan købe for overtræk på dankortet, hældt glöggen i afløbet og skudt pebernødderne efter naboens kat, for nu skal
vi være fitte! Og hvem er bedre til coache og inspirere end de studerende på idræt og sundhed?
Vi har i dette temanummer undersøgt, hvem de idrætsstuderende er,
hvad de laver, når de er færdiguddannede, og hvordan landets dygtigste unge sportsudøvere jonglerer uddannelse og elitesport. Og hvis
du er gået død i dit fitnessmedlemskab, kan vi præsentere 4 sportsgrene, du (måske) ikke har prøvet før.
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Hvis du er godt træt af sved og omklædningsrum, kan du dykke ned i det nye samarbejde mellem SUND og TEK - det kan
du læse mere om i Health Tech Innovation, og husk endelig at
tage et kig på ”Det nye digitale Sund&Hed”, hvor vi præsenterer alle vores spændende initiativer og idéer.
Husk at kigge forbi vores nye spritnye, superflotte hjemmeside,
www.sundoghed.dk, og giv os et like på Facebook.
Vi glæder os til at tage hul på et nyt semester med jer!

Tekst af Katia Bomholt | Redaktionsskretær,
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STUD.PSYCH 4. SEMESTER

KIYA MIRSHARGHI
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TEKST AF HJALTE OLTMANN | CHEFREDAKTØR, BACH. MED.

Spørgsmål:

Hvorfor skal man dyrke sport?

VOXPOP

Hvad er den mærkeligste sport eller hobby du
har hørt om eller kan forestille dig, og hvorfor?
Har du prøvet noget som du gerne vil anbefale
andre?
Har du et forbillede (sport eller andet) som du
lader dig inspirere af, og hvad har det evt. givet
dig?
Mette Maria Pedersen, Idræt og Sundhed, 4. semester
"Det giver energi og overskud. Det kan også være socialt, hvis man dyrker en holdsport
som f.eks. håndbold, fodbold, volley eller lignende."
"Chess-boxing. En kombination af skak og boksning, hvor man skifter mellem en runde
boksning og så skak. "
"Vandpolo er noget af det mest frygtelige, jeg har prøvet. Man skal holde sig op over vandet samtidig med, orientere sig og kaste eller gribe bolden. Samtidig så bliver man udsat
for at blive holdt under vandet i tacklinger."
"Jeg var på et tidspunkt ved at være lidt opgivende omkring håndbolden efter 2-3 år med
knæskader, og lysten til at blive bedre blev svindende, og da sagde min daværende træner
”Mette, du må aldrig holde op med at drømme”. Det er noget, som virkelig har sat sig i mig,
og jeg har det med mig i rigtig mange aspekter i mit liv - også uden for håndboldverden."

Charlotte knudsen, idræt og Sundhed, 4. semester
"Så man kan spise en pose bland selv slik i weekenden uden dårlig samvittighed."
"Helt sikkert ski ballet. Ballet skal jo være yndefuldt og smukt, men med et par stave i hånden og lange ski der flyver rundt, forsvinder alt det yndefulde og smukke."
"Synes alle burde prøve afrikansk stammedans. Det er dans, hvor man lever sig ind i en
anden rolle og laver brøl og hyl, fordi det hører sig med."
"Udover forskellige undervisere jeg har mødt, vil jeg nævne Chris Macdonald. Jeg har været
så heldig at være til foredrag med ham tre gange, og han formår at sætte sundhed i et andet
perspektiv, og han har fået mig til at tænke over, hvor vigtigt det egentlig er, hvad vi spiser."

Torsten Højmark Hansen., Tofagskandidat inden for idræt og psykologi, Speciale studerende.
"Man skal dyrke sport, hvis man føler at det kan give værdi i ens liv. Dette kan både være
fysisk, psykisk eller socialt. Jeg dyrker selv sport pga. det fællesskab, som sporten kan give."
"Jeg synes at Sumo brydning er et meget mærkeligt koncept. Her spiser folk ekstreme
mængder mad for at tage vægt på. De træner selvfølgelig også, men det er virkelig en mærkelig sport."
"Jeg vil gerne anbefale squash. Jeg har spillet det et halvt år. Det er sjovt og samtidig hårdt."
"Hmm… Der er generelt mange sportsudøvere som er sindssyg vilde til det de gør. Det
kan både være inden for holdsport og individuelle sportsgrene. Det er imponerende, hvordan de er i stand til de ting, som de gør."

TEMA
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TEKST AF KATRINE NELAUSEN | REDAKTØR, CAND.SCIENT.SAN 2. SEMESTER

REPORTAGE

REPORTAGE FRA
SVØMMEHALLEN:

Hvem er de idrætsstuderende?
Alt for længe er Sund&Hed blevet beskyldt for at være et medicinerblad. Den myte vil vi gerne aflive, vi er nemlig jeres allesammens
studenterblad.
Også derfor har vi dedikeret dette tema til en gruppe studerende, som ofte har følt sig snydt, når det handler om spalteplads; de idrætsstuderende. Vi er (næsten) hoppet i speedos og løbesko for at finde ud af, hvem de er. De her super sunde typer som plasker rundt ude
i UNI’s bassiner, hvis påklædning vidner om, at de altid er klar til en rask lille rundboldkamp og som fortrinsvis lever af æg og bananer.
Men da vores kondital ikke holder til mange meter på atletikbanen, og undertegnede kun har vundet en medalje i fredagsbar, har vi (som
de nørder, vi er) valgt at sidde i ro og fred med vores lunkne kaffe og nærstudere jer. Alle tal er fundet på SDU’s hjemmeside under statistik, hvis du skulle have lyst til at tjekke fakta om andre uddannelser ud.
Der var i alt 371 ansøgere til Idræt og Sundhed ved SDU i 2015. 151 havde uddannelsen som 1. prioritet. 337 blev optaget, her
var de 135 bachelor-spirer og 202 kommende kandidater. Dog blev kun 174 færdige samme år, heraf var 93 bachelorer og 81 kandidater
I 2011 søgte svimlende 477 raske unge mennesker ind på Idræt.
Hvis vi kigger på fordelingen af piger og drenge over de sidste par år, er der en klar tendens; flest drenge søger ind til BA-delen, mens
flest piger går hele vejen, nu de er i gang, og tager dermed kandidaten med. Faktisk var der 115 kvindelige kandidatstude-

rende imod 87 mandlige i 2015.

I har overvejende dansk pas. Kun 9 kandidater, og 2 bachelorer, havde udenlandske papirer i 2015.
Også til det rigtig sjove; nemlig jeres karakterer.
Ofte har man jo hørt at motion skulle være så sundt for ikke kun krop men også sind, og at bevægelse fremmer indlæring. Og jeres karakterer viser da også, at de mange timer på håndboldbanerne ikke kun giver flotte ben.
I 2015 havde Bachelorerne et snit på 8,6, mens kandidaterne havde et snit på flotte 9,8!
For at sammenligne kan jeg fortælle at cand.merc’erne samme år havde et snit på 7,9. Og I vipper da også de kvikke hoveder på civilingeniøruddannelsen (med speciale i robotteknologi) af pinden, de havde nemlig ”kun” et snit på 9,6.
Dog er I ikke tæt på eks. kandidaterne fra den naturvidenskabelige eliteuddannelse, de havde nemlig 12 i snit. Og har haft det de sidste fem år….. !!
Vi håber I nyder vores sportstema.
Det er skrevet i kærlighed.

Ofte har man jo hørt at motion
skulle være så sundt for ikke
kun krop men også sind, og at
bevægelse fremmer indlæring.
Og jeres karakterer viser da
også at de mange timer på
håndboldbanerne ikke kun giver
flotte ben
TEMA
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TEKST AF ANDREAS KIRKNÆS FÆRK | SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER

TEMA

Hvad kan man blive
efter idrætsstudiet?
Som idrætsstuderende kan det være svært at danne sig et
overblik, over hvad man kan blive, når man engang er færdig med
sin uddannelse. Derfor har vi taget kontakt til fire forhenværende
studerende, og spurgt dem, hvad de egentlig laver derude i den
”virkelige verden”.

Lad mig indrømme det med det samme:
Da jeg skulle gøre mig klar til at skrive en
artikel, om hvad idrætsstuderende kan blive, gik jeg lidt i panik. Jeg forestillede mig
nemlig, at folk der læser idræt nok bliver
idrætslærere, og siden idræt var mit absolutte hadefag gennem folkeskole- og gymnasietiden, var udsigten til at interviewe sådan
en, ikke just noget jeg så frem til. Som en
anden krigsveteran begyndte jeg at få flashbacks til de uttalige gange, jeg måtte glide
rundt på lakerede sportshalsgulve, fordi jeg
havde ”glemt” indendørsskoene derhjemme, alt imens mine ubarmhjertige klassekammerater tyrede deres røde skumgummibolde mod min spinkle og underudviklede barnekrop. Det var overhåndskast, og
det var ondskabsfuldt. ”Han kunne bare
have grebet”, skreg de, når lærerene endelig forsøgte at trøste mig ved at forsøge at
få gerningsmændene til at undskylde deres absurde adfærd, men det var tydeligt at
på et rent instinktivt og evolutionært plan,
fandt selv lærerne mig ynkelig. Jeg var med
andre ord en smule fordomsfuld.
Men som det hurtigt vil blive klart, er idræt
et ufatteligt bredt fag, og det er langt fra
alle, der ender som lærere (ligesom det ikke
er alle lærere, der beskæftiger sig med barnegråd og skumgummibolde). Her kan du
læse hvad fire forhenværende studerende laver nu, hvor studiet er overstået, samt hvilke
aspekter af studiet, de selv har fundet mest
nyttige i deres nuværende arbejde.

TEMA

Aske Djupnes Ammentorp (Stud.
Scient.) - Fuldtidstræner i gymnastikklub (Oslo, Norge)
Efter at have færdiggjort sin bachelor, er
Aske draget til Oslo for at beskæftige sig
med sin livslange passion – springgymnastik. Arbejdet indebærer både det gængse
trænerarbejde såvel som diverse administrative opgaver i forhold til at forme en konkurrencedygtig klub og få rekrutteret nye
gymnaster. Selvom jobbet må siges at passe godt til Aske, som har dyrket gymnastik
siden barnsben, var det lidt af et tilfælde, at
han endte i Norge: ”Planen var egentlig at
blive efterskolelære på en dansk efterskole,
hvor jeg så skulle undervise i idræt. Jeg blev
dog prikket på skulderen af en ven, der var
blevet tilbudt et trænerjob i Oslo, men ikke
kunne tage det, fordi han netop havde startet nyt studie. Oprindeligt var jeg egentlig
meget usikker på, om jeg var klar til at flytte,
men varmede gradvist op til tanken”. Trods
usikkerheden har beslutningen om at tage
til Norge dog vist sig at være den rigtige:
”Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Det er jo
min hobby at være træner og lære fra mig –

hvis der er én ting, jeg har været god til, så
er det det. Og så er jeg bare kommet til et
godt sted med utroligt rare mennesker. Jeg
er blevet hjulpet med det hele, og det har
bare været så fedt”
Med sin bachelor under armen, føler Aske
sig desuden godt rustet på til trænerarbejdet. I dag ser han det som en fordel at have
gået på et studie, der er så bredt, netop fordi
den brede baggrundsviden gør én i stand til
arbejde på mange forskellige planer: ”Første
år havde vi for eksempel et forløb i idrætssociologi, hvor vi blandt andet foretog kulturanalyser og beskæftigede os med idrætten i en samfundsmæssig kontekst. Det er
noget, jeg nu kan bruge i mit arbejde, hvad
angår spørgsmål, som hvordan vi får tiltrukket nye medlemmer, og hvordan vi bidrager
til, at gymnastikken bliver mere anerkendt
som sportsgren”

Sigrid Alison Rytz (Cand.Scient.)
– Sundhedsvejleder i Vollsmose Sekretariatet
Som sundhedsvejleder i Vollsmose Sekretariatet er Sigrids job at understøtte sko-
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ler i Vollsmose-området med deres udskolingselevers sundhed og trivsel. Arbejdsopgaverne er alsidige og omfatter bl.a. at give
kost- og motionsråd, håndtere konflikter og
tilrettelægge individuelle læringsplaner til
eleverne. Jobbet er en del af en boligsocial
indsats, hvilket vil sige, at Sigrid er ansat af
vollsmosebeboernes selv, der hver måned
betaler en andel af deres husleje til Landsbyggefonden (en fond til støtte og udvikling
af almene boligbyggerier), hvorfra Vollsmose Sekretariatet har mulighed for at søge
pengene til Sigrids løn. Netop det faktum
at lønnen er betalt af beboerne selv, betyder at alt hvad Sigrid beskæftiger sig med,
i sidste ende skal komme dem til gode – og
det må man sige, det gør! En af grundende
til, at hun elsker sit job, er netop, at hun,
i modsætning til lærerne på de skoler, hun
besøger, har mulighed for at tage sig tid til
at engagere sig i den enkelte elevs udvikling:
”Efter skolereformen har lærerne simpelthen ikke tid til noget som helst, men det
har jeg. Jeg har mulighed for at gå i dybden med eleverne og gøre den indsats, der
er så tiltrængt – det er meget unikt”. Med
idrætsuddannelsen i ryggen føler Sigrid sig
desuden godt klædt på til at kunne hjælpe de unge. Noget af det hun sætter særligt pris på er den brede vifte af både faglige og menneskelige kompetencer, hun føler, at idrætsstudiet har givet hende: ”Jeg
var glad for den legende tilgang til kroppen
og til bevægelse, samt den fokus der var på,
hvordan man er sammen med mennesker.
Det er noget jeg bruger meget i dag. Og så
selvfølgelig alt teorien – lige fra fysiologi til
motivationsteorier”

Mette Øgendahl Jacobsen (Cand.
Scient.).– Leder og højskolelære i
USA, Australien og Costa Rica
Mette er ansat i en kombineret stilling som
leder og højskolelærer ved Dansk Studiecenter (et selvstændigt firma, der arrange-

rer højskoleophold i udlandet for unge danskere og svenskere). Hendes job er kort sagt
at varetage alle aspekter af de unges højskoleophold - hun står selv for at lave programmet, undervise, teambuilde og at sørge for, at alle har det godt under opholdet.
Selve arbejdspladsen skifter mellem tre forskellige destinationer: USA, Australien og
Costa Rica.

