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kal, skal ikke? I dette nummer sætter vi fokus på nogle af de
valg, som vi som studerende må tage i løbet af vores studie. For nogle er det uddannelsesrelaterede valg som speicalevalg, imens andre
går og flirter med romantiske tanker om at få et barn under studiet.
Og hvorfor er det overhovedet, at vi er så bange for at vælge? Og kan
man meditere sig til bedre valg? Alt sammen emner vi har set nærmere på i dette nummer.
Derudover har redaktionen været med på Kongres for Medicinsk
Studenterforskning (KMS), hvor SDU var stærkt repræsenteret af
en gruppe studerende. I bladet kan du læse lidt om deres oplevelser.
I sidste nummer modtog vi et debatindlæg fra en studerende, som undrede sig over at KIA siger ”Nej tak til homoblod”.

Indlægget blev læst af en overlæge på afdelingen, som i dette
nummer kommer med sit svar på situationen.
Af større nyheder kan nævnes at psykologi nu har fået en revy,
som vi på redaktionen glæder os til at se og anmelde, og vi håber den får ligeså stor succes som mediciner- og biomekrevyen.
Til slut har vi selvfølgelig ond og vred, brevkassen og casen.
Og et tip: nogle gange kan det være lettere at finde svaret, hvis
man spørger sig selv: Bør, bør ikke?
Hjalte, redaktør

Til afdelingerne: overvejer I at invitere
studerende forbi i sommerferien - praktik
eller arbejde?
Få en gratis annonce i Sund & Hed

HJALTE OLTMANN
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TEKST AF HJALTE OLTMANN
REDAKTØR, STUD. MED 8. SEMESTER

VOXPOP
Iben Kryger Andersen, Folkesundhedsvidenskab (FSV) 4. semester
Hvad er det sværeste valg, du har taget, og hvordan tog du det?
Et af de sværeste valg jeg har taget, er hvad jeg skulle lave efter gymnasiet. Jeg er typen der
har behov for at undersøge tingene meget nøje, inden jeg træffer et valg, så jeg læste om alle
uddannelserne jeg havde interesse for, og faldt for alsidigheden og mulighederne ved FSV.
Hvad er det vigtigste valg, du har taget?
Jeg er utrolig glad for min beslutning om at læse FSV her i Odense. Valg af uddannelse bliver
en del af ens identitet senere i livet, så på den måde føler jeg, det er et meget vigtigt at vælge
en uddannelse der passer til en.
Hvad er det værste valg, du har taget?
Man har jo lyst til at komme med en masse gode historier om dårlige valg, som man tog i
teenageårene, men dem har vi jo allesammen taget. Jeg tror ikke jeg har et "værste valg nogensinde", men dårlige beslutninger, som vel at mærke er fantastiske beslutninger i øjeblikket, tages altid i byen.

Charlotte Dadelborg Thomsen, Psykologi, 6. semester
Hvad er det sværeste valg, du har taget, og hvordan tog du det?
Helt klart da jeg valgte at skifte fra medicin til psykologi. Jeg havde gået et år på medicinstudiet på KU, og havde siden 7. klasse drømt om at være læge. Jeg syntes, det var sindssygt
hårdt at indrømme, at jeg ikke ville være læge alligevel især overfor mine venner og familie.
Hvad er det vigtigste valg, du har taget?
Jeg tror det må blive det samme valg. Det var også enormt vigtigt for mit eget velbefindende,
tror jeg, for jeg havde det virkelig ikke godt på medicin. Jeg har aldrig fortrudt det valg, det er
nok det vigtigste og bedste valg, jeg har taget.
Hvad er det værste valg, du har taget?
Hmm, jeg tror, mit dårligste valg har været ikke at bruge mit sabbatår på at tage ud og backpacke og stå på egne ben. Men da det så blev tid, boede jeg sammen med min kæreste, som
ikke ville afsted, og min mormor var meget syg af kræft, så jeg tror det holdt mig tilbage.

Charlotte Moore, 4. semester, Psykologi
Hvad er det sværeste valg, du har taget, og hvordan tog du det?
Efter mit højskoleophold i Sønderjylland var jeg kommet ind på en Danseteateruddannelse i
København, som jeg valgte at sige nej til for at tage til Odense.
Hvad er det vigtigste valg, du har taget?
At vælge præstationsræset på studiet fra. Det har givet mig så åndsvagt meget mere plads og
lyst til de ting jeg laver: Skyldfølelsen om ikke at få læst nok har jeg lagt på hylden, og har erstattet med det, der faktisk har værdi for mig: at gøre de ting, der gør mig og mine nærmeste
glade, for eksempel er jeg initiativtager på Psykologi Revyen, som bliver opført første gang i
år (wink, wink – kom og se den!).
Hvad er det værste valg, du har taget?
At flytte til Odense. Haha. Nej, jeg mener bare, at det er hårdt at være så langt væk fra sin familie (de bor ved Århus). Jeg fik en ’halv’ lillesøster for 1,5 år siden, og vil gerne være en del
af hendes liv, men det passer ikke altid planerne at tage til Århus.
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TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA
SKRIBENT, STUD. MED. 5. SEMESTER

TEMA

AT LEGE MED ELITEN
- et spørgsmål om specialevalg

Uden tøven skiftede Rikard Ohlsson
fra sin passion i psykiatrien til
ortopædkirurgisk afdeling for at blive
landsholdslæge. Læs her hvorfor.

RIKARD OHLSSON SKIFTEDE FRA PSYKIATRI TIL
ORTOPÆDKIRURGI.

