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LEDER

I

dette nummer har vi taget fat om et af de lidt tungere emner:
etik og moral. Vi har taget et kig på nogle af de problemstillinger, der
er aktuelle i dagens Danmark, og har zoomet ind på, hvordan reglerne er skruet sammen for abort, om designerbørn er fremtiden, og hvilke argumenter, der er for og imod at indføre aktiv dødshjælp, til de,
der ønsker at dø. Samtidig har vi fået indsendt en artikel, der kaster
lys over blodbankens ligestilling af homoseksuelles og prostitueredes
blod, og vil du teste din egen moral, kan du slå op på Heinz dilemmaet.
Vores brevkasse har fået come back, hvor Anæstecia og Elias-Zackarias svarer på spørgsmål fra trængte studerende. Husk endelig at svare på månedens case i Når du hører hove…, og vind et lod til præmielodtrækningen.
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LEDER

KATIA BOMHOLT
REDAKTIONSSEKRETÆR,
STUD.MED. 5. SEMESTER

ASTRID HØEG NÆRAA
SKRIBENT,
STUD.MED. 5. SEMESTER

Er du mere interesseret i, hvordan medicinere og biomekkere ser
retsmedicinere, eller hvem der vandt kagekonkurrencen på Sundhedsmekka, kan du se anmeldelser og billeder på bladets bagside.
Vi har også måttet sige farvel til vores redaktør, Katrine, som
forlod redaktionen den 1. marts, og kan til gengæld sige varmt
velkommen til vores nye skribent, Astrid, hvis navn vil være at
finde på artiklerne fra næste nummer.

God læselyst og god påske fra alle os her på redaktionen.
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TEKST AF ANDREAS FÆRK | SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER.

Spørgsmål:
1) Føler du, at studiet har klædt dig godt på til at klare dit
kommende arbejdes etiske problemstillinger?

VOXPOP

2) Hvad er efter din mening, hvor tids største moralske
dilemma. Hvorfor?
3) Kan man sige, at et samfunds kulturelle og moralske
værdier er bedre eller mere rigtige end nogen andres?
Hvorfor/hvorfor ikke?

Maria Frandsen, 4. Semester, Folkesundhedsvidenskab
1) ”Ja. På studiet lærer vi at være opmærksomme på arbejdsrelaterede etiske problemstillinger. Et eksempel er screening for brystkræft. På den ene side kan man forebygge mange tilfælde af brystkræft ved screening og på den anden side skabe unødvendig frygt for dem med
falsk positive test.”
2) ”Jeg synes det er problematisk hvordan man lever og måler det gode liv. Der er en tendens
til, at man sætter lighedstegn mellem det lange liv og det gode liv specielt i medierne og på
den politiske dagsorden.”
3) ”Efter min mening kan man ikke stille nogle bestemte kulturelle og moralske værdier op på
en piedestal som værende bedre at leve efter end andre, da alle mennesker har forskellige kulturelle og moralske værdier, som danner grundlaget for netop deres definition af det gode liv”

Christine Neistrup, 4. semester, Idræt og Sundhed
1) ”Ja, det synes jeg i høj grad det har. Jeg læser Idræt & Sundhed, og fagene på denne uddannelse er noget anderledes end ’almindelige’ uddannelser. Vi oplever fag som
PBL (problem-baseret-læring), teambold, hvori der indgår konfliktløsning, samt mange
kropslige fag der gør os i stand til at føle efter, hvornår noget føles rigtigt eller forkert.”
2) ”Hvis jeg skal vælge må det nok blive den forfærdelige tendens folk har til at gemme sig bag
skærmen i dag. Det ville være rart, hvis man turde være ærlig – også når det er ansigt til ansigt. Man
ville have godt af at lære at turde sige sin mening på en sober måde, og også selv lytte til andres. ”
3) ”Jeg synes det bliver svært at argumentere for, at noget skulle være bedre frem for noget andet. Et samfund rummer forskellige folkefærd, med forskellige kulture og dermed moralske
værdier. Derfor vil nogle ting betyde meget for ét folkefærd, og de samme ting ingenting for
et andet. Det gør ikke disse værdier mindre værd – tværtimod synes jeg, vi bør prøve at forstå hinandens værdigrundlag. ”

Jonas Orup Krogh, 10. semester, Medicin
1) ” Ja. Ikke så meget på grund af etik-undervisningen, men mere fordi jeg sjældent kommer
til at ende i en situation, hvor jeg står alene med et etisk dilemma. Desuden er jeg også utilitarist, hvilket gør det noget nemmere at tage etiske beslutninger. ”
2) ”Om målet helliger midlet. Især feminister, men også diverse socialister, islamofober, og/
eller politikere foreslår, eller gennemfører, mange helt vanvittige tiltag for at forbedre verden.
Målene er ofte hæderlige i sig selv, men metoden hvorpå de forsøges opfyldt er det sjældent. ”
3) ”Ja. Humanistiske og liberale værdier, som det meste af vestens værdier er bygget på, er
åbenlyst det bedste, da man her har individet i fokus. Hvis man kun har rettigheder som del
af en gruppe, f.eks. en bestemt race eller religiøs gruppe, så vil dem, der er uden for gruppen blive behandlet værre. Hvis alle har lige rettigheder, kan du ikke moralsk forsvare at fratage folk noget. ”
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TEKST AF KIYA MIRSHARGHI | SKRIBENT, STUD. MED. 9. SEMESTER

TEMA

DESIGNERBØRN:
Frygt eller fremtid?
I de seneste år har debatten omkring
designerbørn vundet kraftigt frem i
videnskabsetikken. Tanken om, at man
i fremtiden vil kunne vælge børns køn,
hårfarve, højde og andre karakteristika
før fødslen, er én, der har skabt røre
blandt mange politikere, filosoffer og
forskere. Men hvor går grænsen for, hvad
man kan kalde design og er designerbørn
noget, vi i det hele taget skal frygte?
Sidste december kunne man på Videnskab.
dk læse, hvordan der som respons på kinesiske forskeres genterapi-eksperimenter, var
blevet indkaldt til et internationalt topmøde blandt genforskere. Det drejede sig om,
at de kinesiske forskere havde ændret syge
gener til raske i menneskelige embryoner.
På topmødet blev eksperimentets implikationer diskuteret: Pludselig står vi meget tættere på genredigering, end vi havde forestillet os. Af frygt for bl.a. at krænke fremtidige børns ret til at tage beslutninger om deres eget liv, anbefalede filosof Hille Haker
en toårig forskningspause, så man kunne
udvikle fælles internationale retningslinjer.
Det seneste skud på stammen, hvad angår
genregulering, er CRISPR/Cas9-teknikken,
og det er den, de kinesiske forskere brugte,
og som har vist sig at være betydelig mere
effektiv til at ændre gensekvenser end tidligere kendte metoder. Tilhængere af teknikken gør opmærksom på, at man i fremtiden
vil kunne helbrede sygdomme, der skyldes
mutationer i et enkelt gen som fx Huntington, seglcelleanæmi og cystisk fibrose i det
embryonale stadie. Modstandere frygter, at
fremtidige forældre vil kunne skræddersy
deres børns gener, og det kan i værste fald
medføre en genetisk overklasse, hvor pengepungen afgør kvaliteten af arvematerialet.
Men hvor går grænsen egentlig for, hvad
man kan kalde designerbørn? Tidligere
medlem af etisk råd, Klavs Birkholm, udtalte på Etik.dk i 2011 at fertilisationsbehandling kunne lede til mere design, da be-

”Hvor stor en del af vores
liv, skal vores forældre
kunne kontrollere?”

”…det kan i værste fald medføre
en genetisk overklasse, hvor
pengepungen afgør kvaliteten af
arvematerialet.”

frugtede æg uden for kroppen er mere tilgængelige for genetiske tests. Det kan lede
til, at man udvælger de æg, der ikke bærer
gener for sygdomme, og det kan ligefrem
blive en form for mærkevare fra laboratoriet. Det er i høj grad relevant, da ca. 10 %
af alle børn født i Danmark er et produkt af
en form for kunstig befrugtning. Selv simpel insemination er ikke uden problemer,
da sædceller, der normalt ikke ville klare
rejsen, i højere grad gør det. Sker det i flere generationer kan det lede til en genetisk
betinget forringelse af mænds sædkvalitet.
Der er også tale om en politisk debat. Skal
der fx være brugerbetaling på fertilitetsbehandling, og skal man kunne vælge barnets
køn? På hjemmesiden Kirurgirejser.dk kan
man bestille en planlagt rejse til Cypern,
hvor det netop er muligt at bestemme barnets køn, grundet landets relativt lempelige
love på området. Det fik Özlem Cekic (SF)
til i 2014 at udtale til Politiko.dk, at det ikke
var etisk at fravælge liv, der ikke fejlede noget eller led handicap. Hun mente, at man
greb for meget ind i naturens gang.
Men måske er det sådan menneskets fremtid ser ud. Vi har siden etableringen af landbrugssamfundet og indtil den moderne medicin undgået den naturlige selektion, der
præger alle andre kendte arter. Med teknologi har vi allerede rykket ved, hvad et menneske er. Det logiske næste skridt kunne
sagtens være, at kontrollere vores egne gener – og hvem ved, måske ser vores fremtidige artsfæller tilbage på vores moralske grublerier og smiler af vores naivitet. En ting er
sikkert: Det er sjældent lykkedes at bremse
forskningens gang.

TEMA
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TEKST AF JESPER BOSSEL HOLST CHRISTENSEN | STUD. MED. 7. SEMESTER

TEMA

KIA: Nej tak til homoblod
Bliver visse grupper udsat for diskriminerende forskelsbehandling
i mødet med det danske sundhedsvæsen? Har vi indrettet vores
sundhedsvæsen på den mest hensigtsmæssige måde til gavn for
patienterne?