“Arbejdet kræver, at man kan
have mange bolde i luften
på en gang. Sådan var det
også på idrætsstudiet - i
bogstaveligste forstand”
-Anna Jørgensen
I skrivende stund befinder hun sig på Hawaii, hvor hun i de næste syv måneder skal
undervise en linje kaldt ”sport, krop og personlig drive”, hvorefter hun rejser videre til
Australien med et nyt hold. Ifølge hende
selv er undervisningen klart der, hvor hendes idrætsfaglige baggrund kommer mest
i spil, og hun underviser i alt fra anatomi
og fysiologi til træning og idrætspsykologi.
Men hvordan ender man som leder og underviser på Hawaii? For Mettes vedkommende var det en ren og skær tilfældighed:
”Det er egentlig totalt tilfældigt, at jeg er
endt her. Jeg har førhen undervist på gymnasiet, men jeg gik død i det og tænkte ’sådan skal mit arbejdsliv ikke være fra nu af
og de næste tredive år – det har jeg ikke lyst
til’ Så jeg sagde alting op, tog til Frankrig og
blev Skibums. Planen var oprindeligt at tage
videre til Gran Canaria og undervise i træning, men så brækkede jeg hånden og kunne ikke tage af sted alligevel. En dag fortalte
en kollega i Frankrig mig, at hun havde været elev for Dansk Studiecenter og foreslog,
at jeg skulle prøve at søge et job hos dem”
Selvom de fleste nok ville være lidt misundelige over at have Hawaii som sin arbejdsplads, er der dog nogle aspekter af jobbet,
der ikke altid er lige sjove: ”Det er fedt, men
jeg ser ikke mig selv i det om ti år. Så mange penge er der heller ikke i det. Til gengæld
bliver man rig på noget andet. Man kan også
komme til at savne at have kollegaer i nærheden. Nogle gange er det jo rart nok lige at
have nogen at vende tingene med. Når det
så er sagt, så elsker jeg mit arbejde”

Anna Jørgensen (Cand.Scient.)
– Udviklingskonsulent i Dansk
Svømmeunion
Som udviklingskonsulent i Dansk Svømmeunion er det Annas job at stå for at arrangere og afholde diverse projekter på vegne af svømmeklubber – oftest tilknyttet region Syddanmark, Fyn og det sydligste Jylland. Et eksempel på et af disse projekter
er sommerferielejrene ”Aqua Camps”, hvor
børn og unge i alderen 7-12 år har mulighed for at spendere en god portion af deres
sommerferie i en svømmehal (lidt i stil med
DBU’s fodboldskoler). Arbejdet er dog alsidigt, ofte med skæve arbejdstider, og indebærer alt fra kontorarbejde, temamøder
og weekendseminarer, til virksomheds- og
klubbesøg: ”Der er ikke rigtigt nogen typisk arbejdsdag. Jeg arbejder både om dagen, om aftenen og i weekenderne, overalt
fra Aarhus til Farum. Den mest typisk dag
er nok, at jeg kører på kontoret, hvor jeg
har mulighed for at sparre med mine kollegaer rundt om i Syddanmark angående de
aktuelle projekter. Om aftenen tager jeg tit
på klubbesøg hos de forskellige medlemsklubber” De skæve arbejdstider generer dog
ikke Anna, da arbejdstiderne er fleksible, og
hun har mulighed for selv at tilrettelægge
sin egen arbejdsdag.
Noget af det Anna særligt har fundet anvendeligt i sit arbejde er både knyttet til den
personlige udvikling, hun føler, at hun fik
med fra studiet, men også evnen til at være
imødekommende over for andre mennesker: ”Arbejdet kræver, at man kan have
mange bolde i luften på en gang. Sådan var
det også på idrætsstudiet – også i den bogstavelige forstand. Man skulle håndtere en
masse fag og projekter på én gang, og det
er også sådan, jeg arbejder meget nu. Men
også i forhold til at være åben og imødekommende over for andre mennesker – det
har jeg lært meget af på idrætsstudiet. Det
var generelt bare et superfedt studie. For
mig har det givet rigtig meget. Både fagligt,
men helt klart også menneskeligt”
TEMA
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TEKST AF KIYA MIRSHARGHI | SKRIBENT, STUD. MED. 8. SEMESTER

TEMA

Fra Klorvand til Videnskabsmand
med Syddansk Elite
Hvad gør man, hvis man dyrker sport på det højeste
niveau, men også vil have en akademisk uddannelse i
rygsækken? SDU har løst dette dilemma med deres projekt
Syddansk Elite; Et samarbejde mellem universitetet og
sportsudøveren. Sund&Hed har interviewet Camilla Salling
Olsen, fridykker og idrætsstuderende, og hun fortæller om
de oplevelser, hun har haft med projektet.

Camilla har været fridykker siden hun gik
i gymnasiet: ”Jeg fik ikke rigtig rørt mig og
havde lyst til at svømme, men der var ikke
så mange tilbud, hvor jeg boede.” Heldigvis fandt hun et alternativ i form af livredning, hvor hun primært kom til at arbejde
sammen med mænd: ”Jeg lærte en masse og
blev udfordret, da de var stærkere og hurtigere, end jeg var,” siger hun, og fortsætter: ”men jeg fandt ud af, at jeg til gengæld
kunne være meget længere tid under vandet.” Siden har Camilla deltaget i VM tre
gange, og det har bl.a. resulteret i en 6. og
10. plads samt en 4. plads i holddisciplinen.
Vejen til VM har dog ikke altid været ligetil, og Camilla har måttet prioritere studiet højere en sporten ved nogle lejligheder.
Efter at have læst til sygeplejerske i halvandet år, valgte hun at skifte til Idræt og Sundhed, hvor hun i øvrigt lige har afleveret sin
bachelor: ”Jeg havde lyst til at forstå mere
omkring sport og lære mere omkring, hvordan man kunne træne effektivt. Det handlede derfor også om personlig interesse, da
sport begyndte at betyde meget for mig.”
Syddansk Elite er et projekt, der tilbyder elitesportsudøvere som Camilla råd og vejledning under deres studie. ”Jeg skrev en mail
til Syddansk Elite, og blev bedt om at udfylde en ansøgning, hvor jeg bl.a. beskrev,
hvad jeg havde opnået på nationalt og internationalt plan, hvor meget tid jeg brugte på
træning, hvem der kunne sige god for mig,
osv.,” fortæller hun og tilføjer: ”man har
ikke nogen fortrinsret, og skal først blive optaget på studiet som de andre studerende.”
Når man er del af projektet, kan man søge
støtte fra de personlige rådgivere, der er tilknyttet. De hjælper bl.a. med at lægge en
studieplan med plads til éns sport, sender
løbende ajourførende mails, hjælper med at
skrive ansøgninger til studienævnet, og guiTEMA

der én i det virvar af regler og tidsfrister, der
findes på universitetet. De er også klar, hvis
man bare brug for en snak omkring studiet.
Universitetet støtter også udøverne, hvis de
er til store internationale stævner - som Camilla oplevede da hun var til VM: ”Man kan
fx få sin eksamen rykket frem, så man afvikler den før man tager af sted. Jeg tror også,
at man i nogle tilfælde kan tage sin eksamen
over Skype.” Men der er også udfordringer,
fortæller Camilla smilende: ”Jeg har engang
været tvunget til at læse op til eksamen under VM – og det er jo svært, da man ikke
har det store overskud, og der sker så mange ting omkring én.”
Camilla anbefaler Syddansk Elite til alle,
der dyrker sport på højt niveau og læser en
videregående uddannelse: ”Jeg synes helt
klart, at man som eliteatlet bør melde sig
ind, selvom man ikke har brug for tilbuddene med det samme. Det er godt at have
muligheden for at rådføre sig, og man taber intet ved det.”
CAMILLA OG HENDES HOLD ØVER TIL PRØVEN I SPRINGGYMNASTIK. FOTOGRAF: SIMON SKIPPER CHRISTIANSEN

VM I SARDINIEN, ITALIEN 2014
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INTERVIEW

4

sportsgrene på Fyn,
du skal prøve i 2016
Har du lidt svært ved at holde gejsten oppe fra din januarkur, så læs med
om disse fire lidt alternative sportsgrene.

Fodboldgolf
Hvis du kunne lide minigolf, men altid har
syntes golfkøllen var for svær at styre eller
bolden for lille til at se, så skulle du prøve
fodboldgolf. I sin enkelthed går spillet ud
på, at man har taget minigolfbaner og skaleret dem op, så baner og huller passer til
fodbolde. Nu skal man så sparke bolden i
hullet på færrest mulige spark.
Fodboldgolf Fyn har åben alle dage 8-21 og
ligger på Krogsbøllevej 95 i Otterup.

Vinterbadning
Der er omkring 22.000 vinterbadere i Danmark, og en del af dem holder til i Odense. Vinterbadning er en slags chokterapi for
kroppen, hvor perifere kar sammentrækkes
og blodgennemstrømningen til hjernen falder. Vinterbadning er faktisk rigtig farligt,
og er man utrænet kan man besvime i det
kolde vand og drukne. Men ifølge et tysk
studie kan det måske forbedre sukkeromsætningen og nedsætte kroppens insulinbehov og andre studier viser, at vinterbadere i
gennemsnit har færre sygedage.
Har du fået mod på en kold dukkert? Vinterbadere i Davinde Forsamlingshus mødes
3 gange om ugen ved Davinde Sø i Odense
SØ, og de vil gerne have nye medlemmer.
Kontakt jens.hojager@gmail.com for information. Og husk, man skal aldrig vinterbade alene!

Dog parkour
Som navnet antyder, er det parkour for hunde. Så trænger du og din firbenede ven til
at blive luftede, så skulle I tage på Hundeadfærdsskolen Fyns Dog parkour weekend kursus til foråret og sommer. Hvis du
bare godt kan lide andres hunde, kan man
også deltage i kurset uden at have en hund.
Weekenden byder på træning i balance- og
kropssans (altså for hunden), gennemgang
af hundens sikkerhed ved parkour træning
samt naturligvis den egentlige parkour, hvor
du lærer hunden nye krumspring. Der vil
være kage til arrangementet.
Kurset kommer til at foregå i Odense den
9.-10. april og igen 17.-18. september. Se
mere på Dogparkour Fyn på Facebook eller på www.hasf.dk.

Salsation
Salsation er en sammentrækning af ordene
salsa, der betyder sovs, og sensation. Det
er et godt rod-sammen af dansestilarter og
er en blanding af dans og fitness. Man kan
både komme til det en gang ugentligt, deltage i workshops, og når man rigtig har mærket det sensationelle ved rytmerne kan man
avancere og tage Masterclasses.
Det foregår mandage 18-19 og tirsdage 1718 som drop-in classes i OSF på Rugårdsvej 15 A.

TEMA
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INNOVATION

FRISK OG FREJDIG MED GYMNASIEELEVER: YOUNG&ACTIVE
Center for Innovationsforskning har igangsat projektet Young&Active
– en indsats for at skabe større trivsel blandt nye gymnasieelever
gennem bevægelse. Ideen blev skabt af fire idrætsstuderende og vi har
interviewet en af dem, Sarah Holstein Knudsen, der læser på tredje år.

Den landsdækkende undersøgelse ”Ungdomsprofilen” har bl.a. vist, at gymnasieelever typisk har et for lavt aktivitetsniveau og
at en del af dem føler sig ensomme, stressede og har en lav almen livstilfredshed. Projektet Young&Active stræber for at gøre en
indsats for de unge: ”Vi vil hjælpe eleverne ved at give dem muligheder og rum til at
være fysisk aktive,” siger Sarah, og fortsætter: ”men vi vil gerne undgå en ”one-fit-itall” model, hvor man fx bare giver klassen
adgang til et fitnesscenter.”
Projektet indebærer bl.a. kreative workshops på de enkelte gymnasier, der har til
formål at finde skræddersyede løsninger
for de unge. ”Om det er dannelsen af et
boldrum, gangsti eller kontakt til en kanoklub så støtter vi de unge” fortæller hun.
Udover gymnasieeleverne tager projektet
kontakt til lokale foreninger, så de kan samarbejde og blive inspirerede af hinanden.
Projektet, der ledes af adjunkt Rikke Krølner, er støttet af Nordea-fonden, der har doneret over 12 mio. kr. - hvilket har muliggjort at nå gymnasier over hele landet. Det
er dog ikke alle gymnasier, der skal deltage:

DE FIRE STUDIEKAMMERATER, DER GAV OPHAV TIL IDEEN:
FREDERIK LINKAMP, ANDREAS JØRGENSEN, RASMUS HANSEN OG SARAH HOLSTEIN KNUDSEN.

”Vi tager udgangspunkt i dem, der mistrives mest” forklarer Sarah. Indsatsen vil blive
evalueret på randomiseret vis, hvor 60 gymnasier via lodtrækning fordeles til en indsats- og sammenligningsgruppe.
Ideen til indsatsen var et produkt af Sarah
og tre studiekammeraters innovationslinjeeksamen på andet år: ”Vi talte i første omgang om, at vi bare skulle finde ét gymnasie. Efter vi havde søgt efter mulige samarbejdspartnere, der var interesserede i det, vi
var, fandt vi Center for Innovationsforskning.” Sarah husker tilbage: ”De var i gang

med et projekt der hedder ”Healthy Highschool”, og vi tog kontakt til dem og fortalte, hvem vi var, og om vores idé.”
Efter noget idégenerering bestemte de sig
for at påbegynde et samarbejde, der mundede ud i det nuværende projekt.
”Vi så, at de unge var meget villige til at være
kreative og engagerede, når vi afholdte vores workshops,” beskriver Sarah og tilføjer:
”den gode feedback tog de videre i ansøgningen og kom igennem.”
Sarah anbefaler alle studerende at følge deres projekter igennem, hvis de kan: ”Det er
bedre at tænke stort, og så skære ned end
at tænke for småt og derfor ikke kunne gøre
det større.”
Young&Active begynder med kreative workshops på gymnasier i sommeren 2016.

”Om det er dannelsen
af et boldrum, gangsti
eller kontakt til en
kanoklub, så støtter
vi de unge.”
NORDEA-FONDEN OVERRÆKKER 12.069.201 KR. TIL FORDEL
FOR PROJEKTET.

TEMA
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Det nye digitale
Sund&Hed
Let’s face it, Sund&Hed har de bedste læsere. Og det på trods af at vi har ændret os, og måske har glemt at fortælle hvordan og hvorfor…. Eller i hvert fald ikke fået sagt det tilstrækkeligt højt til alle kunne høre os. Det råder vi nu bod på med denne artikel, som forhåbentligt gør jer lidt klogere på, hvad der sker med vores allesammens studentermagasin.

Hvorfor lander vi ikke hjemme i postkassen længere?
Det handler om økonomi. I disse ressourceknappe tider må alle stramme livremmen ind og kigge dybt i bankboksen. Det har vi blandt
andet gjort ved at spare på portoen, og ved at lave et blad på færre sider. På den måde sparer vi godt 70.000 kr. hver måned. Bladet bliver nu sat op steder, hvor I færdes, f.eks. i kantiner, ved studierum og diverse indgange. Og vi håber, I griber ud efter os, og tager os med
i tasken. Hvis I har en god ide til, hvor vi ellers kunne være, så skriv endelig en mail til os.

Fra fysisk magasin, til toptjekket digitalt medie
Vi arbejder på at blive digitale. I har allerede taget godt imod, at månedens studerende er havnet på Facebook. Tjek også vores nye, superflotte hjemmeside; Her vil alle artikler blive lagt op, og der vil løbende komme nyheder og små videoklip fra f.eks. forskercup.
Løbende vil flere ting blive flyttet til Facebook og hjemmesiden, for til sidst at udfase det trykte magasin. Det er ikke noget som sker
hverken i morgen eller næste uge, men en løbende proces, hvor vi rigtig gerne vil høre fra jer, hvis I har ideer til, hvordan vi kan fange
jer og fortsat være jeres foretrukne studiemagasin – bare på nettet fremfor i skoletaksen. Drømmer I f.eks. om at vi har en Instagram
profil? Ser I helst casen på Facebook eller hjemmesiden? Hvor ofte er det relevant, at der uploades artikler; dagligt, ugentligt, månedligt? Byd ind hvis I savner noget.

Hver ting på sin platform
Vi har en målsætning om, at vores digitale eventyr skal være seriøst, velformuleret og ordentligt. Vi ønsker fortsat kvalitet og relevans. Vi
er autodidakte reportere, hvilket betyder at vi gør vores bedste – men også er fuldt bevidste om, at vi aldrig når samme format som New
York Times. Vi har i øjeblikket nogle overvejelser og diskussioner om, hvor hvad hører hjemme; derfor kan I finde alt det studie- og temarelevante på hjemmesiden. Hvor imod vi forestiller os, at de mere underholdende indslag som casen, Ond&Vred og månedens studerende fungerer bedre på Facebook. Desuden håber vi, at vi med Facebook kan bringe jer mere på banen. Få gang i debatten, og få jer
til at deltage med kommentarer, observationer og måske endda en faglig diskussion.

Fremadrettet
Nu er det jo nævnt nogle gange, at vi arbejder imod at blive digitale.
Vi er fuldt bevidste om, hvilke udfordringer og begrænsninger det sætter, og at vi skal være knivskarpe for ikke at drukne i mængden
af favoritsider og cyberspaces mange fristelser. Det er derfor også vigtigt for os, at I læsere, er med hele vejen. For vi er jeres magasin.
Vi ser muligheder ved at være digitale; blandt andet at vi kan komme i dialog med jer, være en platform hvor studerende kan debattere
(selvfølgelig altid i en god tone!), være mere direkte i vores kontakt med jer og mere opdaterede. Færre artikler med ”det skete” og flere med ”det sker”.
Jeres tanker og ideer er altid velkomne på sundoghed@sundoghed.dk, vi tager imod jeres henvendelser med glæde, og behandler jeres
forslag seriøst.
Fortsat god læselyst…

Vi er jere
magasin s
!