”Det er meget tilfældigt, at jeg overhovedet er blevet læge,” afslører Rikard fra begyndelsen.
”Da jeg kom fra Sverige vidste jeg slet ikke,
at Odense havde et medicinstudie. Jeg ville
læse biomekanik, og det var kun fordi mine
venner skiftede til medicin, at jeg gjorde.”
Selv valget af klinisk basisuddannelse - 1
års praktisk uddannelse efter universitetet
- skete ud fra, hvad Odense tilbød, så han
undgik at pendle. Det blev derfor et halvt år
på skadestuen, og et halvt år i psykiatrien.
”I psykiatrien kunne jeg fuldstændig være
mig selv,” fortæller Rikard med eftertryk,
og fortsætter: ”Det sociale miljø var utrolig
godt, og noget helt andet end jeg ellers havde oplevet. Det var ligesom at være tilbage
til den begejstring, jeg havde tidligt på studiet. Jeg følte hurtigt, at jeg rent faktisk bidrog med noget, især fordi man kan arbejde meget selvstændigt i psykiatrien og har
færre diagnoser at holde styr på end på skadestuen. Jeg havde et enormt overskud, når
jeg kom hjem, og havde tid til at leve mit
eget liv,” forklarer Rikard med lys i øjnene.
Og netop livet uden for studiet betyder meget for Rikard. Hele sit liv, har han spillet ishockey og træner stadig 5 gange om ugen.
Det var også denne passion, der fik ham til
at skifte sit liv i psykiatrien ud med ortopædkirurgi: ”På et klinikophold under studiet,
mødte jeg den daværende læge for lands-

”Jeg har fundet et sted,
hvor jeg kan være mig selv,
og det er nok det vigtigste
at mærke efter.”

holdet i ishockey, og spurgte om jeg måtte
komme med ham på arbejde. Men han sagde nej, fordi jeg de krævede, at man kunne
bidrage med noget, hvis man var med, og
jeg ville kun kunne observere.”
Nogle år senere måtte samme kirurg dog
trække sig fra landsholdsarbejdet, og huskede Rikards interesse: ”5 måneder inde i
min psykiatri introstilling spurgte han, om
jeg ville overtage for ham. Det var en drøm,
der gik i opfyldelse. Så for at kvalificere mig
endnu mere besluttede jeg at skifte til ortopædkirurgi.”
Og selvom psykiatrien betød meget for Rikard, fortryder han langt fra sit valg: ”Dette
her er muligheden for at være med i toppen
og være på landsholdet, selvom det kun er
på sidelinjen. Jeg har fundet et sted, hvor jeg
kan være mig selv, og det er nok det vigtigste
at mærke efter, når man skal vælge speciale.”
Efter at have set eftertænksomt ud af vinduet følger Rikard op ved at forklare: ”Man
skal også huske, at et speciale ikke behøver
være perfekt. Det må godt bare være godt
nok, især hvis det betyder meget for en at
have mere fritid.”
Når man spørger, om han har overvejet andre specialer, griner Rikard og svarer: ”Jeg
har overvejet alt undtagen gynækologi!”
Han ryster lidt på hovedet og fortsætter
smilende: ”I en periode ville jeg være retsmediciner og søgte en del stillinger i Sverige. Da jeg endelig fik en stilling, og de en
sommerdag hentede det første lig ind, var
jeg ved at brække mig over stanken og alle
de indvolde, der væltede ud, da de skar maven op. Han var måske lige så grøn som din
trøje,” siger han og peger på min egen lysegrønne T-shirt.
”Så vidste jeg, at det ikke skulle være det,”
afslutter han.
Som det sidste foreslår Rikard til andre studerende: ”Prøv det af - skriv til en afdeling
og spørg, om du må kigge med i en periode.
Hold mulighederne åbne og lad være med
at låse dig for meget fast på noget. Og husk
at holde fast i dine fritidsinteresser - det kan
være dem, der styrer dig i retning af, hvad
for en slags læge du ender med at være.”

TEMA
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TEKST AF ANDREAS FÆRK
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER

TEMA

LIFEHAC
K
ALERT:

Mediter dig til bedre valg
Kunne du tænke dig at træffe bedre valg og være mindre underlagt dine
følelser? Hjerneforskning viser, at mindfulness meditation fører til mere
rationel beslutningstagning.

Hvad end det drejer sig om valg af job, studie eller bolig, bilder vi mennesker os ofte
ind, at vores beslutninger i høj grad baserer sig på logik og rationalitet. At vi, som
en slags menneskelige lommeregnere, indtager en bunke verdenslig sansedata, bearbejder det og spytter den bedst mulige løsning ud. Selvfølgelig anerkender de fleste af
os da også, at følelser til tider spiller en rolle
i beslutningsprocessen (det er trods alt de
færreste, der vælger partner uden på nogen
måde at tage højde for følelser), men når det
kommer til ting som økonomiske beslutninger, holder vi ”hovedet koldt” og følelserne
på afstand – eller hvad?
Forskning inden for psykologi og neurovidenskab har længe givet indikationer om, at
vores følelsesliv spiller en enorm rolle, for
de valg vi foretager os. I utallige psykologiske eksperimenter har forskere vist, at alt fra
forsøgspersoners vurdering af andre mennesker, til hvad de kommer i indkøbskurven, kan manipuleres ved at ændre småting
så banale som temperaturen på den kop, de
har i hånden under en samtale, og den baggrundsmusik, der spilles i indkøbscenteret.
Det faktum at kropslige følelser har indflydelse på vores beslutninger bakkes desuden
op af resultater fra moderne hjerneforskning
(heriblandt fra SDU), der, ved hjælp af hjernescanninger, har påvist, at den del af hjernen, som er aktiv, når vi foretager en beslutning (det ventromediale præfrontale cortex vmPFC) blandt andet modtager signaler fra
insula - en del af hjernen forbundet med interoceptiv bevisthed (opmærksomhed/sansning af egen krop). Hvad dog er mere interessant er, at forholdet mellem insula og

TEMA

vmPFC – det vil sige graden, hvormed disse interoceptive signaler inkorporeres i beslutningsprocessen – har vist sig at kunne
moduleres ved noget så hippie-agtigt som
mindfulness meditation. Som lektor ved Institut for Psykologi, og en af de førende forskere indenfor området, Ulrich Kirk, udtalte til videnskab.dk, er »Folk med træning i
mindfulness.i stand til at afkoble negative
følelser, og de kan derigennem øge kapaciteten i det område i hjernen, der danner
grundlag for beslutningstagning«

The Ultimatum Game
Konklusionen kom i kølvandet på Kirk og
hans kollegaers egne forskningsresultater,
der viste, at personer med træning i mindfulness meditation havde langt større sandsynlighed for at træffe korrekte beslutninger
i et klassisk økonomisk spil kaldt The Ultimatum Game. Som navnet antyder, går
spillet ud på, at to spillere henholdsvis poserer og tager stilling til et økonomisk ultimatum.
I spillets begyndelse, modtager den ene spiller et vist beløb og skal så vælge, hvor meget
af beløbet han/hun vil dele med den anden
spiller (dog kan man maksimalt dele halvdelen af beløbet og minimum 10%). Et eksempel kunne være, at den første spiller modtog 100kr, valgte at dele 10kr af dem, og
således kunne beholde de resterende 90kr.
Den anden spiller skal derefter tage stilling
til, hvorvidt han/hun vil tage imod det tilbudte beløb. Hvis tilbuddet accepteres, får
begge spillere lov til beholde deres andel.
Hvis tilbuddet ikke accepteres, modtager
ingen af spillerne penge.