»Vi må jo heller ikke modtage blod
fra prostituerede«.
Sådan faldt ordene, da jeg for nyligt besøgte Blodbanken på Klinisk Immunologisk
Afdeling (KIA) på Odense Universitetshospital (OUH) i forbindelse med, at jeg havde en tid til tapning af plasmaferese som så
mange gange tidligere. Jeg har været bloddonor i 6 år og har i den tid været flittig giver af både blod og plasma, men ikke længere. Mit blod, min plasma og min knoglemarv kan ikke bruges i sundhedsvæsenet af
patienter i nød. Min hjælp er ikke ønsket.
Ifølge de seneste (2013) tal fra World Health Organization (WHO) Global Health
Observatory (GHO) er den totale HIV-prævalens for alle i alderen 15-49 år i Europa

TEMA

0,4% [0,3-0,4] og for samme aldersgruppe i
Danmark er den 0,2% [0,1-0,2]. Ifølge Statens Seruminstitut (SSI) var der i 2015 241
HIV-smittede i alt i Danmark. Ifølge UNAIDS Gap Report 2014 har homoseksuelle mænd og andre mænd, der har sex med
mænd (MSM), 19 gange større sandsynlighed for at være smittet med HIV end baggrundsbefolkningen, og ifølge samme rapport er HIV-prævalensen i Danmark blandt
homoseksuelle og MSM ~12%.
Forbuddet mod bloddonation i Danmark
er begrundet med en højere risiko for at
være HIV-smittet sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Men det er klart adfærdsbetinget. Hvis en hetereoseksuel ofte
har nye sexpartnere, er hans/hendes risiko

også højere end baggrundsbefolkningens.
Ja, foreningen Bloddonorerne i Danmark
kalder det selv for ”risikobetonet adfærd”
for to mænd at være sammen. Er det ikke
også ”risikobetonet adfærd”, hvis heteroseksuelle ofte skifter partner? Men det spørger man ikke ind til.
Jens Lundgren, professor ved Københavns
Universitet (KU), leder af Centre for Health
and Infectious Disease Research (CHIP) og
Rigshospitalets Klinik for Infektionsmedicin, udtalte i maj 2015 til Videnskab.dk følgende: »Ikke kun homoseksuelle mænd er
i risiko for at blive smittet med HIV, det er
heterosexuelle også, hvis de deler sprøjter
eller er sexuelt sammen med en HIV positiv
kvinde, som jo udgør ca. halvdelen af verdens totale antal smittede - men dem udelukker vi jo ikke fra at donere«. Han udtaler videre: »Hvorfor deler lovgivningen i
den her sammenhæng befolkningen op i to?
Hvorfor opdele i grupper, når man burde
tage imod alt det blod, som folk er interesserede i at dele? Jeg forstår ikke substansen
i debatten - den har mange politiske og sociale komponenter, men i min optik har den
ikke nogle faglige«.
Udtalelserne kom oven på en EU-dom, der
stadfæstede Frankrigs berettigelse til at udelukke homoseksuelle bloddonorer. Men
EU-dommen var baseret på tal fra 20032008, og det er ifølge Jan Pravsgaard Christensen, professor i infektionsimmunologi ved KU på Institut for Immunologi og
Mikrobiologi, gamle tal. Han udtalte til Videnskab.dk: »Der er sket rigtig meget siden
2003. Folk i dag, der er i god behandling,
har meget lave HIV tal, og dermed er risi-
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TEMA

“…hvis det var
formålet at gøre gavn
for patienterne,
bør man netop lave en
individuel vurdering...
på seksuel adfærd...
frem for seksuel
orientering.”
BILLEDET ”RIGTIGE MÆND
GIVER BLOD” HÆNGER PÅ
VÆGGEN I BLODBANKEN.

koen for at de smitter mindre. Behandlingen er blevet bedre siden 2003, så beslutninger baseret på tal fra 2003 er gammeldags«.
I en anden dom fra EU-Domstolen i april
2015 blev det afgjort, at de nationale myndigheder skal kunne (a) dokumentere en
større smitterisiko for at udelukke en bestemt gruppe fra at donere blod, og (b) at
de nationale myndigheder skal kunne godtgøre, at der ikke findes effektive screeningsmetoder. Hvis (a) og (b) ikke opfyldes, er
udelukkelse en forskelsbehandling på grund
af seksuel orientering. De fleste er enige om,
at (a) er opfyldt givet den højere prævalens,
men spørgsmålet er, om der findes effektive screeningsmetoder. Ifølge AIDS-Fondet
findes der 2 typer tests. En antistof- og en
kombi-test, som skal foretages hhv. 8 og 4
uger efter sex, og grundet risikoen for falsk
negative testresultater følges en negativ test
altid op med en konfirmatorisk test.
I 2010 blev det tilladt for homoseksuelle mænd at donere blod i Sverige, og i
2011 blev det også tilladt i Storbritannien, hvis man ikke havde haft sex de seneste
12 måneder. Samme lovgivning adopterede Frankrig i november 2015 med følgende udtalelse fra den franske sundhedsminister, Marisol Touraine: »Giving blood is an
act of generosity, of civic responsibility, and
the donor's sexual orientation cannot be a
condition«, og det samme gjorde USA en
måned senere. En række lande, som man i
Danmark normalt sammenligner sig med,
har altså så sent som i slutningen af 2015
moderniseret deres lovgivning. Er det samme ikke på tide i Danmark?
Oven på beslutningen om lovændringen i

Storbritannien udtalte Anne Mette Dons,
overlæge og tilsynschef i Sundhedsstyrelsen,
til Ingeniøren i 2011, at proceduren omkring bloddonation ville blive mere besværlig, hvis man gjorde som i Sverige og Storbritannien, og at man af denne grund ikke
anbefalede samme lovgivning: »Storbritannien og Sverige har lavet nogle regler, som
gør, at administrationen bliver mindre enkel. I stedet for at lave en generel regel går
de ind og laver en individuel vurdering. Det
gør proceduren mere besværlig for at tilgodese nogen, som gerne vil give blod. Det er
ikke for at tilgodese patientsikkerheden«.
Med andre ord menes det at være for besværligt at lave en individuel vurdering, selvom screeningstests findes. Som om at det
så er anbefalelsesværdigt ikke at implementere en non-diskriminativ lovgivning! Den
argumentation er jo vendt helt på hovedet.
Det næste spørgsmål er, om ny lovgivning
bør have som formål at sikre patienterne,
og selvfølgelig bør den det. Det giver ingen
mening at implementere ny lovgivning eller
nye kliniske retningslinjer for at undgå diskrimination, hvis det betyder, at patienternes fare for smitte bliver større. Men hvis
det var formålet at gøre gavn for patienterne, bør man netop lave en individuel vurdering, ikke blot af homoseksuelle, men af alle
bloddonorer, og basere bloddonorspørgsmålet på seksuel adfærd (fx antal partnere,
prævention etc.) frem for seksuel orientering. Derved kan man sikre maksimalt blodudbytte, øge patientsikkerheden og stoppe
unødvendig diskrimination i sundhedsvæsenet. Man kan bare kopiere de løsninger,
der allerede er fundet i Frankrig, Storbri-

tannien, Sverige og USA.
Ifølge Sundhedsstyrelsens Redegørelse for
blodproduktområdet 2014 er forbruget af
erythrocytter og plasma faldende, mens forbruget af thrombocytter er stigende.
»Men det er jo et politikerspørsgmål«, som
det blev konkluderet af Blodbanken.

KILDER
Kan findes på
sundoghed.dk

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

TEMA

Hvornår er noget et liv?
I Danmark har vi fri abort indtil 12. graviditetsuge. Det har vi
haft siden 1973, og mellem 15-20.000 kvinder benytter sig
af muligheden årligt.

kamp. En plakat hvor
et foster, et lille barn,
en ung og en ældre var
afbilledet og der med
stor tekst stod skrevet
”hvor mange mennesker ser du her?”
I foreningen mener
man at et liv starter ved
befrugtningen, og at
abort derfor er at slå et
andet menneske ihjel.

”I 2013 OPSTILLEDE RETTEN TIL LIV 16.000 KORS VED E45
NÆR HORSENS. DER UDFØRES OMKRING 16.000 ABORTER
ÅRLIGT ALENE I DANMARK”

Det er et højaktuelt emne, det med aborten.
Samme kage, men fokus flytter sig med jævne mellemrum. Nogle vil afskaffe den, andre
vil flytte grænsen til 18.uge og så vil nogen
opstille kriterier for, hvilke fostre man må
og ikke må vælge fra. For tiden diskuterer
de kloge om mænd skal have ret til abort. I
hvert fald juridisk.
Nogle som bestemt ikke er for aborten er
foreningen Retten til liv. Her snakker man
om barnets ret til liv, og at kvindens ret til
selvbestemmelse over egen krop, i dagens
Danmark, går forud for fosterets rettigheder. Der bruges billeder af skønne buttede
babyer, og alle sejl sættes ind for at få os andre til at tænke lidt mere over, hvilken kultur
vi som samfund har skabt, når det gælder
fosterdiagnostik og abort. Flere husker måske foreningens plakater under sidste valg-