TEMA
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Nyt tilbud til de studerende:
SUND og TEK udbyder unikt
tværfagligt innovationsprogram
Sundhedsvidenskabeligt (SUND)- og teknisk fakultet (TEK) tilbyder nu deres studerende muligheden for at indgå i et ekstra-curriculært innovationsprogram. Formålet er at give de studerende redskaber til
at spotte morgendagens sundhedsmæssige
udfordringer.
Projektet, som er døbt HealthTech Innovator, er et ekstra-curriculært program (dvs.
der gives ingen ECTS), hvor studerende fra
TEK og SUND sammen skal lære, hvordan man med teknologi kan løse kliniske og
sundhedsmæssige problemstillinger. Lektor
Søren Jensen er ansvarlig for udarbejdelsen
af programmet, og mener selv, at det engelske ord Oppurtuniy Regcognition dækker
formålet: ”For at møde de stigende krav til
sundhedssektoren, er vi nødt til at lære det
kommende personale, hvordan man spotter et problem eller en mulighed for forbedring, og hvordan man arbejder videre med
det” forklarer Søren Jensen.
Det er netop derfor at samarbejdet imellem kommende ingeniører og sundhedspersonale er vigtigt. Ingeniørstuderende er
vant til at arbejde projektorienteret og kender til de moderne teknologier, materialer
og elektronik. Det er lægerne og personalet, som er ude i klinikken og tæt på patienten, der kender til behovene og møder problemstillingerne.
”Groft sagt ved ingeniørerne, hvordan man
udvikler nye produkter til sundhedssekto-

STUDIELIV

ren, og sundhedspersonalet ved, hvad der
er behov for” fortæller Søren Jensen og fortsætter: ”Derfor skal vi, de studerende, allerede under studiet lære at arbejde tværfagligt. På den måde får de kendskab til hinandens kompetencer, og får et netværk de
kan bruge senere i karrieren”
Tilbuddet henvender sig derfor til alle studerende, der har interesse for teknologi og
sundhed. ”Vi vil give de studerende

Tilmeldingsfrist er d. 2/3.
Interesserede kan læse mere og tilmelde sig på
sdu.dk/HTI eller finde gruppen på facebook: HealthTech Innovator.
Har du spørgsmål kan du kontakte Søren Jensen på soj@iti.sdu.dk
Krav til deltager: Kandidat studerende på
SUND eller TEK. Evt. studerende på den sidste
del af bacheloruddannelsen.

værktøjer, som kan danne grundlag
for et forskningsprojekt eller muligheden for at starte en virksomhed”

fortæller Søren Jensen.
Programmet starter d. 5 marts og afsluttes
d. 12 maj. I løbet af et par måneder kommer
de studerende igennem fire workshops, som
bl.a. byder på oplæg fra OUHs Center for
Innovativ Medicinsk Teknologi, eksperter
fra forskellige innovationstanke i Odense,
undervisning i kreativ idégenerering og projektarbejde, udarbejdelse af professionelle personlighedsprofiler samt meget andet.
Programmet afsluttes med en pitch/poster
præsentation overfor forskellige investorer
og medico/velfærdsteknologiske virksomheder, samt personale fra SDU og OUH.
Programmet er støttet af både SUND og
TEK, og der er afsat midler til at de studerende har mulighed for at arbejde videre med deres projekt i HealthTech Innovator Fase II.

Lørdag d. 5.
marts

Introduktion

Mellemfase I

Feltstudier

Lørdag d.2. april

Præsentation
af ideer og
gruppedannelse

Mellemfase II

Udvikling af idé

Lørdag d. 16.
april

Spring med
eksperter og
pitch træning

Mellemfase III

Videreudvikling
af idé, med
mulighed for
præsentation
af projekt for
investorpanel i
Cortex Lab.

Torsdag d. 12.
maj

Pitch
præsentation
af idé for
jury. Derefter
feedback,
overrækkelse
af præmier og
mulighed for
finansiering
af HealthTech
Innovator Fase II.
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Fadl’s Forlag
A Practical Guide to Medical Research is a useful
guide for all students and professionals in the field of
medicine, who wish to pursue medical research.
The main theme of the book is to provide inside
information on how to avoid the frustrating experience
of wasting precious research time.
The reader will be provided with knowledge that will
help him or her reach the crucial level of being able to
efficiently publish results.
In brief, this book is a must for anyone who plans to
launch a career in medical research.
The three authors, Thomas Andersen Schmidt, Jan
Bech and Keld Kjeldsen are all M.D.´s that have
focused research careers of their own.
Clinically the authors span from various aspects of
cardiology to cardiac surgery. They practice in hospitals
in Copenhagen, Denmark.
The authors all have extensive experience in research
and teaching, and have published substantially in international journals.

A Practical Guide To Medical Research

Bogen henvender sig specielt til medicinstudiet i København,
Aarhus, Odense og Aalborg, men kan med fordel læses af alle med
interesse for biokemi i en medicinsk sammenhæng. Bogen kan
således benyttes af læger, biologer, molekylærbiologer samt ved
postgraduate kurser. Alle kapitler er revideret af fageksperter.

til m ed er eg le r
ic in st ud
ie t

FADL’s FORLAG

256 mm

Den grundlæggende opbygning og udformning af bogen er bibeholdt fra 1. udgaven, og alle 51 kapitler er blevet udvidet med et
afsnit om supplerende læsning. For at lette tilegnelsen af stoffet
indeholder bogen over 500 illustrationer, ligesom der er mange
kliniske bokse. Efter hvert kapitel er desuden inkluderet et resumé samt defineret læringsmål inden for emnet for at styrke
overblikket.

2. UDGAVE

Vibeke Diness Borup

2.

BIOKEMI giver en opdateret og pædagogisk beskrivelse af den
klassiske biokemi samt af flere biokemiske principper i de emner,
der traditionelt henregnes til molekylær-, celle- og vævsbiologi.
Vægten er lagt på en beskrivelse af de biokemiske grundprincipper som et grundlag for forståelsen af kroppens funktioner.

FADL’s Forlag

Miljø- og
A Practical Guide
arbejdsmedicin
To Medical Research

Vibeke Diness Borup

BIOKEMI

OPDATERET OG VELILLUSTRERET
Hermed foreligger 2. udgave af den populære lærebog i biokemi
på dansk. Alt i bogen er blevet gennemgående bearbejdet: Teksten er opdateret, illustrationerne er revideret eller nytegnet,
mange emner er blevet uddybet, og nye afsnit, bokse og figurer
er blevet tilføjet. Bogen har eksempelvis fået et helt nyt kapitel
om knogleomsætning og calciumhomeostase.

Thomas Andersen Schmidt
Jan Bech · Keld Kjeldsen
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Humananatomi Tekstbog & atlas
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leder på Afdeling for Anatomi og Neurobiologi, IMB, Syddansk Universitet, Odense. Pensioneret september 2002.

M. deltoideus

Humananatomi Thorax & abdomen

Kompendium i
Almen Histologi

Ellen Holm Nielsen: Født 1934 i Kerteminde. Veterinæreksamen fra Den kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole (KVL), København, i 1961. Ansat som videnskabelig assistent ved Afdeling
for Normal Anatomi, KVL, fra 1961-1969. Dr.med.vet. 1968, og fra 1969-2002 afdelings-

Humananatomi Hoved & hals

Læs dette kompendium sammen med Kompendium i Speciel Histologi.

Humananatomi Ekstremiteterne & kropsvæggen

Kompendium i ALmen HistoLogi

Dansk grundbog i biokemi.

mikroskopiske anatomi. Stoffet er helt koncentreret om pensum.
Kompendiet supplerer de større lærebøger og kan med fordel benyttes til eksamenslæsning.

A Practical Guide To Medical Research

Bogen henvender sig specielt til medicinstudiet i København,
Aarhus, Odense og Aalborg, men kan med fordel læses af alle med
interesse for biokemi i en medicinsk sammenhæng. Bogen kan
således benyttes af læger, biologer, molekylærbiologer samt ved
postgraduate kurser. Alle kapitler er revideret af fageksperter.

Kompendium i Almen Histologi er en relativ kortfattet og koncentreret indføring i den
A Practical Guide to Medical Research is a useful
guide for all students and professionals in the field of
medicine, who wish to pursue medical research.
The main theme of the book is to provide inside
information on how to avoid the frustrating experience
of wasting precious research time.
The reader will be provided with knowledge that will
help him or her reach the crucial level of being able to
efficiently publish results.
In brief, this book is a must for anyone who plans to
launch a career in medical research.
The three authors, Thomas Andersen Schmidt, Jan
Bech and Keld Kjeldsen are all M.D.´s that have
focused research careers of their own.
Clinically the authors span from various aspects of
cardiology to cardiac surgery. They practice in hospitals
in Copenhagen, Denmark.
The authors all have extensive experience in research
and teaching, and have published substantially in international journals.

Humananatomi Tekstbog & atlas

Humananatomi Tekstbog & atlas
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afsnit om supplerende læsning. For at lette tilegnelsen af stoffet
indeholder bogen over 500 illustrationer, ligesom der er mange
kliniske bokse. Efter hvert kapitel er desuden inkluderet et resumé samt defineret læringsmål inden for emnet for at styrke
overblikket.

2. UDGAVE

Vibeke Diness Borup

1.

BIOKEMI giver en opdateret og pædagogisk beskrivelse af den
klassiske biokemi samt af flere biokemiske principper i de emner,
der traditionelt henregnes til molekylær-, celle- og vævsbiologi.
Vægten er lagt på en beskrivelse af de biokemiske grundprincipper som et grundlag for forståelsen af kroppens funktioner.

A Practical Guide
To Medical Research

Vibeke Diness Borup

BIOKEMI

Hermed foreligger 2. udgave af den populære lærebog i biokemi
på dansk. Alt i bogen er blevet gennemgående bearbejdet: Teksten er opdateret, illustrationerne er revideret eller nytegnet,
mange emner er blevet uddybet, og nye afsnit, bokse og figurer
er blevet tilføjet. Bogen har eksempelvis fået et helt nyt kapitel
om knogleomsætning og calciumhomeostase.

Thomas Andersen Schmidt
Jan Bech · Keld Kjeldsen

BIOKEMI

BIOKEMI
OPDATERET OG VELILLUSTRERET

SØREN NØRBY
PETER K.A. JENSEN

Dansk grundbog i biokemi.
Velillustreret og med kliniske bokse. Tilstræbt

?

pensumdækkende på medicinstudiet i
København, Aarhus, Odense og Aalborg.
9 788777 49760 5

198 mm

40 mm

Den forcerede eksspiration

Dansk grundbog i biokemi.

Det transmurale tryk over bronkievæggen: Pil ÷ Ppl.
Generelt: Tryk, der skal bruges for at overvinde
strømningsmodstanden (fr: friktion).

Pfr = Palv ÷ Pil

Trykfald fra alveole til et sted i bronkietræet fx
EPP eller atmosfæren.

Pfr = Palv ÷ Patm
eller Palv ÷ Pao

Det drivende tryk under eksspirationen fra alveolerne til atmosfæren (Patm) eller til mundhulen
(Pao) (airway opening)

EPP

Equal pressure point: det sted, hvor Pil og Ppl er lige
store.

Flowbegrænsende
segment

Den del af luftvejene, der strækker sig oralt fra EPP
og inddrager resten af bronkietræets intratorakale
forløb.

Choke point

Det sted i det flowbegrænsende segment, hvor
tværsnitsarealet er mindst.

PGAS
PB ÷ PH2O t

Oxygenoptagelseshastigheden
Korrektionsfaktor til brug i
formlen ovenfor, når R ikke
er 1,0
Karbondioxideliminationshastigheden
Den respiratoriske udvekslingskvotient og den metaboliske udvekslingskvotient

(oftest = RQ)

Den alveolære ventilation

Det alveolære volumen

2

Søren Lyager
Læge, pensioneret, og lektor
ved Fysiologisk Institut ved
Aarhus Universitet.
Har undervist medicinstuderende, sygeplejersker
og fysioterapeuter og holdt
foredrag på sygehuse over
hele landet.

Symboler, der vedrører volumen-tryk-kurver, flow-volumen-kurver og
respirationssløjfen.

pensumdækkende på medicinstudiet i
København, Aarhus, Odense og Aalborg.
9 788777 49760 5

Mange illustrationer, kliniske
blokke og øvelser. Pensumrettet
og eksamensrelevant

Det anatomisk skadelige rum

Det totale skadelige rum

Shuntfraktionen
Alveoleluftligningens
simple form

M. tricipitis
brachis

Retinaculum
extensorum

Pharynx
Cavitas ori
Pharynx

Larynx
M. gluteus maximus

M. biceps femoris
M. gastrocnemius

Lungediffusionskapaciteten
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Anja Brügmann
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Pharynx

Pharynx
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Hoved & hals
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Kurt rAsMussen
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Corpus ventriculare

Fascies anterior remalis
Intestium tenue

Colon sigmocdeum
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Martin Faurholdt Gude

M. E. Matthiessen, O. W. Petersen & K. Poulsen
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Cavitas ori

Anne Marie Førrisdahl Steen

4.

Simon Veedfald

Humananatomi Tekstbog & atlas
Humananatomi Thorax & abdomen

Humananatomi Hoved & hals

4. udgave

Annette Møller Dall
Simon Veedfald
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Anja Brügmann

173 mm

opdateret og udvidet med nyeste viden, og der er
kommet flere pædagogiske illustrationer med. 2.
udgaven er desuden tilpasset pensum for immunologiundervisningen ved de tre danske medicin-

noter og e-lærings-materiale, vil man være
godt dækket ind med både detaljer og overblik.
Immunologi – en kortfattet lærebog er således
særdeles velegnet til repetition og eksamenslæsning. Bogen er derfor et uundværligt redskab for den medicinstuderende, men også
den færdiguddannede læge, der har brug for at
repetere basale immunologiske fakta, kan
have stor glæde af bogen.
ISBN 978-87-7749-493-2

Dette kompendium er skrevet af de samme forfattere,
som er ansvarlige for lærebogen Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin, 4. udgave, FADL’s Forlag
2014. Kompendiet er en forkortet version af den store
grundbog, hvor de vigtigste fakta er trukket frem.
Bogen imødekommer et behov hos de studerende på
de danske medicinske fakulteter for en komprimeret
tekst og mnemotekniske oversigtsskemaer, som kan
bruges til at få det hurtige overblik over stoffet.
Dette gør kompendiet til en uundværlig ledsager fx i

En kortfattet lærebog

forbindelse med eksamensforberedelserne.

Niels Høiby: Professor, overlæge, dr.med.
Peter skiNHøj: Professor, overlæge, dr.med.

2. UDGAVE
Med opdateret viden
og flere pædagogiske
illustrationer.
Velegnet til repetition

mikrobiologi
og infektionsmedicin
SYGT VÆV – RASK VÆV

Inden for patologien kigger man efter forandringer, men det kan være

Redigeret
svært ataf
vurdere, hvad der er forandret, hvis man ikke har den normale
Niels Høiby
ogkontrast. Løsningen i Patologisk atlas er unik: For hvert
tilstand som
patologisk præparat er der et billede af det tilsvarende raske væv.
Peter Skinhøj
Pædagogiske beskrivelser, som er direkte kædet sammen med instruerende pile og ringe, samt et billede af det raske væv, giver den studerende grundlæggende forudsætninger for at kunne genkende en patologisk tilstand. Alt sammen leveret i et kort og præcist sprog. Bogen
forklarer desuden betydningen af patologiske begreber. Dette er en
hjælp for den studerende og findes sjældent i andre lærebøger.