Det kan virke åbenlyst, at det korrekte svar
på dilemmaet, er at tage imod det tilbudte
beløbet, ligegyldigt hvor lidt det end lyder
på. 10kr er trods alt mere end ingen kroner. Alligevel vælger mange af os at afvise
tilbud som vi finder ”uretfærdige” Således
vælger typisk omkring 75% af normale forsøgspersoner at afvise et tilbud på 10kr, hvis
det oprindelige beløb lød på 100kr.
Men for forsøgspersoner med træning i
mindfulness meditation ser tallene markant
anderledes ud. Her vælger under 50% at afvise samme tilbud. Ved hjælp af fMRI skanninger kunne Kirk og hans kollegaer desuden påvise, at de to forsøgsgrupper aktiverede forskellige områder af hjernen under
beslutningsprocessen. For forsøgspersoner
med mindfulness træning betød dette, at de
ikke var underlagt de negative følelser, der
hos normale forsøgspersoner er forbundet
med spillets uretfærdighed, og derved var
i stand til at vælge mere rationelt.

Hvad er Mindfulness Meditation
Hvis man er typen, der associerer ord som
”mindfulness” og ”meditation” med ting
som fællesmøder og hashkager, kommer
det nok som en overraskelse, men der er
yderst positive kognitive effekter forbundet
med at dyrke det. Effekten af mindfulness-træning begrænser sig desuden ikke kun
til beslutningstagning. Gennem de sidste
20 års tid, har mindfulness meditation vist
sig at være effektivt i behandlingen af bl.a.
ADHD, stress, angst, depression (hvor det
har vist sig ligeså effektivt som antidepressiva), og for at det ikke skal være løgn, tyder forskningen også på, at det hjælper ge-
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valdigt på koncentrationsevnen og – måske
mærkeligst af alt - styrker immunforsvaret.
Umiddelbart lyder det jo altsammen meget godt, så hvad er det egentlig for noget?

“Hvis man er typen,
der associerer ord
som ”mindfulness” og
”meditation” med ting
som fællesmøder og
hashkager, kommer
det nok som en
overraskelse, men
der er yderst positive
kognitive effekter
forbundet med det.”

Konceptet mindfulness stammer fra den
buddhistiske tradition og betyder ifølge
manden, der ofte krediteres for at have bragt
det til vesten, Jon Kabatt-Zinn: »den bevisthed, som opstår ved, med vilje, at fokusere
opmærksomheden i nuet på en ikke-dømmende måde«
Ordet mindfulness refererer altså til en
mental tilstand, hvor man forsøger at kultivere en opmærksomhed på det øjeblik, man
befinder sig i, uden at forsøge at ændre noget. For langt de fleste af os, er det dog lettere sagt end gjort, da vi for det meste af tiden er fortabt i tanker om en fortid, vi ikke
længere har nogen kontrol over, eller fiktive bekymringer om alle de ting, der måske
kunne ske i fremtiden. Ifølge den Amerikanske Professor, Ron Siegel, er dette er ikke
nogen overraskelse givet vores evolutionære historie. Vi mennesker har et indbygget
”negativity bias” – en beskyttelsesmekanisme, som gør, at vi altid formoder det værste, for på den måde at være klar til at reagere, når vi en dag møder en reel trussel.

Desværre betyder det også, at vi har ufatteligt svært ved at være til stede i øjeblikket.
Ved ikke at blive fanget i vores egen tankestrøm. Men mindfulness handler netop om
at blive opmærksom på den tankestrøm – at
lægge mærke til hvad man tænker og føler,
igen og igen. Til at opleve og træne denne
”væren i nuet” er der udviklet en række meditationsteknikker og øvelser, hvis hovedformål er at træne opmærksomheden. I nogle
øvelser holdes fokus på åndedrættet. I andre guides opmærsomheden gradvist gennem hele kroppen, del efter del. Det essentielle er altså ikke, hvad man lægger mærke til, men at man lægger mærke til. Og for
hver gang tankerne vandrer væk, dirigeres
fokus blidt tilbage til det, man fokuserede
på. Tilbage til nuet.

Kunne du tænke dig, at lære mere om Mindfulness meditation? Så find denne artikel på
Sundoghed.dk – her vil du kunne finde gratis
video- og læsemateriale.
Kilder til forskningsresultater benævnt i
denne artikel, kan ligeledes findes på hjemmesiden.

TEMA
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TEKST AF KATIA BOMHOLT
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 5. SEMESTER
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Et af de helt store valg, livet byder på,
er, om og hvornår du skal have børn.
Vi har spurgt to forældre, der har
fået børn i løbet af studiet, om deres
oplevelser med projekt studiebaby.

Ole Buhl-Westermann er 28 år og lever på
mange måder et mere atypisk studenterliv.
Han er gift med Anja og har en søn på halvandet år. De har købt et hus på landet, da
studenterlejligheden i Odense blev for lille
til dem alle tre.
”Anja er færdiguddannet og har fuldtidsarbejde.Vi har valgt at købe hus og derfor rækker en
SU ikke alene. Jeg har to ansættelser ved siden
af studiet, og sammen kan vi tjene nok til, at
vi har en fornuftig økonomi med plads til fritidsaktiviteter og opsparing. Jeg har dog valgt
at have SU-lån for at sikre, at jeg i eksamensperioder kan fokusere på studiet og ikke nødvendigvis skal på arbejde for at få økonomien
til at hænge sammen. Hvis man kan nøjes med
en billig lejlighed og ellers formår at holde sine
udgifter nede, så kan man godt have barn, selvom begge forældre er på SU”
En ting man er sikker på at få styr på (af ren
nødvendighed), er prioritering af tid. Det
har Katja Kuhr, der er 26, gift og har en
søn på halvandet år, mærket tydeligt: ”Når