TEMA

I midten af det hele står
Etisk Råd. De har flere gange taget stilling
til emnet abort, og på
deres hjemmeside kan
man finde bunkevis af
høringssvar og udtalelser. I udgangspunktet mener Etisk Råd at
den grænse der er fastsat nu ved 12. graviditetsuge bør bevares. De har behandlet flere sager om eksempelvis brugen af kaliumindsprøtninger og om fostre må blive kremeret i fælleskasser.
Håndtering af døde og aborterede fostre er
da også et af de emner, som kan få sindene i kog hos mange. For hvornår er det et
barn, og hvornår er det et foster?
Der er mange muligheder, og procedurerne kan veksle fra sted til sted. Der er dog en
national grænse ved 22. graviditetsuge, da
det herefter betegnes som et dødfødt barn,
og der dermed er klare regler.
Dilemmaet og diskussionerne går på fosteret etiske status og juridiske ret. I praksis
foregår det som regel sådan, at fostre indtil
uge 12 afskaffes af sygehuset uden at forældrene involveres. Efter uge 12 kan forældrene, hvis de anmoder om det, få udleveret den lille til nedgravning – ellers bliver
barnet kremeret. Der ses en tendens til, at
jo ældre fosteret er, jo oftere ønsker foræl-

drene barnet nedgravet. Godt 75% ønsker
en anonym nedgravning, som regel på en
fælles børnegrav.
Grænsen ved 12.graviditetsuge er sat tilbage i 70’erne. Dengang var der en større
infektionsrisiko forbundet med abort, end
der er i dag. Derfor kunne man i dag flytte grænsen, men det er besluttet at fastholde de nuværende regler, bl.a. med opbakning fra etisk råd, som især lægger hensynet
til de, som skal foretage aborten, til grund.
Aborten kom sammen med kvindebevægelsen, og derfor finder vi også ofte pro-abort
holdningerne på denne side af linjerne. Tilbage i slut 60’erne og start 70’erne var et argument for abort, at det var en vej til kvindefrigørelse og en ”forudsætning for kvinders integration på arbejdsmarkedet” som
KVINFO formulerer det. Den kendte feminist Ulla Dahlerup argumenterede for, at
tidens seksualmoral diskriminerede kvinder.
For mens det var fuldt legalt for mænd at
vise og tilfredsstille lyst, var det tabu blandt
kvinderne. Andre debattører som forfatteren Leif Panduro sagde rent ud, at mænd
undertrykte kvinder seksuelt for at kunne
opretholde deres magtposition. Altså blev
abort et spørgsmål om kvinders ret til selvbestemmelse.
Også er vi tilbage ved Retten til liv. For kan
kvinders ret til selvbestemmelse går forud
for fosteret/barnets rettigheder?
Det eneste alle fløjene kan blive enige om,
er at abort er en nødløsning og ikke en præventionsform.
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TEST

Test din moral:
HEINZ DILEMMAET
En kvinde var ved at dø af en særlig form for kræft. Der var kun én type
medicin som lægerne mente, måske kunne redde hende. En lokal kemiker
havde for nyligt opdaget medicinen, men han tog ti gange mere for
det, end hvad det kostede ham at producere. Den syge kvindes mand,
Heinz, forsøgte at låne penge fra alle han kendte, men han kunne kun
skaffe halvdelen af, hvad medicinen kostede. Da kemikeren nægtede at
sænke prisen eller lade Heinz betale senere, brød Heinz i desperation ind i
mandens laboratorie for at stjæle medicinen til sin kone.

TEST: Giv dig god tid til at reflektere over, hvorfor du mener
eller ikke mener at Heinz bør bryde ind i laboratoriet og stjæle
medicinen. Skriv svaret og de tanker, du gjorde dig for at nå
frem til svaret, ned og læs med her.
Baggrund
Ifølge den Amerikanske psykolog, Lawrence Kohlberg, følger menneskets moralske
udvikling seks universelle og fikserede stadier, der videre kan inddeles i to overordnede ”moralske niveauer”. Med andre ord
starter alle mennesker på de første stadier
og bevæger sig gradvist længere op, i takt
med at de får en mere nuanceret fornemmelse for retfærdighed, og deres logik bliver
mere konsekvent. Til at teste hvilket moralsk
stadie en person befinder sig på, udviklede
han Heinz-dilemmaet. Ifølge Kohlberg er
det ikke selve svaret på dilemmaet, der indikerer hvilket stadie, man befinder sig på,
men måden hvorpå man er nået frem til svaret og den logik, der ligger bag. Så hvis du
endnu ikke har gjort det, kan det anbefales
at finde et stykke papir og skrive grundende
til, hvorfor du mener, at Heinz skulle stjæle
medicinen eller ej. Derefter kan du læse videre her og se, hvilket stadie du selv befinder dig i. Til hvert stadie er givet to eksempler (for og imod at stjæle), som illustrerer
det pågældende stadies moralske logik. Eksemplerne er taget fra de oprindelige studier
af børn og unges svar på Heinz-dilemmaet.

Det prækonventionelle niveau
Hvis du befinder dig på det prækonventionelle niveau, er din moral styret eksternt.
Du accepterer autoritet-figurers regler og
dømmer andres handlinger ud fra deres

konsekvenser. Adfærd, der resulterer i straf,
anses som dårlig, og handlinger, der fører til
belønning, betragtes som gode.

DILEMMA

Stadie 1:
Straf- og lydighed. Du anerkender, at andre
mennesker har forskellige tanker og følelser,
men finder det alligevel svært at tage højde
for to forskellige synspunkter i et moralsk
dilemma. Derfor overser du menneskers intentioner, og baserer i stedet din moral på
lydighed til autoritet og undgåelse af straf.
For at stjæle: Hvis Heinz lader sin kone
dø, vil han blive bebrejdet for ikke at have
brugt pengene til at hjælpe hende, og der
vil blive igangsat en undersøgelse af ham og
kemikeren i forbindelse med konens død.
Mod at stjæle: Heinz skulle ikke have stjålet medicinen, fordi han måske vil blive fanget og fængslet for det. Selv hvis han slap afsted, ville politiet måske fange ham senere.

Stadie 2:
Noget for noget. Du har indset, at mennesker kan have forskellige perspektiver i et
moralsk dilemma, men forståelsen er meget konkret og firkantet. Du ser korrekte
handlinger som værende relateret til egne
interesser og benytter en form for ”hvis du
gør det for mig, gør jeg det for dig” logik.

For at stjæle: Hvis Heinz beslutter sig for
at risikere fængsel for at redde sin kone, er
det hans eget liv han sætter på spil; med
det kan han gøre, hvad han vil. Det samme
gælder kemikeren; det er op til ham at beslutte, om han vil sælge medicinen eller ej.
Mod at stjæle: Heinz løber en større risiko, end det er værd.

Det konventionelle niveau
Hvis du befinder dig på det konventionelle
niveau, ser du det stadig som vigtigt at følge de sociale regler, men ikke udelukkende i forhold til dine egne interesser. I stedet mener du, at man, ved at opretholde det
gældende sociale system, sikrer den sociale orden og fremmer positive forhold mellem mennesker.

TEMA
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Stadie 3:
God pige/god dreng. Du vil gerne anerkendes og beundres af andre ved at være en
”god person” – loyal, respektfuld, hjælpsom, troværdig og venlig. Du er i stand til
at sætte dig ind i andre menneskers synspunkter, som en tredje, upartisk observatør. Det er på dette stadie, at individet begynder at forstå konceptet bag den gyldne
regel (gør mod andre, som du ønsker, de
gør mod dig).
For at stjæle: Ingen vil mene, at Heinz er
et skidt menneske, hvis han stjæler medicinen, men hans familie vil bebrejde ham,
hvis ham ikke gør det. Hvis han lader sin
kone dø, vil han aldrig kunne se andre mennesker i øjnene igen.

For at stjæle: Heinz har pligt til at beskytte
sin kones liv; det er et løfte han gav, da han
giftede sig med hende. Men det er forkert
at stjæle, så han burde stjæle medicinen for
senere at betale kemikeren de penge det koster, samt tage sin straf for at bryde loven.
Mod at stjæle: Det er naturligt for Heinz
at ville redde sin kone, men selv hvis hans
kone er døende, er det stadig hans pligt at
følge loven. Hvis alle pludselig begyndte at
bryde loven, hver gang de var i problemer,
ville der ikke være nogen civilisation – kun
vold og kriminalitet.

Det postkonventionelle niveau

Mod at stjæle: Det er ikke bare kemikeren, der vil mene, at Heinz er kriminel. Det
vil alle andre også. Han vil have det forfærdeligt med at have beskæmmet sin egen familie og sig selv.

Individer, der befinder sig på det postkonventionelle niveau har bevæget sig ud over
blind lydighed til love og regler, der kun
gælder i deres eget samfund. De definerer
moral ud fra abstrakte principper og værdier, der gælder for alle samfund og situationer.

Stadie 4:

Stadie 5:

Oprethold den sociale orden. Du tager højde for det større perspektiv - samfundsmæssige love. Dine moralske valg er ikke længere baseret på dine relationer til andre. I
stedet ser du regler som lige gældende for
alle og mener, at ethvert medlem af samfundet har et personligt ansvar for at overholde dem. Individer på dette stadie mener
at love skal følges, da de er nødvendige for
at opretholde social orden og samarbejdet
mellem mennesker.

Den sociale kontrakt. Du ser love og regler
som fleksible værktøjer til at fremme menneskelige levevilkår. Men du kan også forestille dig alternativer til den sociale virkelighed, du tilfældigvis befinder dig i og lægger
vægt på, at love skal kunne ændres og bøjes efter ordentlige procedurer. Når lovene
stemmer overens med individets rettigheder
og majoritetens interesser, følger hvert individ i samfundet dem pga. en social kontrakt – en fri og villig medvirken i systemet,

TEMA

da dette i sidste ende fører til mere godt for
ens medmennesker, end hvis lovene ikke
eksisterede.
For at stjæle: Selvom der er love mod at
stjæle, er loven ikke hævet over et menneskes ret til at leve. Hvis Heinz bliver retsforfulgt for at have stjålet medicinen, må loven
gentolkes, så den tager højde for situationer,
hvor den modstrider menneskets naturlige
ret til at fortsætte deres liv.
Mod at stjæle: På dette stadie er der ingen
argumenter for ikke at stjæle.