Bogen fokuserer på den almene/basale patologi. Derfor begyndes der
med en gennemgang af de cellulære adaptationsmekanismer. Disse
efterfølges af celledødstyperne. Herefter følger betændelsestilstandene
og heling af skade samt påvirkninger af blodkredsløbet. Sidst findes patologens fokusområde: neoplasi. Fokus ligger på at adskille de god- og
ondartede tilfælde. Kapitlet om malignitetskriterier fylder derfor en del.
Hermed er den almene patologi afsluttet. For at du kan lære at identificere neoplasi i forskellige typer væv, er der inkluderet et kapitel om
hyppige typer af godartede neoplasier og et kapitel om kræft.

og eksamenslæsning

Anne Marie Førrisdahl Steen

Kompendium i

farma
kologi

246 mm

ske fakulteter.

Hvis man supplerer bogen med forelæsnings-

OG INFEKTIONSMEDICIN

SØREN THUE LILLEVANG
BJARNE KUNO MØLLER

IMMUNOLOGI

Kompendium i

Kompendium i farmakologi

ed 2. udgave af IMMUNOLOGI – EN KORTFATTET LÆREBOG er det intentionen at

tisk overblik over immunologiens fysiologiske
grundprincipper. Fokus er på det dynamiske samspil mellem de mange molekylære og cellulære
processer. Denne 2. udgave af bogen er blevet

Anne Marie Førrisdahl Steen

M

præsentere et præcist, velillustreret og systema-
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Kompendium i mikrobiologi og infektionsmedicin

IMMUNOLOGI

Side 1

SØREN THUE LILLEVANG · BJARNE KUNO MØLLER IMMUNOLOGI - EN KORTFATTET LÆREBOG FADL’S FORLAG

5.

HISTOLOGI
tekst & atlas

Ekstremiteterne & kropsvæggen

Hjertets minutvolumen

Miljø- og
arbejdsmedicin

13:33

Corpus ventriculare

Intestium tenue

Colon sigmocdeum

Korrektionsfaktor for lungevolumina og flow

FADL’s Forlag

26/03/09

Hepar

Fascies anterior remalis

Canalis analis

Oesophagus

Trachea

Korrektionsfaktor for
oxygenoptagelseshastighed
og karbondioxideliminationshastighed

Eksempler på de mest anvendte respirationsfysiologiske ligninger.

FADL Immunologi 2. udgave

Humananatomi Tekstbog & atlas

Pharynx
Cavitas nasi

Alveoleluftligningens
udvidede form

Søren Lyager

FADL’S FORLAG

Humananatomi Tekstbog & atlas

M. deltoideus

M. latissimus
dorsi

Humananatomi Thorax & abdomen

Øsofagustrykket, der oftest måles i stedet for Ppl.
Trykket intraluminalt i bronkietræet lig med
Palv ÷ Pfr.

Ptm

Respirationsfysiologi
er læren om, hvordan lungerne ved hjælp
af ventilationen forsyner organismen med oxygen
og fjerner karbondioxid. Blandt andet beskrives i bogen
de udfordringer, der opstår som følge af fysisk arbejde,
ændrede omgivelser, stigende alder og sygdom.
Denne pensumrettede og velillustrerede lærebog er den
første af sin slags på dansk. Der er lagt vægt på at kæde den
fysiologiske teori sammen med den kliniske virkelighed. For at
lette indlæringen er bogen forsynet med mange figurer, tabeller,
kliniske blokke samt øvelsesspørgsmål, der er besvaret sidst i
bogen. Dette gør også bogen yderst eksamensrelevant.
Respirationsfysiologi er primært målrettet medicinstuderende. Den dækker læringsmålene i lungernes fysiologi
ved de medicinske fakulteter på universiteterne i København, Odense og Århus. Også fysioterapeuter og
sygeplejersker kan med fordel benytte
sig af bogen.

Humananatomi Hoved & hals

Poes

Pil

Respirationsfysiologi

Alveoletrykket er det drivende tryk lig med Pmus
+ Pst (w)+ Pst (l)
Pleuratrykket: Pmus + Pst (w). Det er det ekstraluminale tryk i forhold til Pil.

FGAS =

Fraktion af gas

Partialtryk i gas

Lærebog i respirationens fysiologi.

Den del af det drivende tryk, der stammer fra
thoraxvæggens elastiske recoil.
Den del af det drivende tryk, der stammer fra
lungernes elastiske recoil.

Palv

Ppl

Pfr

Velillustreret og med kliniske bokse. Tilstræbt

Den del af det drivende tryk, der skabes af
eksspirationsmusklerne.

Pst (w)

Pst (l)

Humananatomi Tekstbog & atlas

Formelsamling

Respirationsfysiologi

Søren
Lyager

Oversigt over betegnelser, der anvendes ved
beskrivelse af den forcerede eksspiration
Pmus

2. UDGAVE

256 mm

Bogen henvender sig specielt til medicinstudiet i København,
Aarhus, Odense og Aalborg, men kan med fordel læses af alle med
interesse for biokemi i en medicinsk sammenhæng. Bogen kan
således benyttes af læger, biologer, molekylærbiologer samt ved
postgraduate kurser. Alle kapitler er revideret af fageksperter.

Vibeke Diness Borup

Vibeke Diness Borup

Den grundlæggende opbygning og udformning af bogen er bibeholdt fra 1. udgaven, og alle 51 kapitler er blevet udvidet med et
afsnit om supplerende læsning. For at lette tilegnelsen af stoffet
indeholder bogen over 500 illustrationer, ligesom der er mange
kliniske bokse. Efter hvert kapitel er desuden inkluderet et resumé samt defineret læringsmål inden for emnet for at styrke
overblikket.
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3.

BIOKEMI giver en opdateret og pædagogisk beskrivelse af den
klassiske biokemi samt af flere biokemiske principper i de emner,
der traditionelt henregnes til molekylær-, celle- og vævsbiologi.
Vægten er lagt på en beskrivelse af de biokemiske grundprincipper som et grundlag for forståelsen af kroppens funktioner.
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BIOKEMI
OPDATERET OG VELILLUSTRERET
Hermed foreligger 2. udgave af den populære lærebog i biokemi
på dansk. Alt i bogen er blevet gennemgående bearbejdet: Teksten er opdateret, illustrationerne er revideret eller nytegnet,
mange emner er blevet uddybet, og nye afsnit, bokse og figurer
er blevet tilføjet. Bogen har eksempelvis fået et helt nyt kapitel
om knogleomsætning og calciumhomeostase.

Redigeret af
Jens Peter BonDe
Kurt rAsMussen
torBen sigsgAArD

FADL’S FORLAG

MATHIAS W. BREJNEBØL

Hensigten er, at du til sidst både kan genkende neoplasier samt adskillige af de godartede fra de ondartede.

ISBN 978-87-7749-781-0

Målet med atlasset er således simpelt: Det vil ikke blot fortælle den

FADL’smedicinstuderende,
Forlag
hvad det egentlig er, hun skal kigge efter ved de

FADL’S FORLAG

FADL’s Forlag

forskellige almenpatologiske tilstande, men især også at vise det.
Patologisk atlas er således et vigtigt supplement til lærebøger i patologi.
Kompendium-mikrobio_OMSL_4K.indd 1
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ISBN: 978-87-7749-713-1
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akut kirurgi og sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet mave-tarm-

AKUTTE

•

TILSTANDE

KIRURGISKE

Blodprøver

•

Urinprøver

•

Cerebrospinalvæskeprøver

•

Fæcesanalyser

Overskueligheden har været i højsædet i denne praktisk
anlagte kittelbog, som kan være til hjælp for yngre læger
og medicinstuderende, men også for fx sygeplejersker,
lægesekretærer og bioanalytikere.

TILSTANDE

Forfattere:

Erik Hippe
Anne-Lise Kamper

2. udgave

dr.med., overlæge, speciallæge i Intern medicin og

Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital

Nefrologi

ISBN 978-87-7749-561-8
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Pædagogiske beskrivelser, som er direkte kædet sammen med instruerende pile og ringe, samt et billede af det raske væv, giver den studerende grundlæggende forudsætninger for at kunne genkende en patologisk tilstand. Alt sammen leveret i et kort og præcist sprog. Bogen
forklarer desuden betydningen af patologiske begreber. Dette er en
hjælp for den studerende og findes sjældent i andre lærebøger.
Bogen fokuserer på den almene/basale patologi. Derfor begyndes der
med en gennemgang af de cellulære adaptationsmekanismer. Disse
efterfølges af celledødstyperne. Herefter følger betændelsestilstandene
og heling af skade samt påvirkninger af blodkredsløbet. Sidst findes patologens fokusområde: neoplasi. Fokus ligger på at adskille de god- og
ondartede tilfælde. Kapitlet om malignitetskriterier fylder derfor en del.
Hermed er den almene patologi afsluttet. For at du kan lære at identificere neoplasi i forskellige typer væv, er der inkluderet et kapitel om
hyppige typer af godartede neoplasier og et kapitel om kræft.

Blodprøver og mere!
Gennemgang af analysesvar på
blodprøver, urinprøver, cerebrospinalvæskeprøver og fæcesanalyser.
Også stort afsnit om sygdomsgrupper.

11. UDGAVE

ISBN:978-87-7749-536-6
978-87-7749-711-7
ISBN:
ISBN:
978-87-7749-536-6
978-87-7749-536-6

SYGT VÆV – RASK VÆV
Inden for patologien kigger man efter forandringer, men det kan være
svært at vurdere, hvad der er forandret, hvis man ikke har den normale
tilstand som kontrast. Løsningen i Patologisk atlas er unik: For hvert
patologisk præparat er der et billede af det tilsvarende raske væv.

Erik Hippe
Linda Hilsted
Anne-Lise Kamper

Klinik og biokemi

Linda Hilsted
dr.med., overlæge, speciallæge i Klinisk biokemi
dr.med., speciallæge i Intern medicin og Hæmatologi

Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge, Gastroenheden,

Klinik og biokemi

246 mm

kirurgiske, karkirurgiske, urologiske og thoraxkirurgiske sygdomme.
Bogen er rigt illustreret og brugervenligt opbygget. Den er også forsynet med en liste over relevante telefonnumre og internetsider.

sygdomsgrupper og kliniske problemstillinger. I bogens
anden del gennemgås de enkelte analyser i alfabetisk
rækkefølge:

MEDICINSKE

Laboratorie
undersøgelser

Kompendium i farmakologi

en lille byld, det næste med en multimorbid patient i septisk shock.
Akutte kirurgiske tilstande omfatter både generelle emner om

Denne 5. udgave af Laboratorieundersøgelser er gennemgribende revideret og udvidet med øget vægt på den praktiske anvendelse af klinisk biokemiske analyser.

Laboratorieundersøgelser

6.

leder skal der tages? Og hvad gør jeg i forhold til en septisk patient?
Den kan være en hjælp i situationer, hvor du skal tænke og handle
hurtigt. Det ene øjeblik står man med en rask, upåvirket patient med

FADL’s Forlag

Laboratorieundersøgelser
– blodprøver og mere!

AKUTTE

baseret på den nyeste praksis.
Bogen er en praktisk anlagt brugsbog, der vejleder dig i spørgsmål

497131

Første del af bogen indeholder beskrivelser af en række

Akutte kirurgiske tilstande er en klinikbog til medicinstuderende,
yngre læger og andre med behov for viden om akut kirurgi. Denne
2. udgave er fuldt opdateret, så du kan træffe de rette beslutninger

som: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbil-

788777

Nina Skavlan Godtfredsen
Christina Rostrup Kruuse
Andreas Munk Petersen
Jacob Tfelt-Hansen
Tina Vilsbøll
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DET MEST
ALMINDELIGE
I MEDICIN
OG KIRURGI

MATHIAS W. BREJNEBØL

Hensigten er, at du til sidst både kan genkende neoplasier samt adskillige af de godartede fra de ondartede.

Michael Moesmann Madsen

Målet med atlasset er således simpelt: Det vil ikke blot fortælle den
medicinstuderende, hvad det egentlig er, hun skal kigge efter ved de
forskellige almenpatologiske tilstande, men især også at vise det.
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Patologisk atlas er således et vigtigt supplement til lærebøger i patologi.

9 788777 497117
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leder skal der tages? Og hvad gør jeg i forhold til en septisk patient?
Den kan være en hjælp i situationer, hvor du skal tænke og handle
hurtigt. Det ene øjeblik står man med en rask, upåvirket patient med
en lille byld, det næste med en multimorbid patient i septisk shock.
Akutte kirurgiske tilstande omfatter både generelle emner om
akut kirurgi og sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet mave-tarmkirurgiske, karkirurgiske, urologiske og thoraxkirurgiske sygdomme.
Bogen er rigt illustreret og brugervenligt opbygget. Den er også forsynet med en liste over relevante telefonnumre og internetsider.

Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge, Gastroenheden,

AKUTTE
KIRURGISKE

TILSTANDE
2. udgave

Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital

Pmus

Den del af det drivende tryk, der skabes af
eksspirationsmusklerne.

Pst (w)

Den del af det drivende tryk, der stammer fra
thoraxvæggens elastiske recoil.

Lærebog i respirationens fysiologi.

Pst (l)

Den del af det drivende tryk, der stammer fra
lungernes elastiske recoil.

Palv

Alveoletrykket er det drivende tryk lig med Pmus
+ Pst (w)+ Pst (l)

Respirationsfysiologi

Ppl

Pleuratrykket: Pmus + Pst (w). Det er det ekstraluminale tryk i forhold til Pil.

Poes

Øsofagustrykket, der oftest måles i stedet for Ppl.

Pil

Trykket intraluminalt i bronkietræet lig med
Palv ÷ Pfr.

Ptm

Det transmurale tryk over bronkievæggen: Pil ÷ Ppl.

Pfr

Generelt: Tryk, der skal bruges for at overvinde
strømningsmodstanden (fr: friktion).

Pfr = Palv ÷ Pil

Trykfald fra alveole til et sted i bronkietræet fx
EPP eller atmosfæren.

Pfr = Palv ÷ Patm
eller Palv ÷ Pao

Det drivende tryk under eksspirationen fra alveolerne til atmosfæren (Patm) eller til mundhulen
(Pao) (airway opening)

EPP

Equal pressure point: det sted, hvor Pil og Ppl er lige
store.

Flowbegrænsende
segment

Den del af luftvejene, der strækker sig oralt fra EPP
og inddrager resten af bronkietræets intratorakale
forløb.

Choke point

Det sted i det flowbegrænsende segment, hvor
tværsnitsarealet er mindst.

er læren om, hvordan lungerne ved hjælp
af ventilationen forsyner organismen med oxygen
og fjerner karbondioxid. Blandt andet beskrives i bogen
de udfordringer, der opstår som følge af fysisk arbejde,
ændrede omgivelser, stigende alder og sygdom.
Denne pensumrettede og velillustrerede lærebog er den
første af sin slags på dansk. Der er lagt vægt på at kæde den
fysiologiske teori sammen med den kliniske virkelighed. For at
lette indlæringen er bogen forsynet med mange figurer, tabeller,
kliniske blokke samt øvelsesspørgsmål, der er besvaret sidst i
bogen. Dette gør også bogen yderst eksamensrelevant.
Respirationsfysiologi er primært målrettet medicinstuderende. Den dækker læringsmålene i lungernes fysiologi
ved de medicinske fakulteter på universiteterne i København, Odense og Århus. Også fysioterapeuter og
sygeplejersker kan med fordel benytte
sig af bogen.

Mange illustrationer, kliniske
blokke og øvelser. Pensumrettet

FGAS =

PGAS
PB ÷ PH2O t

Oxygenoptagelseshastigheden

Karbondioxideliminationshastigheden
Den respiratoriske udvekslingskvotient og den metaboliske udvekslingskvotient

(oftest = RQ)

2

Læge, pensioneret, og lektor
ved Fysiologisk Institut ved
Aarhus Universitet.
Har undervist medicinstuderende, sygeplejersker
og fysioterapeuter og holdt
foredrag på sygehuse over
hele landet.