Jeg ser på det
sådan, at mit
studie fylder som et
fuldtidsarbejde, så
jeg læser i løbet af
dagtimerne

TEMA

Bøger, bræk og baby:
et studieprojekt
man har børn, så vil der ikke være lige så meget tid til studierne. Jeg ser på det sådan, at mit
studie svarer til et fuldtidsarbejde, så jeg læser i
løbet af dagtimerne. Så hygger jeg med familien resten af tiden, som en hver anden, der går
på arbejde. Fordelen er så, at jeg selv kan rykke lidt på mine "arbejdstider". Det kan selvfølgelig godt ske, at jeg har sene timer, men så er
det jo godt, at man er to om opgaven”
Efter fødslen holdt Katja 6 måneders barsel, men syntes måske ikke helt, det var nok:
”Han blev stadig stort set fuldtidsammet, så jeg
følte, at jeg var halvt på barsel og fuldtidsstuderende samtidig. Hvis vi havde ventet lidt, havde det nok været bedre, men det var lige, hvad
der passede ind med opstarten af et nyt modul”
Ole havde kun 3 ugers barsel, men havde
merit for sin bacheloropgave, så studiebyrden var ikke så tung: ” Han blev født i mit
bachelorsemester, så jeg kunne tage den med ro
og behøvede ikke holde længere barsel. På den
måde kunne jeg holde fokus på at arbejde en
smule og ellers tage de sene, vågne nattetimer.”
Katja anbefaler varmt at man får børn,
mens man læser: ”Det er så meget nemmere at tilpasse sin tid til institutioner, sygdom og
hvad der ellers hører med. Man har ikke en
chef, der står og banker én i hovedet, når barnet har været lidt for meget syg. Og vi skal bestemt have en til på et tidspunkt.”
Ole har bestemt heller ikke fortrudt valget,
men maner dog til besindighed: ”At blive
forældre, uanset hvornår man bliver det, er ikke
en dans på roser. Hvis man ønsker at leve det

typiske studenterliv i en lille lejlighed, med frihed til at kunne tage i byen når man vil og så
ellers passe sit studie i mellem alt det andet, så
skal man ikke få børn. Hvis man ønsker at blive voksen og få glæden ved at se et lille nyt liv
udfolde og udvikle sig, så skal man gøre det.
Under studiet har vi maksimal frihed til at arrangere vores tid.
Min anbefaling, hvis man vil have barn, er
at man sikre sig, at man har sit bagland i orden, forstået på den måde at man kan aflevere
den lille i pasning og derved få lidt fritid til sig
selv og sin partner. Hvis alting drukner i bøger
og bleer, så holder forholdet og studierne ikke.
Man skal være også enig med sig selv om, at
man ikke nødvendigvis kan nå at læse og forstå hele pensum, hvis man også vil have et liv
ved siden af bøgerne.
Med det sagt, så er jeg glad for at være far. Det
har tilføjet en helt ny dimension til mit liv, som
jeg ikke troede fandtes”
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TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA
SKRIBENT, STUD. MED. 5. SEMESTER

Ekstra timer i
døgnet, tak!
Som studerende har man mulighed
for alt fra parkour til kammerkor,
frivillige foreninger til studiejobs. Men
hvordan vælger man fuldtidsstudiet
fra og fritidsaktiviteterne til? Læs
her om Camilla Hjortdal Sindahl, der
har balanceret med flere aktiviteter
foruden sit studie.

Camilla Sindahl, der er medicinstuderende, har igennem hele sit studie haft en del
om ørerne.
”Lige nu læser jeg på 12. semester, så jeg har
skåret meget ned,” fortæller hun.
”Her i Odense er jeg lidt frivillig i IMCCprojektet Integreret Sundhed og har lige
været med til at starte samme projekt op i
København. Tidligere har jeg i indimellem
været frivillig i 3-5 forskellige projekter eller
foreninger sideløbende med studiet.”
Igennem sin studietid har Camilla siddet
i bestyrelsen for studenterorganisationen
IMCC og været med til at starte flere projekter op, blandt andet en forening for akroyoga - en sportsgren, der som navnet siger,
kombinerer yoga og akrobatik.
”Jeg har også taget 2 uddannelser ved siden af, der hver tog en weekend om måneden henover 4 år. Og så er der al sporten og arbejdet, som også har taget noget
af min tid,” afslutter Camilla og ler lidt af
sin egen udtalelse.
”Det er vel det klassiske med, at jeg har taget mig tiden til det. Jeg tror man kan vænne sig til at lave meget og jeg har jo hygget
mig med det. Der er en stor social faktor i
det, for man kan få mange venner gennem
frivilligt arbejde og sport.”
Camilla har dog ikke været i tvivl om sin
beslutning:
”Jeg har ikke set det som et valg – det er
noget, jeg ikke har kunnet lade være med.
Jeg drives meget af at udvikle, forbedre og
at skabe nyt, og derfor har jeg bare taget de
chancer, der bød sig. Hvis det havde stået
til mig, havde jeg lavet endnu mere!” ud-

bryder hun smilende.
”Jeg har haft brug for at bruge mine mere
kreative sider, specielt på et studie som medicin, der er så fuld af faste retningslinjer og
viden, der ikke er til diskussion.”
Camillas udtryk skifter til et mere alvorligt
før hun fortsætter:
”Det er vigtigt at huske, at man også lærer meget af at have for travlt indimellem.
Jeg ved hvor min grænse går nu, og det håber jeg hjælper mig ude i det stressede arbejdsliv, vi får her som unge læger. Jeg har
lært meget om organisering, at tænke ud
af boksen, at sætte noget nyt i verden og se
det lykkedes. Indimellem har jeg set noget
fejle, og så prøver man bare igen. Mest af
alt har jeg lært, at jeg er meget alsidig, og
det har givet mig en selvtillid, jeg ikke ville
have fundet i en bog under studiet,” afslutter hun bestemt.
Arbejdet har dog sin pris, og Camilla tilføjer efterhånden lidt eftertænksomt:
”Alt det jeg har lavet er selvfølgelig gået ud
over mit studie, og jeg da godt tænke, at hvis
jeg havde fokuseret lidt mere på studiet, ville jeg have haft et lettere 12. semester. Omvendt kan jeg altid sætte mig ned og læse
og repetere det, jeg har lært gennem studiet, men det, jeg har erhvervet mig gennem
frivilligt arbejde, vil jeg ikke bytte for noget.”
Som et sidste råd til andre studerende afslutter Camilla: ”Alle læser forskelligt og vi
har forskellige temperamenter, så find din
balance mellem studiet og dine aktiviteter.
Vælg det, der gør din studietid sjovest og
mest lærerig – også hvis det er at bruge al
tiden på studierne.”