Stadie 6:
Det universelle etiske princip. Du definerer, hvad der er rigtigt og forkert ud fra selvvalgte etiske samvittighedsrelaterede principper – principper, du mener, der gælder
for hele menneskeheden, uanset samfundets
love eller sociale aftaler. Individer på dette
stadie benytter sig typisk af abstrakte principper som: ”man skal tage lige hensyn til
alle menneskers rettigheder,” og ”respektere
det enkelte menneskes værd og værdighed”.
For at stjæle: Det giver ikke mening at sætte respekt for ejerskab over respekt for selve
livet. Mennesker kunne leve sammen uden
nogen form for ejerskab overhovedet. Respekt for menneskers liv og personlighed er
absolut. Derfor har vi alle pligt til at redde
hinanden fra at dø.
Mod at stjæle: På dette stadie er der ingen
argumenter for ikke at stjæle.
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Hvem bestemmer, hvornår
livet skal slutte?
Etik er en forunderlig størrelse. Selve ordet udspringer fra det græske og betyder
”ret vane”, altså er etik de rette vaner og
handlinger. Men hvad er en rigtig handling?
Nogle mener, at etik er det samme som moral, mens andre siger, at etik er de principper, der ligger til grund for vores moralske
handlinger. Etik er altså en slags spilleregler for, hvordan vi bør opføre os.
Og allerede her er de tre nøglebegreber i
etikken præsenteret; ”kan”, ”skal” og ”bør”.
Hvad kan vi gøre? Skal vi gøre det, fordi vi
kan? Så, hvad bør vi gøre?
Som sundhedsprofessionelle vil vi alle blive sat i dilemmaer; Hvad siger man til en
kræftsyg mand, der udtrykker ønske om at
tage sit eget liv? Må man blande sig når en
gravid ryger? Hvor meget skal man presse
en underernæret teenager til at spise? Hvad
skal man fortælle ægtemanden, hvis man
finder ud af, at hans kone ikke har fortalt,
hvor syg hun er? Emner så tunge, at det ikke
er nok at tage stilling alene eller i kaffestuen. Her bør vi være ydmyge over for vores
fag og det faktum, at hvad der er rigtigt for
mig, ikke nødvendigvis er det for patienten.

den person af med livet. Et søsterbegreb er
passiv dødshjælp, hvor hensigten er at foretage lindrende behandling af den døende,
uagtet om døden skulle indtræde tidligere
på grund af smertelindring.
På trods af at omkring 70% af danskerne er
for aktiv dødshjælp, er det ulovligt i Danmark jf. Straffeloven § 239. Lovgivningen
omkring passiv dødhjælp er mere sløret,
da en patient kan frabede sig behandling –
og lægen da gerne må lindre smerter indtil
døden indtræffer. Alle de danske partier er
(mere eller mindre) imod eutanasi, og Etisk
Råd har også sat bremsen i.
Modsat har Landsforeningen En Værdig
Død hjulpet døende danskere til Schweiz
for at afslutte deres liv gennem assisteret
selvmord, for kigger vi ud over de rød/hvide grænser er mange af vores europæiske
kammerater af en anden holdning end os,
når det gælder muligheden for selvbestemmelse til livets afslutning.
Argumenterne både for og imod er man-

ge. På ja-siden snakker man om værdig
død, selvbestemmelse og at lindre lidelse. Modargumenterne beskytter ofte livets hellighed og at det kan blive en glidebane, hvor folk føler sig tvunget ud i døden. Og her kommer vi tilbage til det mere
praksisnære. Heldigvis er det langt fra os
alle, der som fagpersoner må tage stilling
til eutanasi. Men hvad gør man, hvis man
er imod og patienten ønsker at dø? Eller
både man selv og patienten mener, det er
det rigtige at gøre, men lovgivningen står
i vejen? Hvad er et værdigt liv? Hvem må
bestemme hvornår livet skal slutte? Og er
det okay at åbne soveværelsesvinduet en iskold novembernat hos gamle fru Clausen,
hvis hun beder om det - i håb om at hun
må få lungebetændelse og sit ønske om at
gå bort opfyldt?
Her på Sund & Hed opfordrer vi til at man
altid følger gældende lovgivning.

Et af de helt tunge emner er aktiv dødhjælp,
eller eutanasi (fra græsk eu: ”god”, Thanatos: ”døden”) som det hedder. Ligesom så
mange andre etiske dilemmaer er også aktiv dødshjælp sådan en størrelse, som ind
i mellem får spalteplads og taletid – men
som også i perioder får mindre opmærksomhed. Aktiv dødhjælp er at hjælpe en an-

Til kortet: (fra Wiki)
Legal aktiv dødshjælp (Active euthanasia legal)

Legal assisteret selvmord (Assisted dying legal)

Lovlig passiv dødshjælp (Passive euthanasia legal)

Ingen lovlig form for aktiv dødshjælp (No legal form of euthanasia / Any form of euthanasia prohibited)

Flertydig lovlig situation (Ambiguous legal situation)

TEMA
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Min moral er bedre
						

end din!

Er det forkert at gå ind for stening? Kan man sige, at et samfunds (eller
menneskes) kulturelle og moralske værdier er bedre eller mere rigtige end
nogen andres? Synes du det er et svært spørgsmål at svare på? Så er min
moral er bedre end din.

Jeg er en etnocentrisk moralabsolutist med
små-imperialistiske tendenser, og det er vist
ikke så gode ting at være. Slet ikke på en
gang! I hvert fald ikke hvis man spørger den
veninde, der beskylder mig for det. Så er det
faktisk noget værre skidt. Selv tager jeg det
dog ikke så tungt, for jeg har indset, at den
slags mærkater er ret nemme at opnå disse dage, og at de ikke rigtigt betyder noget.
I hvert fald er det ikke så slemt som det lyder. For det eneste man skal mene for at blive stemplet som en vestlig skabs-imperialist
nu om dage, er at nogle samfunds (og menneskers) kulturelle og moralske værdier kan
være bedre eller værre end andres.
Man skulle ikke tro at det var en særlig kontroversiel påstand, men det er det åbenbart.
I hvert fald i min omgangskreds. For på en
eller anden måde bliver det at tale for sine
egne moralske principper forvekslet med en
form for etnocentrisk og fremmedfjendsk
verdenssyn. Et hvor man hæver sin egen kultur op på en piedestal og dømmer alle andre ud fra den.
Årsagen til denne forveksling har nok noget
at gøre med, at vi i disse tider ser to mere og
mere polariserede politiske fløje, hvad angår
indvandring og flygtningekrisen. På den ene
side har vi den ekstreme højrefløj, der hetzer muslimer, udøver hærværk på asylcentre og spytter efter flygtninge på motorvejen. På den anden finder vi den berøringsangste venstrefløj, der er så bange for at træde nogen over tæerne, at de, med racismeparagraffer og ord som Islamofobi, forsøTEMA

ger at ligestille enhver religionskritik med
racisme og xenofobi. Selvom jeg aldrig har
stemt til højre for SF, må jeg desværre se i
øjnene, at det er venstrefløjen, der, trods de
bedste intentioner, og grundet højrefløjens
virkelige racisme og xenofobi, har formået at skabe et politisk klima, hvor man ikke
længere må stå op for sine egne moralske
principper. Et kultur- og moralrelativistisk
klima, hvor alle normer, værdier og moralske principper helst skal anses som værende lige gode (eller dårlige).
Det mest finurlige er, at moralrelativister er
nogle af de rareste mennesker, jeg kender.
Deres benægtelse af ”godt” og ”ondt” udspringer nemlig fra de bedste intentioner:
Ønsket om at respektere andre mennesker
og deres kulturer. Problemet er bare, at det
ikke er alle kulturelle og moralske værdier,
der fortjener samme grad af respekt. Tag
bare det seneste eksempel - TV2’s doku-

Hvis man ikke engang kan få sig
selv til at indrømme, at det at
stene mennesker til døde skulle
være mere forkert end ikke at
gøre det, i hvilken forstand har
man så en moral?