Søren Lyager

POUL ERIK BLOCH THOMSEN

Det alveolære volumen

Det anatomisk skadelige rum

Det totale skadelige rum

•

Bogen er en praktisk anlagt brugsbog, der vejleder dig i spørgsmål

Linda Hilsted
Erik Hippe
dr.med., speciallæge i Intern medicin og Hæmatologi
Anne-Lise Kamper
dr.med., overlæge, speciallæge i Intern medicin og

3. udgave

Korrektionsfaktor for
oxygenoptagelseshastighed
og karbondioxideliminationshastighed

Nefrologi

Hjertets minutvolumen

ISBN 978-87-7749-561-8
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AKUTTE

Den kan være en hjælp i situationer, hvor du skal tænke og handle
hurtigt. Det ene øjeblik står man med en rask, upåvirket patient med
en lille byld, det næste med en multimorbid patient i septisk shock.
Akutte kirurgiske tilstande omfatter både generelle emner om
akut kirurgi og sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet mave-tarmkirurgiske, karkirurgiske, urologiske og thoraxkirurgiske sygdomme.
Bogen er rigt illustreret og brugervenligt opbygget. Den er også forsynet med en liste over relevante telefonnumre og internetsider.

Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge, Gastroenheden,

AKUTTE

Inden for patologien kigger man efter forandringer, men det kan være
svært at vurdere, hvad der er forandret, hvis man ikke har den normale
tilstand som kontrast. Løsningen i Patologisk atlas er unik: For hvert
patologisk præparat er der et billede af det tilsvarende raske væv.

TILSTANDE

Pædagogiske beskrivelser, som er direkte kædet sammen med instruerende pile og ringe, samt et billede af det raske væv, giver den studerende grundlæggende forudsætninger for at kunne genkende en patologisk tilstand. Alt sammen leveret i et kort og præcist sprog. Bogen
forklarer desuden betydningen af patologiske begreber. Dette er en
hjælp for den studerende og findes sjældent i andre lærebøger.

TILSTANDE

Bogen fokuserer på den almene/basale patologi. Derfor begyndes der
med en gennemgang af de cellulære adaptationsmekanismer. Disse
efterfølges af celledødstyperne. Herefter følger betændelsestilstandene
og heling af skade samt påvirkninger af blodkredsløbet. Sidst findes patologens fokusområde: neoplasi. Fokus ligger på at adskille de god- og
ondartede tilfælde. Kapitlet om malignitetskriterier fylder derfor en del.
Hermed er den almene patologi afsluttet. For at du kan lære at identificere neoplasi i forskellige typer væv, er der inkluderet et kapitel om
hyppige typer af godartede neoplasier og et kapitel om kræft.

2. udgave

Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital

11. UDGAVE

Blodprøver og mere!
Gennemgang af analysesvar på
blodprøver, urinprøver, cerebrospinalvæskeprøver og fæcesanalyser.
Også stort afsnit om sygdomsgrupper.

DET MEST
ALMINDELIGE
I MEDICIN
OG KIRURGI
Michael Moesmann Madsen

Målet med atlasset er således simpelt: Det vil ikke blot fortælle den
medicinstuderende, hvad det egentlig er, hun skal kigge efter ved de
forskellige almenpatologiske tilstande, men især også at vise det.

FADL’S FORLAG
9 788777 497117
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Linda Hilsted
Anne-Lise Kamper

MATHIAS W. BREJNEBØL

Hensigten er, at du til sidst både kan genkende neoplasier samt adskillige af de godartede fra de ondartede.
ISBN:978-87-7749-536-6
978-87-7749-711-7
ISBN:
ISBN:
978-87-7749-536-6
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Fæcesanalyser

Forfattere:
dr.med., overlæge, speciallæge i Klinisk biokemi

246 mm

8.

som: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbil-

•

anlagte kittelbog, som kan være til hjælp for yngre læger
og medicinstuderende, men også for fx sygeplejersker,

Akutte kirurgiske tilstande er en klinikbog til medicinstuderende,

leder skal der tages? Og hvad gør jeg i forhold til en septisk patient?

Urinprøver
Cerebrospinalvæskeprøver

lægesekretærer og bioanalytikere.

Alveoleluftligningens
udvidede form
Korrektionsfaktor for lungevolumina og flow

FADL’s Forlag

yngre læger og andre med behov for viden om akut kirurgi. Denne

Blodprøver

•
•

Overskueligheden har været i højsædet i denne praktisk

Alveoleluftligningens
simple form

173 mm

2. udgave er fuldt opdateret, så du kan træffe de rette beslutninger

Første del af bogen indeholder beskrivelser af en række
anden del gennemgås de enkelte analyser i alfabetisk

Eksempler på de mest anvendte respirationsfysiologiske ligninger.

baseret på den nyeste praksis.

Denne 5. udgave af Laboratorieundersøgelser er gennemgribende revideret og udvidet med øget vægt på den praktiske anvendelse af klinisk biokemiske analyser.

rækkefølge:

Shuntfraktionen

9 788777 497117

Akutte kirurgiske tilstAnde
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Laboratorieundersøgelser
– blodprøver og mere!

sygdomsgrupper og kliniske problemstillinger. I bogens

L ÆRKE SMIDT HANSEN
CHRISTIAN JØNS

Jan Pødenphant,
Søren Jacobsen,
Claus Manniche,
Kristian SteengaardPedersen og
Ulrik Tarp (red.)

Den alveolære ventilation

ISBN:978-87-7749-536-6
978-87-7749-711-7
ISBN:
ISBN:
978-87-7749-536-6
978-87-7749-536-6

EKG ATLAS

Reuma
tologi

Partialtryk i gas

Korrektionsfaktor til brug i
formlen ovenfor, når R ikke
er 1,0

og eksamensrelevant

Søren Lyager

Symboler, der vedrører volumen-tryk-kurver, flow-volumen-kurver og
respirationssløjfen.

Formelsamling
Fraktion af gas

Klinik og biokemi

7.

Bogen er en praktisk anlagt brugsbog, der vejleder dig i spørgsmål
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Laboratorieundersøgelser

yngre læger og andre med behov for viden om akut kirurgi. Denne
2. udgave er fuldt opdateret, så du kan træffe de rette beslutninger
baseret på den nyeste praksis.

Respirationsfysiologi

Respirationsfysiologi

Akutte kirurgiske tilstande er en klinikbog til medicinstuderende,

som: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbil-

Søren
Lyager

Oversigt over betegnelser, der anvendes ved
beskrivelse af den forcerede eksspiration

788777
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Patologisk atlas er således et vigtigt supplement til lærebøger i patologi.

ISBN: 978-87-7749-713-1
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PSYKIATRI

Akutte kirurgiske tilstande er en klinikbog til medicinstuderende,
yngre læger og andre med behov for viden om akut kirurgi. Denne
2. udgave er fuldt opdateret, så du kan træffe de rette beslutninger
baseret på den nyeste praksis.
Bogen er en praktisk anlagt brugsbog, der vejleder dig i spørgsmål

hurtigt. Det ene øjeblik står man med en rask, upåvirket patient med
en lille byld, det næste med en multimorbid patient i septisk shock.
Akutte kirurgiske tilstande omfatter både generelle emner om
akut kirurgi og sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet mave-tarmkirurgiske, karkirurgiske, urologiske og thoraxkirurgiske sygdomme.
Bogen er rigt illustreret og brugervenligt opbygget. Den er også forsynet med en liste over relevante telefonnumre og internetsider.

Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge, Gastroenheden,

AKUTTE
KIRURGISKE

TILSTANDE

AKUTTE

MEDICINSKE

TILSTANDE

2. udgave

Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital

En lærebog om voksnes psykiatriske sygdomme

9.

som: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbilleder skal der tages? Og hvad gør jeg i forhold til en septisk patient?
Den kan være en hjælp i situationer, hvor du skal tænke og handle
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Tom Lissauer og Graham Clayden
Dansk red. Ulrikka Nygaard og Kjeld Schmiegelow

Nina Skavlan Godtfredsen
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Tina Vilsbøll

PSYKIATRI

AKUTTE PSYKIATRISKE TILSTANDE

Psykiatrisk skadejournal
Skadejournalen skal være kort (2030 linjer).

Pædiatri – en illustreret lærebog

Årsag til henvisningen/henvendelsen: Skrives kort.
Aktuelle sociale forhold: Skrives kort og kun med det aktuelle og
væsentlige.
Somatisk sygdomme: Anføres kun, hvis det er relevant for aktuelle
kontakt.
Misbrug af alkohol og psykoaktive stoffer: Beskrives kort.
Tidligere psykiske lidelser: Der anføres kun hoveddiagnoser.

✚

En lærebog om voksnes psykiatriske sygdomme
5. udgave

d

Poul Videbech | Morten Kjølbye | Thorkil Sørensen | Per Vestergaard

C

11. UDGAVE
ISBN:978-87-7749-536-6
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Aktuelle psykiske lidelse: Kort resumé af samtalen.
Objektiv psykiatrisk undersøgelse: Kort, men bør altid indeholde
vågenhedsgrad, bevidsthedsklarhed, orientering, stemningsleje, psyko
motorisk tempo og aktivitet, hallucinationer, vrangforestillinger, andre
tegn på psykose og selvmordsfare. Andet beskrives kun, hvis relevant.
Objektiv somatisk undersøgelse: Kun, hvis relevant.
Konklusion og behandlingsplan: Psykosevurdering, selvmordsfare,
voldsrisiko, tentative diagnoser, ordinationer, behandling, behand
lingsforslag og visitation. Informeret samtykke og aftaler. Patientens
forhåndstilkendegivelser.

Epikrise
Epikrisen skal være kort (1520 linjer) og kun indeholde de for almen
praksis relevante oplysninger. Udgangspunktet er, at patientens egen
praktiserende læge kender patienten i forvejen og har alle oplysninger,
bortset fra informationer vedr. aktuelle indlæggelse. Epikrisen skal ikke
være et resumé af hele journalen.
Diagnoser med diagnosekode: Aktionsdiagnose og bidiagnoser, inkl.
somatiske.
Medicinstatus ved udskrivelsen: Tilrådet medicinsk behandling efter
udskrivelsen.
Årsag til indlæggelsen og indlæggelsesforløb: Henvisende instans,
årsag og måde. Kort resumé af forløbet, effekt af behandlingen og status
ved afslutningen.
Plan for efterbehandlingen: Dette punkt er det vigtigste. Der beskrives
efterbehandling, kontrol og opfølgning, samt hvilken information der er
givet til patienten.

z

Undersøgelser: Beskrives kort, fx skanninger og psykologiske tests.
Manglende undersøgelser oplyses. Kun laboratorieværdier, der afviger fra
normalværdier anføres. Serummonitorering af medikamentel behandling
angives.

❤

Akutte psykiatriske tilstande er her i 4. udgave igen i lomme
format og forkortet i forhold til forrige udgave. Denne nye udgave
er opdateret med de seneste lovændringer inden for psykiatriloven,
og behandlingsvejledningerne er i overensstemmelse med de nyeste
evidensbaserede kliniske retningslinjer og publicerede metaanalyser.
Bogen giver vejledning i diagnostik, behandling og visitation af pa
tienter med akutte psykiske lidelser. Et stort antal psykiske lidelser
beskrives med symptomer, differentialdiagnoser, diagnostisk udred
ning, akut behandling og visitation.
Bogen beskriver også vurdering og behandling af specielle akutte
psykiatriske tilstande. Der er kapitler om akut behandling af selv
mordsadfærd, akut agitation, voldsadfærd, akut intoksikation med
psykoaktive stoffer, abstinenstilstande og stofpsykose.
Den akutte psykiatri er en integreret del af de somatiske hospitalers
fælles akutmodtagelser. Derfor har delir og demens en fremtrædende
plads i bogen, og der er kapitler om psykiske symptomer ved soma
tiske sygdomme.
Bogen beskriver de aspekter af lovgivningen, som er nødvendige at
kende i den akutte psykiatri. Der drejer sig især om psykiatriloven og
sundhedslovens regler om patienters retsstilling. Et kapitel beskriver
retspsykiatriske patienter.

Sigurd Benjaminsen (red.)
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Et kapitel giver en oversigt over psykofarmakologisk behandling.
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Behandlingsplan
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Bogen er en praktisk anlagt brugsbog, der vejleder dig i spørgsmål

hurtigt. Det ene øjeblik står man med en rask, upåvirket patient med
en lille byld, det næste med en multimorbid patient i septisk shock.
Akutte kirurgiske tilstande omfatter både generelle emner om
akut kirurgi og sygdomsspecifikke kapitler, blandt andet mave-tarmkirurgiske, karkirurgiske, urologiske og thoraxkirurgiske sygdomme.
Bogen er rigt illustreret og brugervenligt opbygget. Den er også for-

KLINISK NEUROLOGI OG NEUROKIRURGI, 6. UDGAVE

synet med en liste over relevante telefonnumre og internetsider.

Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge, Gastroenheden,

Udviklingen inden for de neurologiske fag har, siden 5. udgave udkom
for fem år siden, fortsat været omfattende, ikke mindst hvad angår
behandling af adskillige sygdomme.
6. udgave af Klinisk neurologi og neurokirurgi er således revideret
på flere punkter, men bygger på samme principper som de tidligere
udgaver. Der er et helt nyt kapitel om akut neurologi, og andre kapitler
er revideret i væsentlig grad. Nye figurer og oversigter er tilkommet,
og tabeller er omarbejdede i en grad, som medfører, at tilegnelsen af
stoffet vil blive lettere.
Bogen henvender sig til medicinske studerende, der her får en
hensigtsmæssig introduktion til de neurologiske fag og en hjælp til
indlæring af principperne ved de diagnostiske og terapeutiske overvejelser. Samtidig giver bogens sygdomsorienterede kapitler et godt
indblik i de hyppigt forekommende neurologiske og neurokirurgiske
sygdomme. Bogen kan derudover tjene som et væsentligt opslagsværk
under det senere lægelige arbejde, både for læger i ikke-neurologiske
specialer og for læger under uddannelse i neurofag.

AKUTTE

MEDICINSKE

TILSTANDE

KIRURGISKE

TILSTANDE
2. udgave

Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital

anden del gennemgås de enkelte analyser i alfabetisk
rækkefølge:
•
•

Redigeret af Olaf B. Paulson
Flemming Gjerris
Per Soelberg Sørensen

Urinprøver
Cerebrospinalvæskeprøver
Fæcesanalyser

og medicinstuderende, men også for fx sygeplejersker,
lægesekretærer og bioanalytikere.
Forfattere:
Linda Hilsted
dr.med., overlæge, speciallæge i Klinisk biokemi
Erik Hippe
dr.med., speciallæge i Intern medicin og Hæmatologi
Anne-Lise Kamper
dr.med., overlæge, speciallæge i Intern medicin og
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Blodprøver

•
•

Overskueligheden har været i højsædet i denne praktisk
anlagte kittelbog, som kan være til hjælp for yngre læger
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DERMATOLOGI
Blodprøver og mere!
Gennemgang af analysesvar på
blodprøver, urinprøver, cerebrospinalvæskeprøver og fæcesanalyser.
Også stort afsnit om sygdomsgrupper.
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Laboratorie
undersøgelser
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10.

som: Hvilken smertestillende medicin skal jeg give? Hvilke røntgenbilleder skal der tages? Og hvad gør jeg i forhold til en septisk patient?
Den kan være en hjælp i situationer, hvor du skal tænke og handle

Laboratorieundersøgelser

AKUTTE

2. udgave er fuldt opdateret, så du kan træffe de rette beslutninger
baseret på den nyeste praksis.

tiske anvendelse af klinisk biokemiske analyser.
Første del af bogen indeholder beskrivelser af en række
sygdomsgrupper og kliniske problemstillinger. I bogens

Konklusion og plan: Kort resumé med alder, køn, indlæggelsesårsag,
indlæggelsesmåde, tidligere diagnose og væsentlige aktuelle symptomer.
Diagnostiske overvejelser, herunder psykosevurdering. Aktuel somatiske
sygdom. Selvmordsfare og voldsrisiko. Formål med indlæggelsen. Plan for
observation og undersøgelser. Retslig status, restriktioner og udgang. Der
dikteres særlige foranstaltninger ved selvmordsfare. Der afsluttes med
tentativ diagnose og ordinationer.
Information, samtykke og aftaler med patienten: Informationer givet
til patienten eller de pårørende (eller værge), og patientens/pårørendes
forhåndstilkendegivelser. Informeret samtykke og aftaler. Næste behand
lingsplan.