CAMILLA HJORTDAL SINDAHL

”Jeg drives meget af
at udvikle, forbedre og
at skabe nyt, og derfor
har jeg bare taget de
chancer, der bød sig.”

TEMA
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TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA
SKRIBENT, STUD. MED. 5. SEMESTER

Frygten for
at vælge

” Vi kan jo blandt
andet starte med at
stå ved nogle af vores
valg og tro lidt mere
på dem”

"En af de sværeste beslutninger, du nogensinde vil står over for i livet er at vælge, om
du skal opgive eller prøve igen."
- Ziad K. Abdelnour, forfatter
Jeg har altid frygtet at vælge. Når jeg som barn skulle beslutte mig
for min yndlingsret eller mit tøj for dén dag, kunne jeg bryde grædende sammen. Jeg kan i dag stadig mærke den milde angst, der
prikker mig på skulderen, når jeg står over for to muligheder.
Jeg har tit mødt folk, der har anstrengt sig for at undgå det frie
valg. Min veninde med en kandidat i humaniora slår lige nu knuder på sig selv og ønsker egentlig mest at studere videre - for hvad
skal hun nu vælge at lave? Flere af eleverne på min højskole var
flygtet dertil for at få en pustepause, hvor ingen længere spurgte
dem, hvad de ville med deres liv. På mange måder er et valg ikke
kun en gave. Det er også en forpligtelse.
Vi har brugt meget lang tid på at hylde det frie valg. Hvis nogen
nogensinde skulle forsøge at tvinge os til noget, er det defineret
som primitivt og autoritært og forbundet med tigermødre eller social kontrol.
Og indrømmet: Jeg stritter også, hvis man forsøger at bestemme
over mig. Men jeg har lidt for mange gange hørt folk sukke noget
a la: ”Kan du ikke bare sige, hvad jeg skal gøre?”.
Man kan fristes til at tænke, at livet var lettere dengang, hvor man
blev landmand, fordi ens far var det. Punktum. Eller man blev ved
sin mand, fordi man nu engang var gift med ham.
Det lader til at ingen rigtig har undersøgt om folk var lykkeligere
dengang, og selv da ville det formentlig være svært at vurdere. Har
folk af den generation overhovedet overvejet, at det kunne være anTEMA

derledes? Ærgrer man sig særligt over noget, man ikke har indflydelse på? Eller finder man en form for glæde i det liv, man ender med?
I en af de famøse TEDtalks, hvor kloge, innovative mennesker deler
deres ideer, mener psykolog og ”Happyness expert” Dan Gilbert,
at vi bliver lykkeligere af at have færre valg. Der er mange studier,
der peger på det samme. For mange valg medfører simpelthen for
meget fortrydelse, der kan æde os op længe efter valget er truffet.
Det er måske noget af det, vi kan lære af vores bedsteforældre,
når de hæver øjenbrynene over at vi har skiftet studie eller kæreste igen, igen.
Vi tvinges ikke længere til at blive i en hård situation. Vi kan lettere stikke af, når det bliver modvind igen, og kun dem, der har oplevet, hvad der er på den anden side, kan sige, hvor meget vi går
glip af. Så hvis vores samfund ikke vil skære ned på valgene for os,
kan vi prøve at gøre det selv.
Vi kan jo blandt andet starte med at stå ved nogle af vores valg og
tro lidt mere på dem. Give det studie et par måneder mere. Lade
ham, der griner af de forkerte jokes, få en chance til. For der var
nok en mening med galskaben engang, og det er ikke sikkert, den
er forsvundet endnu.
Det kan også være et spørgsmål om at lytte til mavefornemmelsen, når vi tager de der valg. Er den med? For hvis den er, kan det
blive væsentlig lettere at tro på det fremover. Også når det regner,
og vi glemmer, hvorfor vi valgte at gå til rugby. Eller familien ryster på hovedet over, at vi valgte at blive snedkere, når vi har snittet til at blive advokater. Vi har et valg, ja. Og uanset hvad vi vælger, vil der være konsekvenser af det.
Det er ikke til at sige, om vi ville være blevet bedre advokater. Eller lykkeligere som single et par år endnu. Det eneste vi kan sørge
for, er give vores valg en reel chance og se hvor vi ender.
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TEKST AF KIYA MIRSHARGHI
SKRIBENT, STUD. MED. 9. SEMESTER

Stella i Norge:

Sommerferiejob med bjergudsigt
Hvert eneste år stiller vi os selv det
samme spørgsmål: Hvad skal vi dog
lave i sommerferien? Sund & Hed
har talt med Stella Justin Wilfred,
der sidste sommer tog et valg – at
arbejde otte uger i en norsk landsby i
tæt kontakt med naturen.
Vi har i ny og næ annoncer i vores blad, der
opfordrer medicinstuderende til at tage jobs
i udlandet. Det var en sådan annonce, der
inspirerede Stella til at sende en ansøgning
til AMBIO Helse. De udbyder vikariater i
Norge og Sverige til medicin- og sygeplejestuderende. ”Jeg læste annoncen og tænkte: Det vil jeg da gerne lige prøve” fortæller
Stella, ”man giver dem et CV og udfylder
nogle skabeloner, hvorefter de kontakter én
og giver nogle valgmuligheder”
Valget faldt på den lille landsby Skodje,
der lå i tæt kontakt til naturen: ”Der var en
Coop, en Kiwi, en bank og en kirke – og så
en hel masse marker!”