mentar om Grimhøjmoskeen – hvor skjulte kameraer kunne vise Imamer, der opfordrer folk til at slå sine egne børn som opdragelsesteknik, og hvor kvinder i studiegrupper bliver undervist i korrekte måde at stene de, der overtræder diverse religiøse regler. Det giver sig selv, at det langt fra er alle
muslimer, der deler disse holdninger. Netop derfor er det også vigtigt bare at indrømme, at de der gør, er moralske amøber. Eller
se blot mod USA, hvor 45.000 mennesker
dør hvert år, fordi de ikke har nogen sygesikring. Er den europæiske model ikke mere
human? Mere moralsk? Eller hvad med den
danske kultur, hvor ældre efterlades i kedelige betonbyggerier, så de ensomt kan rådne
op i deres egen urin? Er det ikke værre end i
lande, hvor ældre behandles med respekt og
værdighed? Der kommer et tidspunkt, hvor
det ikke længere er forsvarligt ikke at anerkende, at der er bedre måder at indrette sig
på – også helt objektivt set.
Og hvordan kan man så påstå, at noget skulle være mere ”objektivt korrekt” end noget andet? Ifølge den Amerikanske hjerneforsker og forfatter bag bogen ”The Moral
Landscape”, Sam Harris, er det faktisk ret
ligetil. Harris mener endda, at det er muligt
at basere sin moral i videnskaben. Kort fortalt er argumentet, at den klassiske adskillelse mellem ”objektive fakta” og ”menneskelige værdier”, er en illusion. Værdier er
blot en anden form for fakta – nogen der
har med ”bevidste væsners velvære” at gøre.
Tænk bare på, hvorfor vi mennesker kan
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føle empati for dyr, og ikke for sten. Hvorfor
får vi f.eks. dårlig samvittighed ved at træde på en hunds hale, men har det fint med
at vandre rundt i garageindkørslen? Det gør
vi, fordi vi har en formodning om, at hunde
kan føle mere smerte end sten. Læg mærke til at denne påstand kan være korrekt eller forkert – vi kan have taget fejl af både
hunden og stenens følelsesliv. Vores moralske værdi, der siger, at det er forkert (eller
ondt) at træde på hundehaler, bunder altså
i noget, der enten er rigtigt eller forkert (et
faktum). Værdier og fakta er altså uadskillelige, og derved dannes der basis for håbet
om en videnskabelig moral.
Så snart man anerkender at moral har noget at gøre med bevidste væsners velvære,
har man også indrømmet, at nogle handlinger er mere forkerte end andre. Ifølge denne logik er det altså, objektivt set, mere forkert at stene en person til døde end ikke at
gøre det, da det ene vil føre til mindre velvære end det andet. Harris’ argument er en
form for utilitarisme (filosofisk retning, der
hævder at handlinger, som øger summen af
menneskelig velfærd, er gode). Denne ”videnskabsmoral” adskiller sig dog lidt fra utilitarismen idet konceptet ”velvære” ikke ses
som værende en konstant, men i stedet som
et mere flydende koncept, der altid udvikles og genfortolkes – meget i stil med sundhedskonceptet. Selvom det er svært at definere præcis, hvad sundhed er, kan vi sta-

Ifølge min, nu helt objektive
og videnskabelige moral,
er moralrelativismen altså
noget værre lort
dig basere en videnskab omkring det. Sundhedskonceptet er desuden også altid under udvikling. Tænk bare på den drastiske
stigning i menneskets levealder i de sidste
hundrede år.
Alligevel finder mange mennesker det stadig forkert at hævde, at nogle menneskers
moral er bedre end andres. Harris påpeger desuden, at disse mennesker (typisk de
mere venstreorienterede, som jeg selv), har
svært ved at begrunde deres egne moralske principper. Principper som retten til liv,
sikkerhed og personlig frihed – altså basale menneskerettigheder. For hvis blot man
stiller et hypotetisk spørgsmål såsom: ”Ville et samfund, der stak øjnene ud på hvert
andet barn, fordi der i deres religiøse tekster stod, at Gud har befalet det, være mere
umoralsk end samfund, der ikke praktiserede dette? ”, har nogle mennesker pludselig svært ved bare at svare ja. I stedet kaster de sig ud i argumenter i stil med: ”Man

kan rigtig ikke sige, at andres kulturelle eller moralske værdier er værre, da man ville gøre det ud fra sine egne kulturelle værdier” Moral og etik er, ifølge denne logik,
relativ og at hævde andet er etnocentrisk.
Men ifølge min, nu helt objektive og videnskabelige moral, er moralrelativismen altså
noget værre lort. Ikke kun fordi den er forkert, men fordi den er umoralsk. Den fratager mennesker muligheden for nogen sinde
at fordømme andres handlinger – ligegyldigt
hvor modbydelige disse er. Den fjerner enhver form for tro på ens egne moralske principper og overbeviser folk om, at selv deres
(til tider) gode moralske principper dybest
set bare er et resultat af den kultur, de er
vokset op i. Hverken mere rigtig eller forkert end nogen andres. Forstå mig ret, jeg
hævder ikke at have ret i alle moralske henseende, og selvfølgelig er der gråzoner, hvor
skelnen mellem rigtigt og forkert kan være
svær at gennemskue. Men hvis man ikke
engang kan få sig selv til at indrømme, at
det at stene mennesker til døde skulle være
mere forkert end ikke at gøre det, i hvilken
forstand har man så overhovedet en moral?
Så kære relativist, indrøm det nu bare: Din
moral er bedre end min!

TEMA
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Case
Du er gastroenterologisk forvagt. Selvom det måske ikke er det speciale, du ønsker at tage i
det lange løb, er du imponeret over den faglige tyngde og de meget kløgtige læger på
afdelingen.
En eftermiddag sendes du til skadestuen, hvor der er et stabilt bløderkald. En 25-årig kvinde
har henvendt sig til vagtlægen grundet episoder med blodigt opkast. Opkastningerne
begyndte for få timer siden og var eksplosive. De to sidste var med frisk blod og
smertefulde. Der har ikke været melæna, diaré, affarvning eller andre afføringsforstyrrelser.
Pt har ikke oplevet persisterende mavesmerter, hjerte-lunge-gener, besvimelser eller
afkræftelse. Pt er kendt i psykiatrisk regi siden 16-års alderen med varierende grader af
spiseforstyrrelser. Pt nægter dagligt indtag af alkohol og tager ikke blodfortyndende medicin eller NSAID.
		BT: 117/79 P: 73 RF: 15 Tp.: 36,7 SAT: 99% Na: 135 ALAT: 30 BASF: 55 Total Bilirubin: 22
		KFNT: Normal Kreatinin: 53 eGFR: >90 CRP: 6 Leukocytter: 4,9
		BMI: 19,2 hCG: <3 int.enh./L
Obj. us.: Pt fremkommer lettere kronisk medtaget og har et gustent udseende. Ernæringstilstand: Under middel. St.p. et c.: Ia. Ved palpation af abdomen kan der ikke eliciteres smerte. Der mærkes ingen udfyldninger og nyrelogerne er frie og uømme. Ingen hepato-splenomegali. Ekspl. rekt.: Ia. Cranium/facies: Sår omkring læberne. Cavum oris: Der ses slimhindeforandringer og betydelige tanderosioner. Foetor ex ore. Ved den resterende objektive undersøgelse noteres kun tynde ar på begge underekstremiteter og skællende og misfarvede 2. og 3. fingre på højre hånd.
Du sender pt til gastroskopi. Svaret på denne lyder:
Ukompliceret nedførsel af skop gennem normal øvre øsofagus. Umiddelbart over cardia ses en ca. 2½ cm rift i mucosa. Der foreligger desuden et hiatushernie. Ingen aktiv blødning. I ventriklen ses hæmatin rester, men ingen blødningskilder. Uproblematisk passage gennem normal pylorus til bulbus og duodenums andet stykke, hvor der findes normale forhold. På tilbagevejen har man efter rekurvering inspiceret fundus og cardia uden fund
af abnormiteter.
Da du er i tvivl om, hvor vidt der er perforation, udføres CT af thorax og rtg af øsofagus med vandig kontrast, der afkræfter mistanken.
Efter 48 timer erklæres patienten somatisk færdigbehandlet og henvises til psykiatrisk afdeling

Hvad er diagnosen?
Hvilke tilstande giver typisk anledning til sygdommen?
Bonusspørgsmål: Hvilket syndrom ville der være tale om ved perforation?
Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 29/3-16 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…” prøver vi at lære trav og blive skarpe klinikere. Tænk bredt og ualmindeligt når du svarer!

Februars case
rom
Diagnosen var Second Impact Synd
over
er
nden
tilsta
ved
en
tsrat
talite
(SIS). Mor
i
revet
besk
igst
hypp
er
et
rom
synd
50 % og
svaUSA. Af de 4 indsendte svar havde alle
ret korrekt på alle spørgsmål (vrinsk!).
ing til
Månedens striber går ved lodtrækn
ster,
Kasper Daugaard Larsen fra 9. seme
en!
ning
træk
ielod
præm
til
lod
et
fået
der har

STUDIELIV

TAK FOR RÅD OG VEJLEDNING:

Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Professor, Overlæge, dr.med., Gastroenterologisk afdeling S, OUH
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Fra stjerne
til skandale
Foto © Syddansk Universitet

Fusk med forskningsresultater er særdeles
alvorligt – og fusk med sundhedsvidenskabelige forskningsresultater kan have store
menneskelige konsekvenser.
En skandalesag fra det hæderkronede Karolinska Institutet i Sverige har netop givet
genlyd over det meste af verden og har senest resulteret i, at rektor på Karolinska er
fratrådt sin stilling. Også lederen af Nobelkomitéen, der var med til at ansætte den
skandaleramte kirurg, som sagen handler
om, er trådt tilbage fra sin post.
Hovedpersonen er stjernelægen Pablo Macchiarini (PM), der i 2010 blev vistiting professor på Karolinska. I perioden 2011-2014
foretog han en række operationer, hvor kunstige luftrør dækket med patientens egne
stamceller blev indopereret i patienten. Det
blev udråbt som vejen til en fantastisk fremtid, hvor menneskelige reservedele kunne
masseproduceres i laboratoriet. Resultaterne blev publiceret i det velansete tidsskrift
The Lancet. Historien meldte dog ikke noget om, at 6 ud af 8 patienter var døde.
I 2014 anmeldte fire kolleger PM til Karolinskas rektor for at have forvansket resultaterne i seks videnskabelige artikler. Og en
belgisk forsker anmeldte PMs artikel i The
Lancet for fusk. I marts 2015 frikendtes PM
for forskningsfusk af ledelsen på Karolinska. I april samme år politianmeldtes PM,
da der ikke var udført kliniske afprøvninger
forud for operationerne. I august frikendte
Karolinska igen PM, da de mente, at han
slet ikke havde forsket – blot behandlet en
patient - og derfor ikke kunne have begået
forskningsfusk.
Først da svensk TV i januar i år viser før-

ste del af en dokumentarserie på tre, bliver
det klart for Karolinskas rektor, at der er
noget, der er helt galt. Skandalen ruller og
får store konsekvenser på Karolinska Institutet, hvor rektor erkender sine fejlslutninger i sagen og træder tilbage. Hvad sagen får
af konsekvenser for PM er lig nu uafklaret.