06-08-2015 15:51:45
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Laboratorieundersøgelser
– blodprøver og mere!
Denne 5. udgave af Laboratorieundersøgelser er gennemgribende revideret og udvidet med øget vægt på den prak-

Objektiv psykiatrisk undersøgelse
Vågen eller bevidsthedssvækket. Bevidsthedsklar eller uklar. Auto og
allopsykisk orientering. Stemningsleje. Psykomotorisk tempo og aktivitet.
Tænkningsforstyrrelser (samlet/usamlet tankegang, formelle tænkningsfor
styrrelser). Hallucinationer. Vrangforestillinger. Korttids og langtidshukom
melse. Tegn på intelligensdefekt. I fremtoning tegn på affektforstyrrelser
(dysfori, eufori, affektlabilitet, aggressivitet, apati, anhedon, ambivalens).
Kontaktform (formelt og emotionelt). Kooperation (åben/tillukket, tillidsfuld/
mistillidsfuld, venlig/fjendtlig, imødekommende/afvisende, appellerende,
styrende, manipulerende, aggressiv). Realitetsopfattelsen. Sygdomserken
delse. Psykosevurdering. Tegn på selvmordsfare. Selvmordstruet.

Almen medicinsk og en grov neurologisk undersøgelse.

4. UDGAVE
ISBN 978-87-7749-800-8
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Redigeret af Olaf B. Paulson
Flemming Gjerris
Per Soelberg Sørensen
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Andreas Munk Petersen
Jacob Tfelt-Hansen
Tina Vilsbøll

Akutte kirurgiske tilstande er en klinikbog til medicinstuderende,
yngre læger og andre med behov for viden om akut kirurgi. Denne

Henvendelsesårsag: Henvisende instans. Indlæggelsesmåde og årsag.
Familiær disposition: Psykiske lidelser, misbrug, selvmord og somatiske
lidelser.
Sociale forhold: Opvækstforhold, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse,
erhverv, indkomstgrundlag, civilstand, børn, bolig, husstand, fremmedsprog
lig og aktuelle støtteforanstaltninger.
Somatiske sygdomme: Væsentlige, tidligere sygdomme, aktuelle somati
ske lidelser og symptomer samt aktuel somatisk behandling.
Misbrug: Alkohol, cannabis, sedativa/hypnotika, opioider, kokain, amfetami
ner, hallucinogener, tobak og andre stoffer. Ved misbrug angives for hvert
psykoaktivt stof: debut, varighed, konstant/episodisk brug, intravenøs indta
gelse, abstinenssymptomer og stoftrang. Psykiske, sociale og somatiske
komplikationer. Tidligere og aktuel behandling.
Aktuel medicinsk behandling: Præparat, dosis og behandlingsvarighed.
Tidligere psykiske lidelser: For genindlagte anføres ikke oplysninger, som
allerede er skrevet i patientjournalen For førstegangsindlagte beskrives kort
tidligere indlæggelser, ambulant behandling og behandling hos privatprakti
serende psykiater eller klinisk psykolog.
Aktuelle psykiske symptomer: Symptomer og subjektive klager. Debut,
udvikling og varighed. Psykosociale belastninger. Oplysninger fra pårørende.
Tidligere behandlingsforsøg og effekt på aktuelle lidelse.

Objektiv somatisk undersøgelse

Akutte psykiatriske tilstande er beregnet til hurtige opslag og er sær
deles nyttig for enhver læge, som får kontakt med patienter med akutte
psykiske lidelser. Bogen er også velegnet for lægestuderende under
deres klinikophold. Sygeplejersker vil tillige kunne anvende bogen.
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Intensiv
medicin
Bearbejdet til danske forhold af Anders Perner

Intensiv Medicin er den første intensivlærebog på dansk og dækker bredt det komplekse arbejdsfelt på intensivafdelingen. Den bygger på den succesfulde svenske lærebog, som er blevet opdateret og bearbejdet til danske forhold af danske eksperter med
specifik viden indenfor området.
Bogens målgruppe er primært læger og sygeplejersker, der har deres daglige arbejde
på intensivafdelingen, men alle som behandler eller plejer kritisk syge patienter vil kunne
bruge bogen til opslag og fordybning. Dette gør Intensiv Medicin til en uundværlig bog
på de danske intensivafdelinger og til en glimrende lærebog i uddannelsen af læger og
sygeplejersker.
Anders Larsson er professor i anæstesiologi og intensiv medicin ved Århus Universitet
og overlæge på Intensivafdelingen på Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus. Sten
Rubertsson er professor i anæstesiologi og intensiv medicin ved Uppsala Universitet
og overlæge på Intensivafdelingen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Anders Perner
er klinisk lektor i anæstesiologi ved Københavns Universitet og overlæge på Intensiv
Terapiklinik på Rigshospitalet.

Intensiv medicin
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Tag med på en kulinarisk kålrejse!
Asmus & Peter

PETER NØHR CHRISTENSEN

Photographer Jean-Charles Vaillant contributes regularly to French culinary
magazines and his photographs have appeared in Flavors of the Mediterranean
and Olive Oil.
Food stylist Éric Trochon has collaborated on numerous books on gastronomy,
including Bocuse in Your Kitchen and Pierre Gagnaire: 175 Home Recipes with a Twist.
US $49.95 / Can $49.95 / UK £29.95 / 35 €

Opskrifterne i denne bog er tilgængelige og anvendelige
i alle køkkener. Det er ærlig mad. Du får over 80 opskrifter på hovedretter, forretter, tilbehør – og sågar kåldesserter! Som noget unikt får du i bogen her også kålens
historie: Hvordan kål er blevet opdyrket og spist gennem
tiden i Danmark og i udlandet.

Samlede opskrifter

af Paul Bocuse

Paul Bocuse is widely regarded as the father of modern French cuisine. A leading
light in the culinary world for over forty-five years, he has held three Michelin stars
since 1965 and received the Legion of Honor in 1975.

KÅL

KÅLBEGEJSTRING
Vi elsker kål! Kål er lækkert. Og sundt. Kål findes i et
utal af sorter og variationer, den er fuld af smag, smuk
og i sæson stort set hele året. Og så er kål billig og tilgængelig for alle. I køkkenet er der mange variationsmuligheder med kålen. Den kan koges, bages og steges.
Sauteres, dampes og blancheres. Og braiseres, saltbages
og syltes.

ASMUS GAMDRUP PETERSEN JENSEN

L

egendary chef Paul Bocuse is the authority on classic French cuisine, with
multiple awards, three Michelin stars, and numerous bestselling cookbooks to his name. In this volume, he shares 500 simple, traditional French
recipes for sweet and savory dishes that emphasize the use of fresh, wholesome,
and widely available ingredients—from soups to soufflés, by way of terrines, fish,
meat, vegetables, cakes, and pastries.
Intended for the amateur home chef—and providing a wealth of inspiration
for the experienced cook, too—these recipes are designed to be prepared with ease
at home, allowing readers to recreate and reinterpret iconic mainstays of French
cuisine in their own kitchen.
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PETER NØHR CHRISTENSEN
ASMUS GAMDRUP PETERSEN JENSEN

FADL’S FORLAG

– 18 mm –
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INFORMATION

Årligt dialogmøde med
praktikstederne: det skal du vide
om det
Det er til de studerendes og afdelingernes fordel, når SUND bruger tid og energi på at kvalitetssikre uddannelserne. Sund
& Hed var med på det årlige dialogmøde
som SUND afholder sammen med praktikstederne i starten af februar.
De fleste studerende der har været i klinik
kender vigtigheden af et godt og velplanlagt ophold. Når afdelingen har taget varmt
imod dig, integreret dig på holdet, lagt en
plan, koblet dig på en vejleder som giver
feedback og lov til at bruge de færdigheder
du efterhånden har læst nok om – så bliver
det er godt ophold. Derfor er det vigtigt at
vi giver afdelingerne feedback, og hjælper
dem med at blive bedre.
Tilbage i 2011 indgik SUND en samarbejdsaftale med Dansk Telemedicin, om en
digital platform løsning til evaluering og ansøgning om praktikplads www.sundpraktik.
sdu.dk. På siden kan man finde evalueringer af alle afdelingerne hvor SUND sender
studerende ud i praktik (dog endnu ikke almenpraksisser). Evalueringerne er lavet på
baggrund af tidligere studeredes score (1-6)
på i alt 10 spørgsmål i et spørgeskema, som
er en videreudvikling af ”the Stanford Faculty Development Programme1”. Spørgsmålene afspejler centrale aspekter af klinisk
undervisning.
Det betyder at studerende kan læse tidligere
evalueringer, inden de skal prioritere klinikophold. En evaluering kan se ud som vist
på billedet til venstre (BILLEDE 1)

SAMLET EVALUERING FOR ALLE AFDELINGER PÅ ALLE 10
SPØRGSMÅL (RØDE PRIKKER ER SIDSTE ÅRS RESULTATER)

STUDIELIV

bliver bidt mærke i at især introduktion, integration og struktur lader til at være essentielt for et godt ophold.

Vinder af Bedste
Uddannelsesafdeling og Årets
Højdespringer

ÅRETS BEDSTE UDDANNELSES AFDELING FOR MEDICINSTUDERENDE OVERRÆKKES TIL RETSMEDICINSK INSTITUT AF
DEKAN OLE SKØTT

Hvad siger evalueringerne
Generelt giver de studerende afdelinger
positiv feedback. Gennemsnittet for Forår 2015 lå på 4.5, som er på niveau med de
andre semestre i perioden F2012 til F2015.
Svarprocenten har i perioderne svinget
imellem 78-89%.
Evalueringerne viser at der generelt er tilfredshed med Introduktion og Modtagelse
samt Stimulerede Opholdet Mig. Derimod
skal der arbejdes mere på Ophold Velplanlagt og Undervisning I Praktiske Færdigheder. Det afspejler sig også i de kommentarer som de studerende knytter til evalueringer (se tabel).
De studerednes evalueringer og kommentarer danner grundlaget for de årlige møder med klinikstederne, hvor man ligger en
strategi for den videre udvikling, og de studerende har derfor direkte indflydelse. Der

For perioden E2014 og F 2015 blev retsmedicinsk institut kåret som årets bedste
uddannelsesafdeling med en samlet score på 5,5. Lige efter kommer Afdeling for
Klinisk Patologi, Arbejdsmedicinsk afdeling og Anæstesiologisk afdeling i Vejle alle
sammen på 5,4.
Årets højdespringer var Urologisk afdeling
i Odense, som formåede at opnå en positiv
difference fra året tidligere på 1,6.

”De studerenes
evalueringer og
kommentarer er
rammen for de årlige
evalueringsmøder
med klinikstederne”
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ÅRETS BEDSTE UDDANNELSES AFDELING FOR MEDICINSTUDERENDE OVERRÆKKES TIL RETSMEDICINSK INSTITUT AF
DEKAN OLE SKØTT

Positive kommentarer
”…Følte mig velkommen og kom hurtigt ind i
gruppen af de yngre læger…”
”...Gennem hele forløbet fik man hjælp og støtte…udviklende spørgsmål og feedback”
”…at være en integreret del af teamet, med egne
arbejdsopgaver”

Negative kommentarer
”…Lidt flere arbejdsopgaver og lidt mere praktisk og vejledning…”
”…skuffet…afdelingen havde ikke taget stilling
til min ankomst”
”…De fleste dage var vi overladt til os selv…”

” …ALLE evalueringer bliver
læst og gennemgået”
Bynavn

Gennemsnit
alle

Antal
svar

Introduktion

Din
Viden læringsmål

Adf.
viden læringsmål

Ophold
planlagt

Vejleder
evaluering

Ophold
stimulerende

Hånd
om
patienter

UV
prak.
fær.

Feedback

Andres
interesse

Odense

5,5

7

5,9

5,1

5,6

5,7

5,7

5,9

5,7

5,6

5,1

4,9

Odense

5,4

8

5,9

5,1

5,5

5,8

6,0

6,0

2,7

5,6

5,4

5,6

Arbejdsmedicinsk afd.

Odense

5,4

1

6,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

5,0

5,0

6,0

5,0

Anæstesiologisk afd.

Vejle

5,4

7

4,6

5,9

5,6

4,4

5,9

5,4

5,0

5,7

5,4

5,7

Ortopædkirurgisk afd.

Slagelse

5,2

14

5,9

5,5

5,0

5,2

5,4

5,8

5,1

5,1

4,8

5,1

Hæmatologisk afd.

Odense

5,2

15

5,5

5,4

5,2

5,2

5,3

5,4

5,3

4,7

5,2

4,5

Børnepsykiatrisk afd.

Odense

5,2

6

5,3

5,7

5,2

5,7

5,7

6,0

3,3

3,5

5,3

4,8

Røntgen afd.

Odense

5,1

6

5,7

4,7

5,2

5,5

5,7

5,3

4,0

5,0

5,7

4,7

Gynækologisk/obstetrisk afd.

Kolding

5,1

15

5,6

5,1

4,9

5,2

5,0

5,6

4,5

5,0

5,4

4,9

Kolding

5,1

13

5,4

4,9

5,1

5,5

4,7

5,4

5,5

4,7

4,7

5,2

Afdeling

Retsmedicinsk institut
Afdeling
for kliniks
patologi

Ortopædkirurgisk afd.

TEMA
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Hvordan var det lige
med eksamen og
eksamensforsøg på
SUND?
Nu hvor Fremdriftsreformen er trådt i
kraft, kan mange studerende være forvirrede over hvordan det forholder sig med eksamensforsøg. Det kan være svært at overskue konsekvenserne af ens beslutning, når
man ikke længere har mulighed for at afmelde sig eksamen.
De faglige vejledere fra medicin har opstillet en række svar på særlige problematikker
vedrørende eksamen; herunder eksamensforsøg og eventuel afmelding.

Antal eksamensforsøg
Alle studerende har tre eksamensforsøg til
at bestå hver eksamen. Bruger man alle tre
forsøg, uden at bestå, bliver man som udgangspunkt udskrevet fra studiet.

Udeblivelse fra eksamen
Hvis man ikke dukker op til en eksamen,
bliver man registreret som udeblevet, og
man har brugt et forsøg. Det medfører, at
man bliver tilmeldt næste gang denne eksamen bliver udbudt, og at man kun har to
eksamensforsøg tilbage.

Dumpet eksamen
Hvis man dumper en eksamen, skal man
tage den, næste gang, eksamen udbydes.
Her bruges der også et eksamensforsøg.

Sygemelding fra eksamen
Hvis man sygemelder sig inden eksamen
ved at sende en lægeerklæring til eksamenskontoret jævnfør retningslinjerne på sdu.
dk, så bruger man ikke et eksamensforsøg,
og man har derfor stadig tre forsøg tilbage.
Man bliver dog, i henhold til fremdriftsreformen, stadig automatisk tilmeldt til den
pågældende eksamen næste gang, den udSTUDIELIV

bydes.

Næste prøveforsøg, hvornår?
Hvis man er dumpet/udeblevet/sygemeldt
fra sin eksamen, skal man deltage i førstkommende eksamensafholdelse, hvad enden det er ordinær eksamen eller reeksamen.

Man bestemmer dog
selv hvornår man vil
bruge sit 3. og sidste
eksamens forsøg.
Jeg har brugt alle mine 3
eksamensforsøg. Bliver jeg smidt
ud?
Som tidligere nævnt, så bliver man som udgangspunkt smidt ud. Der kan dog være
særlige forhold, der gør, at man kan søge om
at få dispensation til et fjerde prøveforsøg:
Hvis man har brugt sine tre eksamensforsøg, kan man søge dispensation til et fjerde
forsøg hos Studienævnet. Man kan ikke få
annulleret et forsøg. Studienævnet vurderer hver enkelte ansøgning individuelt, og
kigger efter, om der har været særligt dispenserende omstændigheder ved et af de
tre brugte forsøg.