En oplevelse man kan dele
Stella tog af sted med sin veninde, så de
kunne dele oplevelsen: ”Man kan vælge at
tage af sted alene, men typisk er det en god
idé at finde en makker” siger Stella og fortsætter: ”Det var rigtig fedt at være derovre
sammen, men det endte ofte med, at vi afløste hinanden – så det skal man lige tage
højde for”
Når man har fået jobbet, og har angivet arbejdsperioden, klarer vikarbureauet alt fra
flyrejser til bustider: ”Der var rigtig godt
styr på det, og hvis man havde spørgsmål
under opholdet, kunne man altid ringe til
en kontaktperson fra AMBIO.”

slutningen”
Der var dog nogle enkelte forskelle, i forhold til det danske system: ”Jeg skulle skrive journalen, hvor jeg, udover hvilke sygeplejefaglige oplysninger jeg havde noteret,
beskrev hvad patienten og jeg havde foretaget os sammen”
Udover at skrive journal skulle hun også ordinere medicin. ”Vi fik et grundigt netkursus forud for turen, og det var så godt, at jeg
ikke var i tvivl om noget derude ”
Når hun ikke sad fastvagt, var hun en ekstra sygeplejerske, der tilså patienter fra hele
afdelingen.

DEN LILLE LANDSBY SKODJE, DER LIGGER I MØRE OG
ROMSDAL FYLKE

God løn og skøn natur
Arbejdet var på fuldtid, og Stella skulle derfor møde 35 timer om ugen gennemsnitligt.
”Det var omkring 3-4 dage om ugen, og
lønnen var højere end i Danmark” fortæller
hun. Når hun havde fri, nød hun den norske tundra i fulde drag: ”Jeg tog ofte lange
gåture ned til søerne, og vi var ude at sejle
i kano – det var rigtig sjovt”
Når hun ikke var ude at gå eller sad og læste i den rummelige fælleslejlighed, tog hun
og veninden ind til de større byer: ”de gange vi havde fri samtidigt, tog vi ofte ind og
shoppede – det kunne man nemlig dårligt
i selve Skodje, der kun havde dagligvarer. ”
Stella synes, at oplevelsen var det hele værd:
”Jeg kan varmt anbefale det til andre studerende, og man skal ikke frygte at blive
set ned på – personalet var især gode til at
tage imod én. ”

EN KANOTUR I DE NORSKE FARVANDE ER EN GOD MÅDE
AT TILBRINGE SIN FRIDAG

EN BJERGTUR KAN IKKE BLIVE FULDENDT UDEN RISTEDE
SKUMFIDUSER

Sundhedssystemerne ligner
hinanden
Stella sad hovedsageligt fastvagt i et plejehjem og følte sig hjemme i arbejdsopgaverne, der lignede det, hun var vant til fra
FADL-vagter. ”Sproget var dog en udfordring i starten, da egnen havde en lidt speciel dialekt” husker Stella, men tilføjer fortrøstningsfuldt: ”men det vænnede man sig
hurtigt til, og det var ikke noget problem i
TEMA
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TEKST AF KATIA BOMHOLT
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 5. SEMESTER

Forskning for alle
Den 17.-21. marts blev den årlige kongres for medicinsk studenterforskning afholdt i Nyborg. Kongressen arrangeres af Selskab
for Medicinsk Studenterforskning (SMS) fra Aarhus Universitet
(AU). SMS har nu afholdt arrangementet 8 gange, og vi fangede formanden Dorthe Maria Vittrup mellem to oplæg, til en snak
om kongressen: ”I tidernes morgen startede vi op, fordi der ikke
var noget forum for studenterforskere, hvor man kunne prøve sine
forsknings- og formidlingsevner af. Dengang var det første sted,
man kunne få lov at afprøve sine evner, på en international kongres eller foran alle professorerne - og det er ret angstprovokerende. Så det var lidt for at hive det hele ned på et niveau, hvor alle
kan være med”
Hver deltager fik i løbet af weekendendens program 6 minutter til
at fremlægge sit projekt og 2 minutter til at svare på spørgsmål.
Tiden bliver knap, når der er så mange studenterforskere, der skal
nå til orde i løbet af weekenden, men som mange andre ting begynder fremdriftsreformen også her at banke på: ”Nu har de lige
lagt restriktioner ned over forskningsåret, for ellers var antallet af
prægraduater i støt stigning. Egentlig havde 87 ansøgt om at starte dette semester på AU, men universitetet har ikke længere midler til at støtte det. Efter fremdriftsreformen får de en bøde, hver
gang en studerende ikke bliver færdig med sit studie til normeret
tid (3 år uden pauser) ”
Men de ændrede forhold kan måske føre til et styrket samarbejde
mellem studenterforskningsorganisationerne: ”Vi har nogle politiske og økonomiske udfordringer i, at bevare forskningsåret som
det er i dag. Vi er jo ikke interesserede i at skære ned på den måde,
som universiteterne gør det i øjeblikket, og der har vi også arbejdet sammen politisk med de andre foreninger (SSF og PUFF). Det
kunne vi godt tænke os at gøre endnu mere. Vi står stærkere når vi
har en fælles front. I bund og grund arbejder alle foreningerne jo
for det samme - at forskningsåret skal bevares, og at vi skal have
nogle ordentlige vilkår”

Vi har nogle politiske og
økonomiske udfordringer i, at
bevare forskningsåret som det er i
dag

i starten overvejede jeg mest at forske, fordi jeg kendte mange, der
lavede prægraduat, og så tænkte jeg, at jeg skal forsøge det, inden
jeg afviser det helt. For det lød kedeligt, men jeg kan godt lide at
sidde og læse ting i lang tid, og så var jeg heldig at finde noget, der
fangede mig. Og så var det slet ikke kedeligt. Jeg føler faktisk, jeg
ændrede noget, om end det er småt.”
Christina anbefaler også meget, at man tager et forskningsår: ”Man
kommer alligevel ikke udenom at skulle forske, når man skal ud
og arbejde som læge. Det er bedre at gøre det prægraduat, fordi
man får mere opbakning og støtte, og man møder andre studerende, som har de samme problemer. Man skal ikke stå helt så alene
med det, som det forventes, man kan senere”
Vil du vide mere om prægraduat forskning, kan du her i Odense kontakte Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere (SSF) på
www.ssf.sdu.dk eller på deres Facebookside.

HER ER CHRISTINA POWER SJO I GANG MED SIN FREMLÆGGELSE. DELTAGERNE HAR
KUN 6 MINUTTER TIL AT VISE DERES FUND.