Håndtering af anklager om fusk
Et interessant spørgsmål er, hvorfor ledelsen var så modvillig i forhold til at få øjnene
op for den forskningsfusk, som op til flere
kolleger havde gjort opmærksom på? Hvor
langt skal man som ledelse gå for at beskytte
eller holde hånden over sine medarbejdere?
Der har i USA været sager, hvor universiteter tilsyneladende længe har holdt hånden
over stjernemedarbejdere anklaget for forskningsfusk. Det kan der være forklaringer på,
som kan findes i forhold som image, prestige og økonomi, hvor netop en højt estimeret
stjerneforsker styrker universitetets image
og øger tilgangen af eksterne bevillinger.
Et dansk eksempel på det samme er den velkendte Penkowa-sag, hvis forskellige udløbere har været behandlet både i Udvalget
for Videnskabelig Uredelighed og ved de
danske domstole. Også her gik der en årrække, før der fra det ansvarlige universitet blev
taget ordentligt fat i problemstillingerne.
Hvor rystende sagen fra Stockholm end er,
stiller den dog vigtige spørgsmål til, hvordan vi sikrer kontrol af forskningsresultater
og til, hvordan vi reagerer, når der dukker
anklager om forskningsfusk op. Og først og
fremmest hvordan vi sikrer en god forskningskultur. Vejen frem her er total åbenhed om forskningsresultater, deling af data,
gensidig kvalitetskontrol, omhyggelige protokoller osv. Det er altså i allerhøjeste grad
et spørgsmål om den forskningskultur, som
findes i den enkelte forskningsgruppe. Udelukker man ubelejlige forsøgsresultater, som
ikke passer med hypotesen? Er dokumentationen 100 % i orden? Er det rigtigt, at
forskningshypotesen blev formuleret før for-

søget, og ikke bagefter, når man kendte resultatet? Der er rigtig mange steder, hvor
det helt centrale er de moralske og etiske
fordringer, som virkeliggøres i den enkelte
forskningsgruppe.
For nylig er Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed blevet kulegravet i et
udvalg, hvor SDUs tidligere rektor, Jens
Oddershede var formand, og hvor vores
institutleder for Klinisk Institut, professor
Kirsten Ohm Kyvik var medlem. Det har
ført til en række anbefalinger, som forhåbentlig vil føre til et videnskabstilsyn, som
vil bidrage til at færre vil snyde.

Uredelighed og snyd med
forskning på SDU
På SDU har vi heldigvis ganske få sager om
forskningsfusk (videnskabelig uredelighed).
De sidste 15 år har der været under 10 sager, som er blevet taget op, og hvor blot et
par af sagerne har givet anledning til en løftet pegefinger.
En nyere Gallupundersøgelse viste, at 9 ud
af 10 danskere har tillid til den danske forskning. Det skal vi værne om ved at sikre vores forsknings redelighed og ordentlighed.
Det er derfor vigtigt, at vi styrker en kultur,
der respekterer god videnskabelig praksis.
Gode vaner grundlægges allerede i studietiden, hvor man skal være opmærksom på,
hvad der er god skik - og hvad der er snyd.
På hele SDU har vi omkring 250 sager om
eksamenssnyd per år. Selv om en del frifindes, er det mange sager! Så det er vigtigt til
stadighed at være meget opmærksom på at
alt går for sig på den rigtige måde.

OLE SKØTT
DEKAN
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KURSER FORÅR 2016

NYE KURSER
FOR 2016
Vi havde en rigtig god dag til
Sundhedsmekka. Stort tak til alle de
studerende for snakken.
Som lovet kommer her vores kursusoversigt for dette semester! Vær dog opmærksom på, at der løbende kan blive tilføjet
flere.
Følg FADL Odense på Facebook for at
holde dig opdateret.

I FADL Odense er vi glade for at kunne tilbyde følgende kurser i
foråret 2016 - Vi glæder os til at se dig!
STUDIESTARTSTEKNIK
Tirsdag d. 23 februar
Kl. 17.00 - 19.00
EKG
Mandag d. 29 februar
Kl. 16.00 - 21.00
AVANCERET KARDIOLOGI
Tirsdag d. 1 marts
Kl. 16.00 - 21.00
SKATTEKURSUS
Mandag d. 21 marts
Kl. 16.00 – 20.00
B1, EKSAMENSFORBEREDENDEKURSUS
Lørdag & søndag
D. 26 & 27 marts

OBJEKTIV
UNDERSØGELSE
Mandag d. 4 april
Kl. 16.00 – 20.00

B2, EKSAMENSFORBEREDENDEKURSUS
Lørdag & søndag
D. 28 & 29 maj (+ 12 april)

SNART LÆGE
Tirsdag d. 12 april
Kl. 17.00 – 20.00

TBD
Følg med på Facebook, og
få opdateringer på dato og
sted for:

PRIVATØKONOMI
Tirsdag d. 19 april
Kl. 17.00 – 20.00

PÆDIATRI
DEN HELBREDENDE PATIENTSAMTALE

RTG. SKADESTUE
Torsdag d. 12 maj
Kl. 16.00 – 21.00

TERMINAL PLEJE
STRESS SOM STUDERENDE
FORHANDLINGSTEKNIK
COSMIC

Neurologi
Onsdag & torsdag
D. 18 & 19 maj

VÆSKE- OG
ELEKTROLYTBEHANDLING
LÆGEVIKAR! HVORDAN?
PSYKIATRI

RTG. THORAX
Onsdag d. 30 marts
Kl. 13.00 – 15.15
JOURNALOPTAGELSE
Onsdag d. 30 marts
Kl. 16.00 – 20.00

GERONTOFARMAKOLOGI
& POLYFARMACI
Tirsdag d. 31 maj
Kl. 16.00 – 20.00
INFEKTIONSUDREDNING
& MIKROBIOLOGISKE
PRØVESVAR
Torsdag d. 9 juni
Kl. 17.00 – 21.00

Foreningen af Danske Lægestuderende
Hunderupvej 67, 5230 Odense M.

AVANCERET GENOPLIVNING

HUSK

... at hold
e øje med
hjemmesid
ell

er følg FA
en
DL Odense
på Facebook. Her
opdaterer
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lø
be
nde
om nye ku
rser og til
tag.

8000 I DEPOSITUM
FORSVINDER NEMT
En privat udlejer nægtede at betale et depositum på
8.000 kr. tilbage, på trods af at dette var i strid med
lejekontrakten. FADL sikrede, at medlemmet fik sine
penge.
En hel del studerende løber desværre ind i problemer med at finde bolig, når de starter deres studie i
en universitetsby. Det betyder, at de ofte må tage til
takke med små værelser til alt for høje priser. Tilmed
oplever FADL en del sager, hvor den studerende ikke
får sit depositum retur ved fraflytning.
En sådan sag har FADL netop løst for FADL-medlemmet Peter. Han boede til leje i et fremlejet værelse på
ca. 9 kvm. for godt 4.000 kr. pr. måned.

FADL PÅ SAGEN
FADL gik ind i sagen og henviste til, at lejekontrakten
angav at Peter højst skulle betale 500 kr. for maling
og oppudsning af vægge ved fraflytning. Derudover
gjorde vi opmærksom på, at den mindre ridse i det
ubehandlede trægulv var kommet af sædvanlig brug
af det lejede.
FADL orienterede samtidig udlejeren om, at vi – sammen med medlemmet – ville forfølge sagen retligt,
hvis ikke Peter fik sit depositum retur inden ugens
udgang. Dagen efter havde Peter modtaget depositummet fra udlejeren.
Læs flere FADL På sagen på FADL.dk

Ved fraflytningen nægtede udlejeren at betale depositummet på godt 8.000 kr. tilbage til Peter. Udlejerens begrundelse var, at Peter havde lavet en ridse
i gulvet og skadet tapet og væg ved at hænge en
persienne foran vinduet.

KONTAKT
FADL.dk
41 90 96 01
okf@fadl.dk
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TEKST AF HYGIYA |

Søvn – er det ikke bare
spild af dyrebar tid?
Vi sover alle, nogle synes det er rart,
andre synes det er spild af dyrebar tid.
Men hvorfor er det, vi bliver trætte og
sover. Er søvnen vigtig siden vi alle gør
det, eller kan vi lige så godt bruge tiden
på noget andet?

Alice Jessie Clark, Postdoc, PhD, can.
scient.san.publ, holdte i december måned
et foredrag om søvn på Syddansk Universitet Odense. Hun fortalte blandt andet om
danskernes søvnadfærd, hvad søvn er, hvorfor vi skal sove og hvad konsekvenserne af
forstyrret søvn kan være.

Hvordan sover danskerne?
Ifølge Epinions Danmarkspanel for Danmarks Radio sover 56% danskerne i gennemsnit 7 til 8 timer i døgnet, mens 34%
sover 5 til 6 timer. 7% sover over 8 timer i
døgnet. Den optimale søvnlængde er meget individuel, men generelt er 7 til 8 timers
søvn passende. Derudover er 30% lidt generet af søvnbesvær eller problemer mens
11% er meget generet. Men hvad er søvn
egentlig for en størrelse?