Særlige omstændigheder kan
være:
•Man fik ikke sygemeldt sig eksamen
•Sygdom hos en selv eller i nærmeste familie
•Har oplevet svære familiære problemer

•Dødsfald i nærmeste familie
Dispensationer gives som udgangspunkt
ved særlige omstændigheder, som den studerende ikke har været ansvarlig for.
Har du brugt dine tre forsøg uden at bestå
en eksamen, så kom forbi dine faglige vejledere, så vil vi prøve at hjælpe dig videre.

Kan jeg slippe for at gå til
eksamen?
Som udgangspunkt nej. Men der kan være
særlige forhold, hvor du kan slippe for en
eksamen. Igen kræver dette en dispensationsansøgning til Studienævnet.
Det vil være muligt, ved særlige omstændigheder, at få afmeldt eksamen, selvom den
var tilmeldt oprindeligt.

Om dispensationsansøgningerne
Når du sender en dispensationsansøgning
til studienævnet, er det væsentligt, at din ansøgning opfylder de kriterier, der er på Studienævnets hjemmeside på sdu.dk. Har du
yderligere spørgsmål, vil vi gerne hjælpe dig
videre med din ansøgning.

Slutteligt
Brug jeres eksamensforsøg med omhu! Alle
kan opleve at dumpe en eksamen (sker for
langt de fleste), men at udeblive fra en eksamen er aldrig en god ide.
Husk, at I altid er velkomne til at tale med
os.
I kan finde træffetider på din Faglig Vejleder på SDUs hjemmesiden under din uddannelse.
De bedste hilsner
De faglige vejledere på medicin
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Ny
kandidat
i medicin
Der har længe været snak om at kandidatuddannelsen i medicin på SDU skal revideres, og i 2015 blev der sat gang i projektet. Sund & Hed har været med til møde
med den styregruppe, der holder samling
på, hvordan det skal formes og farves, og
som dikterer opgaver for arbejdsgrupperne.
På styregruppemødet lige før juleaften blev
der diskuteret, hvad en ny kandidatordning
skal indeholde og lagt nogle linjer for, hvad
formålet med at reformere kandidatuddannelsen er. Erkendelsen af at der er nødt til
at ske noget, kommer blandt andet på baggrund af, at der synes at være meget ringe mulighed for, at de studerende kan tage
kurser på andre universiteter både i Danmark og udlandet. Ønsket er derfor, at der
skal være et variabelt semester, hvor det vil
være oplagt (måske endda opfordret) at de
studerende søger ud. Samtidig vil dette semester kunne fungere som trækplaster for
udenlandske studerende, og undervisningen skal således foregå på engelsk.
Et stort ønske fra styregruppen (der blandt
andet består af ledere fra universitetet, overlæger, patienter og pårørende) var, at de
kandidatstuderende skulle have mulighed
for undervisning i sygehusvæsenet set med
patientens øjne. Der var flere forslag på bordet om strukturen, men kernen var, at man
ønsker, de studerende kan blive tilknyttet
bestemte patienter. Og ligesom de på nuværende tidspunkt følger læger, skal de
også have forløb, hvor de følger patienter,
muligvis også udenfor sygehusregi, ved for

GODE ERFARINGER FRA NUVÆRENDE ORDNING:
•
•
•
•
•
•

Velrenommeret uddannelse
Færdighedstræning, men bedre koordinering
OSCE
Ugekurser på 6. semester
Blokstruktur
Kommunikationsundervisning

eksempel at være med patienten hos egen
læge, genoptræningsforløb etc.
Et andet emne, der lå til stor debat på mødet, var ønsket om talentudvikling, hvor
særligt dygtige studerende skal have mulighed for at følge særskilte forløb, der kan
hjælpe dem til større succes. Det affødte
også en diskussion om, om man kunne inkludere undervisning i ledelse, både i klassisk forstand, hvor man bliver leder for et
team, men også projektledelse, foreningsledelse, ledelse af patientforløber og lignende.
Der er for mange nyuddannede læger, der
har svært ved at tage ansvar og ved for lidt
om retningslinjer og lovgivning i forbindelse med ledelse.
Sidst ønsker styregruppen at tage et grundigt kig på, hvordan de studerende går til
eksamen. Man ønsker at beholde de praktiske OSCE eksaminer hvis økonomien tillader det, mens nogle skriftlige eksaminer
trænger til en overhaling. Der blev ikke
snakket yderligere om, hvordan de skriftlige eksaminer skulle udformes fremadrettet, men opgaven blev uddelegeret til en af
arbejdsgrupperne.

Styregruppe

Projekt
ledelse

Arbejdsgruppe

Undergruppe

Undergruppe

Undergruppe:
Medicinsk
pedagogik

Men hvad mener de studerende?
Midt i januar blev der afholdt et møde, hvor
studerende diskuterede hvilke ting kandidaten mangler, og hvad der helst skal beholdes. Generelt har de studerende et ønske om, at der skal være større mulighed
for at undervisningen kan følges hjemmefra. Både i form af streaming af forelæsninger, men også ved at svært stof suppleres
med podcasts, mens nemt stof kan erstattes af samme. Dette kunne eventuelt frigøre noget af forelæsernes tid, som kunne investeres i spørgetimer, hvor der kan stilles
konkrete spørgsmål eller fremsættes ønsker
om uddybning af materiale. De studerende
havde også spareforslag i forbindelse med
færdighedstræningen, hvor instruktorerne
ofte bare sidder og venter den første time
mens teorien gennemgås - teori der i øvrigt
kunne være gennemgået på en fælles forelæsning i stedet for én gang for hvert hold.
Der blev også lagt meget stor vægt på, at de
studerende ønsker de praktiske OSCE eksaminer bevaret, både på grund af udbyttet, men også fordi OSCE eksaminerne virkelig adskiller Odense fra de andre universiteter i landet og giver de studerende nogle unikke redskaber.

Overordnede principper for ny ORDNING:
• Evidensbasering
• Internationalisering: at home, international forskning
og klinik, global
health, Sundhedsteknologi
• Tværfaglighed: Fælles kurser med andre fag på SDU og
med KU/AU
• Pædagogisk opgradering af undervisning og eksamen
• Talentudvikling: (Forskning, kirurgi, molekylær medicin
– Forskning, kirurgi, molekylær medicin

STUDIELIV
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På surftur i Marokko
med Idræt
Som et alternativ til de årlige skiture for
studerende, er der i år på idræt arrangeret
en surftur til Marokko. For de 8 idrætsstuderende som tilmeldte sig surfturen, blev
de sneklædte bjerge skiftet ud med sandstrande, bølger og palmer ved Marokkos
kyst. Skitøjet blev erstattet med bikini og
badeshorts, og ”afterski” blev i stedet for
til ”bonfire on the beach”. Selvom jeg kunne berette om mange fantastiske oplevelser
fra vores ”Marokkanske eventyr”, vil jeg udnytte spaltepladsen til at dele en lille filosofisk betragtning om surf.

For Aristoteles er det gode menneske et dydigt menneske. Et dydigt menneske, er et
menneske med gode karaktertræk. Et karaktertræk er en særlig form for vane, en stabil måde at handle og træffe valg på. Dyder
er ifølge Aristoteles noget man lærer igennem erfaring, handlinger og valg. Dyderne
er middelvejen mellem to ekstreme karaktertræk. At være dydig er med andre ord en
balance mellem ekstremer. For eksempel er
tålmodighed middelvejen mellem ophidselse og opgivelse.

ve sig til afvente havets rytme og bevægelse. Som nybegynder er tålmodighed på spil
på en anden måde. Tålmodighed er for nybegynderen særligt på spil ift. en selv. Ønsket om at lære at surfe, at surfe på de store bølger, kan være så stort at man glemmer at nyde vejen dertil. Man må have tålmodighed med sig selv i læringsprocessen.
Alt for hurtigt ønskede jeg, alt for stærkt at
være surfer. Jeg havde en indre kamp imellem mit ønske om at blive til noget jeg endnu ikke var og glæden og begejstringen ved
træningen; min tålmodighed blev sat på en
alvorlig prøve.
Hvorfor gør det mig til en bedre udgave af
mig? Jo det gør det fordi dyder, som tålmodighed, er vaner. Hvis jeg først bliver tålmodig med mig selv i surf træningen og jeg virkelig bliver mere tålmodig. Så bliver jeg også
tålmodig i andre henseender for eksempel i
forhold til andre mennesker. Det giver mig
en indsigt i andre menneskers kamp med at
blive tålmodig. Og det giver mig mulighed
for at være på en bedre måde med mig selv
og mine omgivelser.

Hvorfor surf gør MIG til en bedre
udgave af MIG!?
For at besvare spørgsmålet, er jeg nødt til
at starte et helt andet sted end surf, nemlig i moralfilosofien. Filosoffen Aristoteles
skrev i antikken om det gode liv og hvordan vi mennesker opnår et godt liv. Aristoteles' svar var umiddelbart et simpelt svar;
vi får et godt liv, hvis vi er gode mennesker.
Men hvad er så et godt menneske? Her bliver det umiddelbare simple svar lidt mere
komplekst, for der er jo mange måder at betragte det gode menneske på.
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Nu sidder du måske og tænker hvad Aristoteles og dydsetik har med surf at gøre? En
af de dyder som Aristoteles beskriver er tålmodighed. Og som nævnt før skal dyderne
læres igennem erfaring, handlinger og valg.
Tålmodighed er en dyd der kræver handling på det rette tidspunkt, det kræver indsigt og viden og det kræver sindsro.
Surf er en idræt som kræver tålmodighed.
Både i processen når du skal lære at surfe,
men også som ekspert når man må vente
på den rigtige bølge - den bedste bølge. Havet bestemmer og man er nødt til at overgi-

HVIS DU HAR LYST TIL AT
PRØVE KRÆFTER MED SURF
BLIVER DER ARRANGERET
EN TUR TIL PORTUGAL I UGE
42 FOR STUDERENDE PÅ
SYDDANSK UNIVERSITET. DU
KAN FINDE INFORMATIONER PÅ FACEBOOK BEGIVENHEDEN: DANMARKS
STØRSTE SURFCAMP FOR
STUDERENDE

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

Case
Du er neurokirurgisk forvagt på et af landets universitetshospitaler.
Efter en dejlig og tiltrængt ferie på Zanzibar (hvor du selvfølgelig huskede malariaprofylaksen), er du nu, solbrændt og fyldt med god
energi, mødt ind til aftenvagt.
En 22-årig mand er kommet hastigt ind med ambulancen, efter at være besvimet på fodboldbanen under en kamp. Hans kammerater
fortæller, at han under kampen, mod holdets ærkerivaler, fik en albue i tindingen af en ivrig forsvarsspiller. Han spillede videre, dog noget desorienteret, men kun et minuts tid – hvorefter han besvimede. Han var bevidstløs i 5 minutter, uden kramper. Hans venner fortæller, at han ugen forinden havde slået hovedet til træning og har været sygemeldt med hjernerystelse. Inden kampen klagede han over
fortsat hovedpine, koncentrationsbesvær og problemer med skarpt lys.
Ved tilsyn er patienten kontaktbar, men åbner kun øjnene ved tiltale. Han svarer desorienteret, klager over hovedpine og lokaliserer smerte. Han er tydeligt lyssky. GCS vurderes til 12 (E3V4M5). Han kan ikke huske omstændighederne hverken før og efter skaden. Der er
ikke tegn til brud, nakkestivhed eller sugillationer, fraset en bule over venstre tinding. Pupiller er runde, egale og reagerer naturligt for lys.
Blodprøver:
Na: 140
pH: 7,4
ALAT: 19

Værdier: BT: 162/91 P: 78 RF: 13 SAT: 98% Tp.: 37,2
Ekg: Sinusrytme Narkotika screening: Blank

Grundet anamnesen og patientens bevidsthedsniveau ordinerer du en akut
BasP: 65
CT-Cerebrum, der viser gode pladsforhold uden fokale læsioner, blødninger
Kreatinin: 77
eller skeletal skade. Skanningen giver dog også indtryk af let hjerneødem.
eGFR: 124
Patienten indlægges derfor til observation.
S100B: Forhøjet
Over de næste 6 timer forværres hans tilstand betydeligt med kvalme, opkast og
yderligere GCS fald. Han overflyttes derfor til intensivafdelingen.
Her bliver han ukontaktbar, og intuberes under sedation grundet GCS <9.
En ny CT-scanning viser generaliseret hjerneødem med en beskeden traumatisk subarachnoidalblødning i venstre
side samt en betydelig contre-coup læsion i højre temporallap. Der er desuden tegn til subfalcin herniering, udslettede
overfladesulci og næsten lukkede basale cisterner.
Der anlægges et eksternt dræn. Trykmåling viser et intrakranielt tryk på 27 mmHg, som stiger voldsomt over det næste
døgn. Der udføres kraniektomi, men på trods heraf erklæres han hjernedød på 3. døgn efter skaden.
Hvad er diagnosen?
Hvad er mortalitetsraten ca. ved tilstanden?
Bonusspørgsmål: I hvilket land er tilstanden hyppigst beskrevet?
Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 1/3-16 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…” giver gode indslag en hulens ståhej i stalden. Tænk bredt og ualmindeligt når du svarer!

Decembers case
Diagnosen var hæmofili B (Christmas disease).
Sygdommens hyppighed estimeres til at være ca.
1/25.000 mandlige nyfødte og den korrekte langsigtede behandling er rekombinant faktor IX i.v. Af
de 2 indsendte svar havde 1 svaret rigtig på alle
spørgsmål. Månedens striber går til Næsegruppen
(Casper, Simon & Simon) fra 11. semester, der vinder et lod til præmielodtrækningen!

TAK FOR RÅD OG VEJLEDNING:

Christina Rosenlund, Afdelingslæge, Neurokirurgisk afdeling U, OUH
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Topatleter gavner
andres sundhed

Foto © Syddansk Universitet

Temaet i dette nummer af Sund & Hed er
’Sport og Sundhed’. Umiddelbart er det
måske ikke oplagt, at sport – og især ikke
elitesport – hører til på et Sundhedsvidenskabeligt Fakultet. Men Institut for Idræt
og Biomekanik (IOB) modbeviser en sådan
eventuel forudindtagethed over for sport
og sundhed ved at vise, hvordan forskning
i eliteidræt giver vigtige gennembrud til for
eksempel rehabilitering og genoptræning af
svage borgere.

Viden fra elite til rehabilitering
Konkurrencesport på eliteniveau er i sig
selv næppe sundt for kroppen, der bliver
belastet til det yderste; men alligevel bidrager konkurrenceudøverne til mere sundhed.
Flere topatleter er tilknyttet IOB, og gennem tests og projektforløb – ofte i samarbejde med Team Danmark – udvikles metoder til at give de små marginale forskelle.
Forskelle, der er udslagsgivende under en
konkurrence, og som herefter kan overføres til rehabiliteringen, hvor små forskelle –
den marginale fremgang – kan have stor og
afgørende betydning for patienten.
Et eksempel på sådanne topatleter, der indgår i forskningen, er de 12 unge danske triatleter, der træner på campus og indgår i
IOB’s forskning. De 12 triatleter har OL i
Rio i 2016 som deres mål – og ny viden fra
dette projekt kan fremtidigt få betydning
for borgere og patienter.