DORTHE MARIA VITTRUP ER FORMAND FOR SMS, OG HAR VÆRET EN AF DE DRIVENDE
KRÆFTER BAG ÅRETS KONGRES

Vi har fangede også Christina Power Sjo efter hendes oplæg. Hun
har netop færdiggjort sit prægraduate forskningsår, og er ved at
skrive sin artikel. Hendes studie handler om metabolisk syndrom
hos unge i behandling med antipsykotiske lægemidler.
”Jeg ville gerne forske inden for neuropsykiatri, og så fandt jeg ud
af, at børne- og ungdomspsykiatrisk var det bedste sted at gøre
det. Mit studie har samlet den viden, der er på området, og derved klarlagt det over et større tidsrum”
Hun havde egentlig forestillet sig, at forskning ville være kedeligt,
men valgte at prøve det af alligevel.
”Det, der fangede mig, var, at jeg måske kan flytte noget for nogen.
Og mit studie gør, at vi ved lidt mere om metabolisk syndrom. Helt
ÅRETS KONGRESDELTAGERE FRA SDU.

STUDIELIV
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TEKST AF ANDREAS FÆRK
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER

Psyk'erne klar med
deres første revy
Garderet med øl, pizza og en lærebog om humor som forsvarsmekanisme er SDUs psykologistuderende, efter måneders møder med sketch-skriveri og brainstorming på studenterhuset, nu klar med deres første revy. Med titlen ”Det er vores forældres skyld”,
lægges der op til en humoristisk rejse, hvor du, blandt andet, kan opleve upassende psykologer, afstumpede prinsesser og skæve eksistenser. Så, hvis du med god samvittighed kunne tænke dig at grine højlydt af mennesker med alvorlige psykiske problemer
(de studerende), eller blot har brug for lidt latterterapi til en billig penge, så sørg for at
købe billetter i god tid.

Sted: Studenterbaren ”Nedenunder” (ved indgang C på Syddansk Universitet, Campusvej 55)
Billetter: Billetter kan købes på billetto.dk (søg ”psykologi” + ”SDU”)
Forestillinger: D. 27/4, 28/4 og 30/4 kl. 19.30 (lørdag også forestilling kl. 14.00)

Se mere på revyens facebookside

STUDIELIV
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TEKST AF HJALTE OLTMANN
REDAKTØR, STUD. MED 8. SEMESTER

Medicinerrådet:
Medicinernes stemme
Tirsdag d. 8 marts fik de medicinstuderende en fælles stemme, som har til formål at
varetage de medicinstuderendes interesser
i studenterpolitiske anliggender.
Til den stiftende generalforsamling var over
50 nysgerrige studerende mødt op i det store auditorie i WP 25 for at drøfte formål,
godkende vedtægter og stemme på en bestyrelse. Idéen opstod tilbage før julen, hvor
en lille gruppe medicinstuderende med relationer til akademisk råd, universitetsrådet
og studienævnet mødtes og blev enige om,
at der mangler et organ til at varetage deres
fælles interesser på SUND. Christian Kring
Nygaard blev valgt som formand og fortæller: ”Tanken var, om det er muligt at lave et
koordineret organ, som kan formidle kontakten mellem fakultetet og de studerende.
Og naturligvis om der var interesse for det.”
Medicinerrådet (MR) er et studenterstyret supplement til SAMMED, og vil funge-

STUDIELIV

re som et forum, hvor alle studerende kan
blive hørt. Dette vil de gøre ved at afholde månedlige rådsmøder. Emnet kunne eksempelvis være den nye kandidatuddannelse, hvor man vil diskutere og samle de medicinstuderendes holdninger, som bestyrelsen derefter kan viderebringe til fakultetet.
Alle medicinstuderende indskrevet på SDU
betragtes som medlemmer af MR Odense.
Visionen for det først år blev på generalforsamlingen diskuteret og indeholdt bl.a.:
Der skal fremsættes evalueringer til
SDU vedrørende forbedring af forholdende i
WP 19
Medicinerrådet skal søge indflydelse
med hensyn til den kommende sparerunde på
fakultetet
Medicinerrådet skal søge indflydelse
på den nye kandidatstudieordning på medicinstudiet

Der skal etableres en ”Rustur” for
både bachelorog kandidatdelen. Fakultetet afsætter p.t. ikke midler til afvikling af introduktion til de kandidatstuderende
Planen er også at hjælpe de mindre foreninger med at søge fakultetets puljemidler.
På fakultetet støtter de op om medicinerrådet. Uddannelseschef Merete Munk glæder sig over opstarten af MR: ”Det giver
os endnu mere mulighed for systematiseret
samarbejde imellem fakultetet og de studerende, på de mange væsentlige områder,
hvor vi sammen skal finde gode løsninger ”
Første rådsmøde er mandag d. 18. april
klokken 16:15. Temaet er bl.a. fremdriftsreformen, og hvordan den har påvirket de
medicinstuderende her på SUND.
Find dem på facebook: Medicinerrådet
Odense – MR

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

Du er reservelæge på lungemedicinsk afdeling. I forhold til dine tidligere ansættelser på medicinske afdelinger, synes du, at der her på
afdelingen er et større pusterum og plads til udfoldelse.
En 27-årig mand havde henvendt sig i skadestuen efter pludselig opstået åndenød og smerter i thorax. Han var en halv time forinden
ude på en løbetur, hvor han oplevede symptomerne. Der var intet forudgående traume, og han havde ikke oplevet noget lignende før. Et
røntgenbillede afslørede, at patienten havde pådraget sig en spontan pneumothorax, som blev behandlet i skadestuen.
Patienten indlægges efterfølgende kortvarigt på din afdeling. Da du tilser patienten til stuegang, noterer du følgende i den objektive undersøgelse:
Højde: 192 cm
Vægt: 77 kg
BMI: 20,9
P: 71
BT: 121/83
RF: 14
SAT: 98%

Resterende blodprøver er desuden upåfaldende inkl. levertal og nyrefunktionsundersøgelser.
Ernæringstilstand: Middel. Patienten fremkommer ualmindelig høj og slank, med lange og tynde ekstremiteter. Armspændvidde: 203
cm. Du noterer arachnodactyly og platfodethed. Ved undersøgelse af thorax bemærkes pectus excavatum og let sinistroconvex scoliose.
På tværs af ryggen og på siderne af armhulerne ses desuden striae, på trods af at patienten aldrig har været overvægtig. Patienten har altid været kraftigt nærsynet og bruger briller (hinkesten). Når patienten adspørges om hans syn, nævner han, at han sikkert har arvet det
fra moderen, der desværre døde i en tidlig alder af hjerteproblemer. Til daglig arbejder patienten som ingeniør i et privat designfirma.