Hvad er søvn?
Hvis du er i tvivl om, hvornår du sover så
er her fire tegn på at du sover:
1) Du har nedsatte bevægelser og aktiviteter
2) Du ligger typisk i en stereotyp krops
stilling
3) Du har nedsat reaktion på ydre stimuli
4) Du har i løbet af søvnen spontane op
vågninger, hvilket adskiller søvn fra bevidsthedsforstyrrelser og død

Når vi sover skal vi igennem 4 stadier. I det
første stadie slapper musklerne af.
I 2. stadie falder både vores kropstemperatur og hjerteslag, samtidigt bliver både
vejrtrækning og hjernebølger langsommere. Blodtrykket falder og væv vokser og repareres.
I stadie 3 bliver energi ophobet og hormoner (bl.a. væksthormon) frigives samtidig
med at hjernebølgerne igen falder.
I stadie 4, eller rem-søvnen, bliver hjernen
aktiv, og vi drømmer. Musklerne lammes
for at undgå bevægelse. Søvn er vigtig i forhold til mange ting blandt andet oprydning
og vedligeholdelse af hjernen, opbygning
af væv, regulering af hormoner og fornyet
energi og overskud. Vores krop er på arbejde, mens vi sover.

Søvn og sygdomme
Ifølge en rapport udarbejdet af Vidensråd
for forebyggelse om søvn og sundhed viser det sig, at mænd med besværet opvågnen har en forøget risiko for tilfælde af død.
Derudover ses en signifikant sammenhæng
mellem kvinder med forstyrret søvn og en

forøget risiko for udvikling af hjertetilfælde og slagtilfæld. Generelt kan søvnproblemer føre til en fysiologisk dysregulering, en
hjerne der ikke ryddes op i, sænket reaktionsevne, sænket kognitiv præstation, negative ændringer i livsstil og endelig forøget risiko for dårligdomme herunder hjertekarsygdomme.

Tips og tricks til en god nats søvn
Hvordan kommer vi så til at sove godt og
problemfrit? Det er jo vigtigt. Nogle gode
råd er; undgå alkohol og energi- og fedtrig
kost inden sengetid. Det vil sige at en god
bytur er generelt en dårlig ide. Derudover er
koffein, støj i soveværelset og lys fra skærme
også skidt. Et mørkt soveværelse og fysisk
aktivitet i løbet af dagen skulle hjælpe på
søvnen. Det hjælper også, hvis du har regelmæssige tidspunkter, hvor du står op og går
i seng, hvis du undgår at ligge og gruble (fx
om eksamen i morgen), undgå ikke-søvnrelaterede aktiviteter i soveværelset (foruden
sex selvfølgelig) og ellers gå i seng når du er
træt og undgå de ellers så dejlige middagslure efter en lang dag på universitetet, hvis
det giver anledning til søvnproblemer om
natten. Så skulle du vidst være klar til at få
en dejlig uforstyrret nats søvn.

STUDIELIV
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TEKST AF KIYA MIRSHARGHI | SKRIBENT, STUD. MED. 9. SEMESTER

Hvorfor læse medicin?
Vi kender det alle sammen: Timelange og tørre terpeseancer med hovedet begravet i bøgerne. Men glemmer vi i
forbifarten, hvorfor det nu var, vi læste medicin? Når vi trasker gennem vores vante gang på studiet, sunket knæhøjt
i eksamensstress og karakterræs, kan det virke så trivielt og fjernt at erindre den idealistiske studenterspire, der
forelskede sig i lægefaget – og det er netop, hvad denne artikel er: En kærlighedserklæring til studiet tiltænkt alle med
motivationsamnesi.
I gymnasiet ville jeg være kemiker. Åh, at
beskrive verden i et laboratorium og bidrage til vor fælles viden! En smuk tanke, der
stadig finder hjemme i mit væsen. Jeg begyndte dog langsomt at åbne øjnene for lægevidenskaben: Her kunne man jo få alt det
og mere til. Man kunne hjælpe sine medmennesker i den mest reelle og akutte facon, stå dem nær i deres nød og samtidig
have mulighed for at påvirke utallige patienter gennem forskning. Det var det, der
trak mig ind. Eller, hvis man skal tro min
far, handlede det mest af alt om min forkærlighed for kitler.
Imidlertid var det ikke altruismen, der trykkede, da jeg begyndte studiet. Før jeg havde set mig om, blev jeg hurtigt grebet af fagets forbløffende kompleksitet – de utallige systemer og strukturer, der interagerede
på kryds og tværs. Den første del af studiet
demonstrerede en biokemisk balancegang,
der på ét og samme var overraskende robust og pirrende skrøbeligt. Efterfølgende
bragede anatomien frem med sine tidsløse

” Aldrig skulle jeg se
menneskekroppen
med de samme øjne.”
(og til tider forvirrende) latinske betegnelser. Jeg kunne få kuldegysninger bare ved
tanken om, at jeg nu lærte det samme, læger i århundreder havde lært. Langsomt,
men støt, formede kroppens muskler, knogler og nerver en helhed i mit sind - en visceral symfoni, et samspil, der ville give selv
den mest talentfulde komponist æresfrygt.
Aldrig skulle jeg se menneskekroppen med
de samme øjne.
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Årene gik og jeg læser nu på kandidaten.
Studiet ændrede karaktér: Jeg blev en detektiv, en kroppens Sherlock Holmes. Jeg skulle lære sygdommenes kendetegn, de spor og
ledetråde de efterlod det kyndige øje. Jeg
skulle kultivere lægens faglige blik, klinikerens sjette sans. Lag på lag blev der føjet til
min grundviden. Da skete det til sidst, snigende og under radaren, men med en umiskendelig tilstedeværelse: Medicin var ikke
længere et studie for mig, det var blevet min
passion. For man kan ikke undgå at fortabe
sig i kroppens fascinerende mosaik; et billede tegnet i tusind stilarter.
Kandidaten har budt mig mange nye oplevelser med faget, ikke mindst på de kliniske ophold. Her kunne jeg mærke et spændende og fremmed fænomen: Faglig anerkendelse. Jeg blev stillet passende opgaver
omkring patienter og løste dem efter bedste
formåen. Bekræftelsen varmede mig som en
glød i mit indre – tænk at jeg virkelig havde
viden nok til at gøre en forskel! Denne følelse gjaldt ikke mindst i interaktionerne med
andre faggrupper, hvor jeg blev anset som
et ligebyrdigt medlem. Det kan så være slående, at vi først efter uddannelsen begynder
vores faglige eventyr til fulde. Vi lærer nok
til at kunne begå os i lægeverdenen, men vi
befinder os egentlig stadig på toppen af is-

bjerget. At være læge indebærer jo som bekendt livslang læring, selvom vi allerede er
eksperter den dag, vi dimitterer.
Der er med sikkerhed lige så mange årsager
til at læse medicin, som der er studerende
på uddannelsen. For mit vedkommende vil
det dog altid være kærligheden til det boglige, der holder mig i gang. Lykken for mig
er at finde i hjernens mysterier, hjertets mekanik og leverens fysiologi. Vi har alle grunde til, hvorfor vi læser; nogle gange er det
bare godt at hive dem frem, pudse dem lidt
af og minde sig selv om dem.

” For man kan ikke
undgå at fortabe sig i
kroppens fascinerende
mosaik; et billede
tegnet i tusind
stilarter.”
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Jonglør bliver du nok
aldrig, hva’?
Om at studere med (for) mange bolde i luften

“Både i folkeskolen
og i gymnasiet fik jeg
ris for, at jeg var god
til at tyre bolde op i
luften…”

H

old da kæft, hvor var det hårdt at starte i ’skole’ igen. Jeg havde lykkeligt glemt,
at man som elev også har et ansvar for egen
læring. De første måneder gik med alt andet end at læse. Mine selv’studie’ dage derhjemme kunne sagtens starte med en halv
times Netflix – for nu havde jeg jo sparet
køreturen ud til Uni. Så kunne jeg jo godt
bruge den halve time på at slappe af. En
halv time blev til en hel, og en blev til flere. Før jeg vidste af det, stod jeg – 5 dage
før min første eksamen – med studiestress,
dumpeangst og en lejlighed fuld af post-it
notes med alle de små detaljer, jeg ikke måtte glemme. Jeg stoppede alt stoffet så langt
ned i halsen, at jeg havde svært ved ikke at
få en smule studiekvalme – 14 timers læsning om dagen i 5 dage, men en lille uge
var rigeligt til at hade det.
Både i folkeskolen og i gymnasiet fik jeg ris
for, at jeg var god til at tyre bolde op i luften
og glemme alt om dem, før de ramte mig i
hovedet igen. Og historien har det med at
gentage sig; i en blanding af udefrakommende forventningspres og en total fejlvur-

dering af eget overskud meldte jeg mig ind i
et hav af organisationer – hvad fanden tænkte jeg på? Man kan jo ikke fake et overskud
– i hvert fald ikke på en holdbar måde. Det
vildeste er dem, der får børn i løbet af studiet, for de er sgu da om noget tvunget til at
have styr på deres liv – eller i hvert fald styr
på deres kalender. Det spiller sig ud som
en fordel for dem. De kan jo kun studere til
midt på eftermiddagen, så haler livet ind på
dem med bleskifte, babymos og bræk. Kunne jeg da bare få en tredjedel af deres overskud, uden at skulle drikke halvanden kande kaffe for at komme derop. Tænk at man
tør møde med uglet hår og vise, at man er
træt – men stadig bare pløjer igennem, som
var en bachelor er ingenting i forhold til det,
der venter hjemme.
Hvorfor skal det være så pokkers svært at
læse? Jeg lærte det da i folkeskolen. Så meget kan det da ikke have ændret sig på meget på 15 år! Men det havde det tydeligvis, for intet af det, der kom ind, sad fast i
mere end 15 minutter, før end pladsen var
ryddet til fordel for en P3-sang, der kørte