Mennesket i bevægelse
Forskning i eliteidræt er kun en lille del af
IOB’s forskning, hvis kerne er ’ Mennesket
i bevægelse’, hvor ambitionen er at styrke
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menneskers aktive liv i bevægelse. På den
både knytter forskningen an til folkesundhed. Et vigtigt begreb og koncept i den forbindelse er Active Living, som blandt andet handler om, hvordan de fysiske omgivelser motiverer til bevægelse. Begreberne
er så vigtige for fakultetet, at de har været retningsgivende for etablering i den nye
forskningsbygning til IOB, og i etableringen
af det nye trænings- og teststadion, som for
nogle måneder siden af bl.a. Den Internationale Olympiske Komite blev prisbelønnet
som verdens bedste udendørs træningsanlæg, og som spås en stor betydning for sport
og motion i Odense. Stadion og bygningen
er et fysisk aftryk af forskningen på instituttet – en ’pille’, som skal stimulere mennesket til bevægelse og et aktivt liv.
IOB gør på den måde deres forskning og deres forskningsresultater til hverdag gennem
en praktisk nyudvikling af den måde, som vi
bevæger os på i daglige situationer i de fysiske rum - ude og inde. Denne omsætning
af forskningsresultater til praktisk anvendelse er et eksempel på translationel forskning,
som vil blive yderligere understøttet af det
fremtidige Nyt OUH/SDU, hvor Nyt OUH
og SDU i 2022 vil være bygget sammen i et
fælles bygningskompleks på campus.
Et andet eksempel er fysioterapeuter og kiropraktorer, der samarbejder med OUHafdelinger bl.a. Ortopædisk Afdeling. Disse samarbejder er styrken og forudsætningen for det nye universitetscenter for Idrætsmedicin, som er Nyt OUH’s første ”hub”
på campus. Dette samarbejde har store perspektiver for feltet idrætsmedicin, som er et
meget komplekst område med stort behov
for den ypperste ekspertise.
Det er ikke kun OUH, der er en vigtig samarbejdspartner– også kommuner er væsentlige samarbejdspartnere, fx omkring ældremotion og træning af ældre, der med
de stadig flere ældre kan få stor betydning

for den enkeltes livskvalitet og samfundets
sundhedsøkonomi.

Teamwork er nøglen
Sport og sundhed hænger naturligt sammen, og afsættet for denne forbindelse - der
skaber viden fra monitorering og tests af
stærke individer (topatleterne), der kommer
svage individer (fx rehabiliteringspatienter)
til gode - hænger nøje sammen med en særlig tværfaglig arbejdsform, hvor mange forskellige fagligheder og kompetencer spiller
konstruktivt sammen. Denne samarbejdsform har betydet en voldsom udvikling af
instituttets forskning og har bidraget til også
at muliggøre et fokus på innovation. For eksempel indgår IOB’s forskning i træning,
genoptræning og rehabilitering i et samarbejde med Mærsk Mc-Kinney Møller-Instituttet. Samarbejdet giver de ingeniørstuderende afgørende viden om kroppens mekanismer, som er nødvendig viden, når der udvikles nye velfærdsteknologiske produkter.
IOB’s Lab for Leg, træning og innovation
er således et søsterlaboratorium til RobotLab på Mærsk Mc-Kinney Møller-Instituttet, som begge indgår i et samarbejde med
Cortex Lab. Denne treenighed giver interesserede studerende en unik mulighed for
at arbejde med innovationsprojekter og forretningsudvikling.
Dette fokus på sport, bevægelse og sundhed
er med til at give vores sundhedsvidenskabelige fakultet et åbent vindue ud til mange borgere. Forskningen er i høj grad translationel, og bliver til i et samspil med sundhedssektorens personale eller fx skoler samt
borgere og patienter, som i sidste ende skal
få fordel af forskningen til et sundt og aktivt
liv med en hurtig tilbagevenden til en dagligdag efter fx sygdom eller uheld.
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Ond og vred;
Træningstosserne
Vi kender dem alle sammen.
Typerne som lever af hytteost og bark. Bruger størstedelen af deres fritid i svømmehallen eller træningscenteret. Som
har træningstøj på til undervisning. Og kondisko. For gud forbyde at de ikke skulle kunne deltage hvis nu der blev lagt
op til en omgang høvdingebold.
Den der type som går med skridttæller, bager ”paleo-æggemuffins” til madpakken og påstår at de ingen sult føler på en
tre-dages fastekur. Tværdigmod. De får simpelthen sådan en flintrende-fløjtende energi af at drikke juice og tygge på isterninger.
Gider I godt styre jer?! Og ja, kom bare med modargumentet om at det handler om jalousi. Står gerne ved at jeg af princip hverken løber eller laver burpees (til de som ikke kender til diciplinen, kan jeg fortælle at der er en kombination af
flyverskjul og englehop i rasende tempo!). Vi er faktisk nogle som spiser vores kulhydrater uden dårlig samvittighed. Og
som holder blodpropperne for døren ved at cykle i hverdagen og supplere pastaen med lidt grøntsager. Forskellen på os
og jer er, at I har knæskader – det har vi andre ikke.
Også må der lige afslutningsvis slås et slag for at rødvin er vindruer og bearnaisesovs er estragon i lage – så det er ikke
usundt. Basta.

Boganmeldelse
” Udnyt dit personlige potentiale”
Af Finn Havaleschka, FADL’s forlag

Når forordet er skrevet af Ulrik Wilbek, ved man bare, det er en
god bog. Og når han endda siger, man bliver klogere på livet af at
læse videre, er man jo nødt til at fortsætte.
Bogen er til os, som vil noget med livet og karrieren, en øjenåbner
som på simpel vis forklarer, hvorfor vi mennesker nogle gange taler forbi hinanden. Og hvordan man undgår det.
Den er skrevet til os som arbejder med mennesker, og som vil videre i livet eller karrieren. Bogen forsøger at skabe en forståelse
af, hvorfor mennesker reagerer, som de gør, når livet slår knuder.
Med enkle modeller bliver man lidt klogere på forskellige typer og
personligheder, og læseren får mulighed for at pille i egen navle.
Bogen er let at læse og fyldt med tankevækkende citater og forklarende illustrationer. Så hvis du trænger til en pause fra pensum,
men godt ved du ikke bliver klogere af et iFORM blad, så nup en
kop kaffe og smid dig, med god samvittighed, i sofaen med denne postkasserøde sag.
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Nyt Medicinerråd på SDU
I slutningen af 2015 tog en gruppe medicinstuderende, bl.a. medlemmer af studienævnet, akademisk råd og universitetsrådet, initiativ til oprettelse af et fagråd for medicinstudiet.
Som det eneste universitet i landet har SDU de seneste år ikke haft et medicinerråd, hvor de studerende kan drøfte de
ting der vedrører uddannelsen på SDU.
Der blev kort efter nedsat en arbejdsgruppe, som de seneste måneder har arbejdet på at udforme en struktur for det fremtidige medicinerråd samt et udkast til vedtægter.
Visionen er en forening hvor alle medicinstuderende ved SDU betragtes som medlemmer. Der afholdes åbne møder hvor
aktuelle emner og problemer diskuteres blandt de studerende.
Alle medlemmer har mulighed for at have indflydelse på dagsorden til de enkelte møder, og dagsorden for det kommende møde vil være tilgængeligt inden mødet. På denne måde er der mulighed for at holde sig opdateret og komme til netop de møder hvor man har noget på hjerte.
For at oprette Medicinerrådet som forening afholdes den stiftende generalforsamling d. 8. marts. Her skal bl.a. vælges en
bestyrelse, som vil sørge for foreningens drift og derudover er tiltænkt som bindeled til fakultets ledelse. Vi håber at se så
mange som muligt, så kom og vis din opbakning til et nyt Medicinerråd i Odense!

d. 8. marts kl. 16-18 i auditoriet i Winsløwparken 25
Der vil være sandwich samt kaffe og kage.
Alle har mulighed for at stille op til bestyrelsen.
Kontakt os meget gerne hvis du har spørgsmål!
Find “Medicinerrådet Odense - MR” på facebook
og følg løbende med i opdateringer om arbejdet
samt indkaldelser til de åbne møder!
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Stud.med. søges i lægevikariat, Organkirurgisk Klinik, Sygehus Sønderjylland
På organkirurgisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland søger vi 2 engagerede medicinstuderende der brænder for at prøve
kræfter med det kirurgiske speciale! Stillingerne slås op til besættelse pr. 1/3/2016 til 15/9/2016 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 hernieoperationer
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 20/2/2016.
Du er også velkommen til at besøge afdelingen, hvor vi vil vise dig rundt og besvare spørgsmål.

Urinvejskirurgisk Klinik, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
1-2 medicinstuderende på et af de sidste semestre på kandidatuddannelsen, søges til 3 måneders vikariater i Urologien med
start snarest muligt.
Urinvejskirurgisk Klinik varetages af speciallæger, men på grund af sportsuheld hos en af kollegaerne, har vi brug for aflastning.
Vi søger derfor lægestuderende til at varetage modtagelse af patienter, journalarbejde, klargøring af operationspatienter, stuearbejde, stuegang og lettere ambulatorieaktivitet. Ingen vagtarbejde, men lang dagfunktion (gerne til kl. 18). Således fortrinsvis
dagstjeneste på hverdage (8.00-15.30 eller 8.00-18.00) med fordeling efter aftale. Varighed 3 mdr. og efter aftale. Hjælp til bolig afhængig af behov.
Henvendelse til Centerchef, overlæge, dr. med. Karsten Bech, tlf. 60770309, e-mail Karsten.Bech@rsyd.dk Vi besætter fortløbende, så henvend dig hurtigst muligt.
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SØGER Skribent
Brænder du for formidling og har du en journalist i maven?
Har du samtidig lyst til at have en finger på pulsen både på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU og i Odenses
studiemiljø, så er du den rette til Sund & Heds skribent post.
Tiltrædelse den 1. marts 2016 eller snarest herefter. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler ultimo februar.
Stillingen er lønnet med 3 timer om ugen.
Alle studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet uanset studieretning opfordres til at søge stillingen.
Skribent på Sund & Hed indebærer, at man:
o
o

Deltager på redaktionsmøderne 2 gange om måneden.
Bidrager til bladets faglige indhold med kritiske, konstruktive og relevante artikler.

Vi forventer du har:
o
o
o
o
o

En interesse for sundhedsvidenskabelig formidling og journalistik.
Evnen til at arbejde presset op mod en deadline.
Et godt sprogøre og en god pen, der både kan skrive kritiske, konstruktive og opmuntrende artikler.
En interesse i at beskrive studiemiljøet på alle studieretninger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
En interesse for den videre udvikling af Sund & Hed.

Hvad vi tilbyder:
o
o
o
		

Studievenligt arbejde med fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde hjemmefra.
Du vil sammen med redaktionen i stort omfang selv fastsætte arbejdsgangen.
Du vil få en særlig position med kontakt til studerende, foreninger, administrationen og ansatte på
SUND og OUH.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, eller hvad jobbet mere præcist indebærer, er du velkommen til at kontakte den nuværende
chefredaktør Hjalte Oltmann på sundoghed@sundoghed.dk eller tlf. 26791627

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.
Aflønning finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende.
Ansøgningsfrist: Mandag den 22. februar 2016 kl. 12.00.
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SOMMERPRAKTIK
I PSYKIATRIENS VERDEN
Nu har du mulighed for at få 2 ugers sommerpraktik med løn i Psykiatrien
i Region Syddanmark. Her kan du sammen med en tutorlæge (overlæge)
komme helt tæt på og følge dagligdagen på en af psykiatrisygeshusets
afdelinger. Du kan få et indblik i udredning, behandling og alle de opgaver,
der løses på en psykiatrisk afdeling. Arbejdstiden er 37 timer om ugen,
stillingen er vagtfri, og du får løn (155,79 kroner i timen plus feriegodtgørelse og refundering af evt. kørsel).

HVEM

Alle medicinstuderende med en bachelorgrad kan søge.

HVOR

Der er praktikstillinger både i psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien.
Du kan søge på afdelingerne i Aabenraa, Esbjerg, Kolding og Vejle:
Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa – 1 praktikophold
(Endelige uger aftales senere)
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa – 2 praktikophold
(1 i uge 27-28 og 1 i uge 33-34)
Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle – 2 praktikophold
(Endelige uger aftales senere)
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg – 2 praktikophold
(Endelige uger aftales senere)
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Din indgang til frivilligt socialt arbejde
Ved at engagere dig i frivilligt arbejde kan du gøre en forskel, opbygge
et netværk, få spændende oplevelser og erfaring til CV’et.
Eksempler på aktuelle frivillige jobs:
Bliv frivillig motionsguide for ikke-motionsvante personer
Har du lyst til at hjælpe andre i gang med fysisk aktivitet?
Kontakt bpgj@odense.dk / tlf: 2149 4816
Bliv frivillig rådgiver i telefonrådgivningen
Sinds telefonrådgivning er en anonym rådgivning for psykisk sårbare
personer og deres pårørende.
Kontakt landsforening@sind.dk / tlf: 3524 0750
Bliv frivillig sundhedsformidler hos Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelses sundhedsformidlere er unge, ofte studerende,
der snakker om rygning med elever på skoler og ungdomsuddannelser.
- Kontakt odense@cancer.dk / tlf: 7020 2687
Find andre aktuelle frivilligjobs på www.frivilligjob.dk
Kontakt vores Frivilligformidling hvis du ønsker hjælp til at finde dit
frivillige job.
Kontakt Frivilligcenter Odense på tlf. 65906886
Mail: frivilligjob@frivilligcenter-odense.dk
www.frivilligcenter-odense.dk

AKTUELT

HVORNÅR

I ugerne 27-34.

HVORDAN

Hvis du er interesseret i en af praktikstillingerne, skal du skrive
en ansøgning på max 1 A4-side om dig selv og din vej til medicinstudiet.
Vi vil også gerne høre, hvorfor du er interesseret i psykiatri eller børneog ungdomspsykiatri.
Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for bestået bacheloruddannelse og en prioriteret liste over, hvilke tre steder, du helst vil i praktik.
Vi skal også have dine kontaktoplysninger (mail og telefonnummer),
så vi kan kontakte dig, hvis vi skal lave en aftale.
Vi skal have din ansøgning senest 1. april.
Den skal sendes til lie@rsyd.dk

HVIS

... du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte
HR-konsulent Lisbeth Ebsen-Hansen på lie@rsyd.dk

Du kan finde endnu flere oplysninger om
sommerpraktik i psykiatrien på www.p-læge.dk
eller ved at scanne QR-koden

FOREDRAG

I ALLE

reneiskov.dk

HVAD

27

KURSUS

I MEDICIN

Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på
Københavns Universitet

Kursus 1: 25. juli - 5. august 2016
Nefrologi, endokrinologi, gastrointestinale sygdomme og infektionsmedicin
Kursus 2: 8. august - 19. august 2016
Kardiologi, lungemedicin, infektionsmedicin, onkologi og neurologi

Københavns Universitet tilbyder for tredje år i træk et sommerkursus i Intern Medicin, som vil styrke din internationale
profil 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 gæsteforelæsninger, 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/summerschools/internal-medicine/

MEKKA

I ALLE

STIPENDIER

I MEDICIN OG MEDICINFAGLIGE

Skal du i gang med en videnskabelig opgave
inden for det medicinske område?

Så kan du søge om
Scholar- eller Kandidatstipendier (også Ph.D)

Se på hjemmesiden pcarlp-fond.dk

P. Carl Petersens Fond, Strandvejen 263 2920 Charlottenlund
Telefon: 2213 6172. E-mail: pcarlpetersen263@gmail.com

AKTUELT

HealthTech

Innovat r
FÅ ERFARING I
VELFÆRDSUDVIKLING
OG UDVID DIT NETVÆRK

ET TILBUD TIL SUND OG TEK STUDERENDE MED

INTERESSE FOR TEKNOLOGI, FORSKNING OG SUNDHED

Danske virksomheder omsætter årligt
for 41 mia. kr. indenfor det velfærdsteknologiske område og medicoindustrien
i Danmark omsætter årligt for 53 mia
kr. Teknisk og Sundhedsvidenskabeligt
Fakultet tilbyder sine studerende en
enestående mulighed for at få erfaring
med velfærds- og medicoteknisk udvikling. I programmet HealthTech Innovator
sætter vi fokus på de indledende faser
i udvikling af nye velfærdstilbud. Du får
som deltager selv lov til at opsøge det
problem der skal udvikles til den gode

velfærdsløsning, der enten kan videre
udvikles som en opstartsvirksomhed, et
speciale eller et forskningsprojekt.
Arbejdet foregår i tværfaglige grupper.
Forbedrer dine chancer for at få de
attraktive stillinger i det danske sund
hedsvæsen og den danske velfærds- og
medicoindustri ved at deltage i Health
Tech Innovator programmet. Læs mere
på hjemmesiden, hvor du også kan
tilmelde dig.

Spørgsmål kan rettes til Søren Jensen på soj@iti.sdu.dk · www.sdu.dk/hti