i baggrunden. Hvor kan man nå at føle sig
dum mange gange i løbet af en dag, hvis
bare man holder sit fokus på dét i stedet
for sin læsning.
Halvandet år. Så lang tid tog det at lære at
bruge en forbandet kalender og få noget
struktur – men så rykkede det også. Universitetet føltes ikke længere så uoverskueligt. Eksaminer, studiepres og pensum havde væsentligt sværere ved at få mit pis i kog.
Aktiviteterne ved siden af studiet var sjovere, nemmere og næsten en nødvendighed
for at læse. Havde jeg bare selv lært det noget før – at have lidt mere styr på mit liv, lave
noget ved siden af og tale med nogen uden
for mit studie. Det er fedt med gode karakterer og det overskud, god planlægning afføder, kan virkelig føre en højt – men man
kan jo godt dumpe eksaminer og stadig blive overlæge. Det er ikke en nødvendighed
at læse 14 timer i døgnet for at bestå - man
kan endda stadig få de høje karakterer. Det
kan godt være, du har potentialet til at blive
ph.d., men hvem i alverden vil du dele det
med, hvis du har isoleret dig på 24/7 læsesalen i 5-6 år?
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Ond og vred;
moralens vogtere
Vi kender dem alle. De er i blandt os, forklædt som normale, ofte sukkersøde og smilende. Men under al den kridhvide Colgate gemmer sig en højhellig skiderik. Typen som snakker om overskud, næstekærlighed og økologiske grøntsager – og med et lille overbærende smil kommentere, at man har valgt at fragte sin madpakke i en pose fremfor i en bambusbeholder flettet af blinde nonner. Som med henslængt overbevisning siger sætninger som ”nårhmen jeg nåede også
lige at sende farveblyanter til mit fadderbarn i Afrika, inden jeg var oppe at donere blod” eller ”skal du have mælk i kaffen? Jeg synes bare, det er SÅ synd for de små kalve, at de bliver taget fra deres mor bare et døgn efter fødslen, og slået
ihjel for at moderen kan producere mælk… Synes du ikke?” Øh, jo. Det gør jeg. Men gider du godt STOPPE, for lige
nu vil jeg bare have mælk i min morgenkaffe og ikke dårlig samvittighed. Og jeg giver også blod, men jeg skilter sku ikke
med det på Facebook. Det er bare sjovt nok samme type som er iført en kridhvid T-shirt som har kostet 2000 liter rent
vand at producere. I Indien. Af små børn. Og som køber en scones i kantinen (lur mig om de er bagt på økologiske frilandæg og mandelmælk). Don’t get me wrong, der er også primært økologi i mit køleskab, og jeg er for både affaldssortering og vindenergi. Men jeg propper denondelynemig ikke mine overbevisninger ned i halsen på folk, i form at stikpiller og let skjulte bemærkninger. Så hvis vi nu alle sammen lige husker på det med stenene og glashytten, i hvert fald
bare til jeg har drukket min kaffe. Tak.

Brevkassen
Kære Anæstecia.
Her den anden dag fandt jeg en pung på gågaden. Jeg har siden
haft svært ved at overbevise folk, jeg kender, om den nye person
jeg er. Har du nogle råd?
Mvh D.L. / E.J.
Kære D.L / E.J.
Når man står i dybe eksistentielle kriser, som den du beskriver,
så finder jeg trøst i stjernerne. Når jeg læser din tekst, fornemmer
jeg at din nye personlighed er stenbuk, en personlighed af en vild
og nysgerrig natur. Du har det bedst, når du er omgivet af mænd
med hår på brystet og får en rus ud af kolde nætter på havnen.
Jeg foreslår derfor, at du flytter til Esbjerg og starter din nye tilværelse, og måske melder dig ind i en swingerklub. Held og lykke.
Kærlig hilsen,
Anæstecia, astrolog og life coach

Kære brevkasse.
Hvis et tog afgår fra Randers station kl 11.04 og kører 137 km/t
mod Aarhus (uden stop), hvilken gave skal jeg så købe til min
kæreste på lørdag?
Hilsen Eskild

Kære Eskild.
Nu har jeg jo aldrig været en haj til matematik, men lad mig prøve: uden stop og med konstant hastighed vil toget være i Århus
ca. 10.36 den 14. april 1987, og såfremt der ikke er duer på skinnerne, og man kan ane en regnbue i horisonten, betyder det, at
vinden vil blæse mod nordvest. Derfor er sorte katte altid at foretrække frem for den almindelige hornugle.
Glædelig jul,
Mange kærlige hilsner,
Hannibal-Elias Scophus Zackarias Manja-Bjørge, nummerolog og
life coach

HAR DU ET SPØRGSMÅL TIL BREVKASSEN?
SKRIV DET TIL SEKRETAER@SUNDOGHED.DK!
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FORENING
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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, f
å spændende oplevelser og erfaring til CV’et.
Eksempler på aktuelle frivillige jobs:

Bliv frivillig sundhedsformidler hos Kræftens Bekæmpelse

Brænder du for formidling og vil du være med til at forebygge kræft? Kræftens Bekæmpelse søger unge frivillige, der har mod og lyst til
at gå i dialog med elever på grundskoler og ungdomsuddannelser om rygning
Kontakt Louise Jespersen: lj@cancer.dk
Bliv GAME Playmaker og gør en forskel for børn og unge gennem gadeidræt og events

Har du lyst til at skabe muligheder for, at børn og unge dyrker mere gadeidræt? Vil du gøre en indsats i Odense? Så er det DIG vi søger!
Kontakt hello@gamedenmark.org / tlf: 70208323
Styrk mental trivsel i fodboldklubber sammen med Superligaen og Det Sociale Netværk

Går du op i fodbold? Kender du til det at have det svært i perioder, og har du mod på at dele dine oplevelser med andre? Så er du måske
vores nye frivillige plægsholder
Kontakt Ann Barbara Birkmand: ab@detsocialenetvaerk.dk /tlf: 22910071
”At danse med livet” søger studerende på videregående uddannelser

Regner du med, at skulle arbejde i det relationelle felt, når du er færdig, er dette tilbud måske noget for dig?
Se mere på www.atdansemedlivet.dk
- Kontakt Annelis Juhl, annelis@atdansemedlivet.dk

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

SOMMERKURSUS I MEDICIN
Internationalt Sommerkursus i Intern Medicin på
Københavns Universitet

FORENING

I MEDICIN

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/
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Sundhedsmekka forår 2016
Årets første Sundhedsmekka, hvor studerende kan komme og
møde alle SUNDs foreninger og organisationer, er netop løbet
af stablen. Denne gang havde IMCC arrangeret det i SDUs
lille kantine for at være tættere på de studerende, der netop
er startet. Stemningen var rigtig god, og der var heldigvis
kage nok til alle. Førstehjælp For Folkeskoler (FFF) vandt
kagekonkurrencen med deres flotte og lækre ambulancekage.
Vi vil gerne sige tak for besøget til alle dem, der kiggede forbi
vores bord, spiste vores kage og deltog i vores konkurrence.
Tillykke til Elisabeth Højlund fra medicin, 1. semester, Sofie
Johansen fra folkesundhedsvidenskab, 2. semester og Line
Sørensen fra medicin, 5. semester, der har vundet de bøger, de
ønskede sig.
Billeder: Louise Bundsgaard Andersen

AKTUELT

"Hvad er LIGheden mellem en
retsmediciner og en
alkoholiker? - Det
ved jeg sgu ikke,
spyt ud - Vi starter
begge dagen med en
kold fra kassen!”

MEDICIN OG BIOMEK REVYEN: KAN DEN ANBEFALES?
Medicin & Biomek REVYENs fjerde revy: ”I FULD 4SPRING”, tog ikke bare publikum
med storm, men opbyggede igennem to timer en tsunami af kreativ og intelligent
underholdning, som nådesløst rullede henover publikum.
Revyen bliver skrevet, instrueret, bygget og opført af 38 dedikerede studerende. Arbejdet startede helt tilbage i efteråret, hvor interesserede medlemmer mødtes til skriveaftener, hvor de idegenerede, ideudviklede og
drak øl. Bag premieren midt i februar ligger der to intensive uger, hvor de har øvet og fremstillet rekvisitter.
Over to halvlege bliver tilskuerne ført gennem et sketchmåltid på 21 forskellige retter. Revyen kan minde om
en kulinarisk jordomrejse, hvor man får lov til at smage på det bedste fra egnen, for derefter at blive ført videre til det næste land, hvor smagen er ny og anderledes. Det bliver derfor ikke en triviel og ensformig oplevelse, fordi man for hver sketch bliver stimuleret af nye indtryk. Sketchene præsenterer både nationale, regionale og lokale problemstillinger.
Revyen hiver bl.a. publikum med ud på det nye OUHs byggeplads, hvor man har husket at lave toiletter og
laver gangene længere, så der kan ligge flere patienter.
Man får lov til at kigge ind Millennium Falcon, hvor en dement Darth Vader med voldsom KOL truer sønnen Luke med at slå hånden af ham (igen?), hvis han ikke henter cigaretter til ham.
Derefter kommer man ned i kælderen og følger to retsmedicinere obducere et lig imens de, lidt makabert, leger med ord som: ”ARME ham, at han skulle dø på denne måde, håber ikke han LED”.
Man kommer til middag hos familien Danmark, hvor far er Aarhus, mor er København, teenage datteren Ålborg hedder nu kun Ane efter hendes bytur i går og babysønnen Odense bliver glemt af de andre - som altid.
Revyen blev i år flyttet fra det gamle Teknikum og ned på Magasinet, og selvom lyden enkelte gange ikke var
optimal, kan man med sikkerhed sige, at hvis du ikke så Medicin & Biomek REVYEN, skylder du dig selv
at se den næste år.
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