Hvad er den underliggende sygdom?
Hvor hyppig er sygdommen?
Bonusspørgsmål: Hvad er den farligste komplikation til sygdommen?
Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 26/3-16 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…” tramper vi ikke over det utraditionelle. Tænk bredt og ualmindeligt når du svarer!

Marts' case
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sygTilstande, der kan give anledning til
alosa,
nerv
mia
buli
.
dommen, er bl.a
um.
koholisme og hyperemesis gravidar
der
Havde der været perforation, ville
Af de
være tale om Boerhaave syndrom.
ekt
4 indsendte svar havde 3 svaret korr
er går
på alle spørgsmål. Månedens strib
Morved lodtrækning til Kasper Roholt
et lod
tensen fra 9. semester, der vinder
til præmielodtrækningen!

TAK FOR RÅD OG VEJLEDNING:

Britta Schlott Kristiansen, speciallæge, Klinisk Genetisk Afdeling, OUH
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TEKST AF KIYA MIRSHARGHI
SKRIBENT, STUD. MED. 9. SEMESTER

Hiv
ohøj!
Universitetsroning i
sigte i Odense

Er du glad for frisk luft, skumsprøjt og matchende
trikoter? Sund & Hed har interviewet Søren Gam,
initiativtageren bag Universitetsroning Odense – det
nyeste skud på stammen til alle regatta-elskende
studerende på SDU.

HOLDET DER DELTOG TIL DM 2016

PROJEKTET BRUGER ODENSE ROKLUBS TRÆNINGSLOKALER

SØREN HAR TIDLIGERE ROET I AALBORG ROKLUB, HER I 4-MANDSDISCIPLINEN

STUDIELIV

Roning har traditionelt været et populært konkurrencemedie
blandt universiteterne, hvor de mest kendte årlige dyster har været imellem universiteterne Cambridge og Oxford. Desværre er
det en idrætsgren, der ikke har eksisteret i væsentlig grad herhjemme – et faktum Søren Gam helhjertet vil gøre op med. Søren er
idrætsstuderende på 8. semester og har tidligere roet for universitetsholdet i Aalborg. Da han sidste sommer skiftede til SDU, vidste han, at han måtte tage gentlemansporten med sig, så vi også
kunne tage del i glæderne i Odense.
”Universitetsroning Odense er et projekt, hvor både mænd og kvinder
kan dyrke roning på flere forskellige niveauer uanset tidligere roerfaring,” siger Søren, og fortsætter: ”og det er muligt at være med, om
man er interesseret i alt fra regelmæssig motion til internationale og nationale konkurrencer.”
Projektet har eksisteret siden efteråret og har allerede både været
på vand og deltaget i nationale konkurrencer på romaskine: ”Vi
har både stillet op i fynske og danske mesterskaber i ergometer roning,
hvor vi har klaret os over al forventning. ” siger han med stolthed.
Holdet har desuden deltaget i DM, en konkurrence mange landsholdsroere deltager i, og hvor de bl.a. har vundet en 3. plads for
U23 kvinder i solodisciplinen.
”Man kan sige romaskinen afspejler ens fysiske kapacitet, hvor der er
mange flere parametre, som er gældende, når vi roer på vand.”
For at deltage i projektet skal man både være medlem af SDU Sport
og Odense Roklub (et beløb på ca. 550 kr. pr. kvartal): ”SDU sport
er vores bindeled til universitetet og hjælper bl.a. med administrative opgaver, PR og sponsorater, mens Odense Roklub har faciliteter, både og
knowhow” forklarer Søren. I hverdagene finder træningen sted tidligt om morgenen i Odense Roklubs lokaler, og en typisk roer træner 3-5 gange ugentligt.
Projektet er ambitiøst: ”På sigt skal Universitetsroning Odense være
Danmarks bedste universitetshold og deltage i internationale konkurrencer og konkurrere med de andre universitetsbyer,” siger Søren og tilføjer: ”I det lange løb skal Universitetsroning Odense også være et eksperimentarium, som skaber rammen for, at studerende kan lave bachelor-,
speciale- og ph.d.-afhandlinger i relation til rosporten.” Søren understreger dog, at Universitetsroning Odense er et sted, hvor alle studerende kan være med og dyrke roningen på det niveau, de ønsker.
Holdet går atter på vand d. 4. april.
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TEKST AF HJALTE OLTMANN
REDAKTØR, STUD. MED 8. SEMESTER

Anmeldelse:

4 quiz-apps der forbereder
dig til eksamen

De fire apps er udviklet af to medicinstuderende fra Århus og har til formål at teste og repetere din viden ved hjælp af MCQ.
De fire apps adskiller sig derfor ikke væsentligt fra hinanden, bortset fra tema. Selve brugerfladen er en fornøjelse at navigere rundt i.
Det er let, pænt og hurtigt. Man vælger en kategori og bliver herefter stillet 10 MCQ spørgsmål, med 45 sekunder til hver.
Appen skal bruges til at teste dig selv i den viden du har, og er de ideelle at bruge, lige inden du får i gang med at repetere tidligere eksamenssæt. De koster hver især 39,-, som vi synes, er godt givet ud, hvis budgettet ikke er for stramt.
Appsne er mere ’nice to have’ end ’need to have’. De er især til typen, der lærer godt ved bare at repetere, gerne vil udfordre sin viden
eller bare sidder i bussen og stener. Hvis man derimod er typen, der kigger i bøgerne, inden man svarer, vil de 45 sekunder give stress.
De findes kun til iPhone og iPad, og opdateres jævnligt.

AnatomiQuiz

HistologiQuiz

Egen beskrivelse:

Egen beskrivelse:

AnatomiQuiz giver dig mulighed for at teste og repetere

HistologiQuiz giver dig mulighed for at teste og repetere

din viden om bevægeapparatets anatomi.

din viden om almen og speciel histologi. Appen indeholder

• 32 kategorier

spørgsmål til hvert af Genesers Histologis 25 kapitler.

• Over 2300 spørgsmål
• Over 1000 anatomi billeder og fotos

• 25 kategorier

Vurdering:

• Over 1430 spørgsmål

AnatomiQuiz leverer et hæderligt stykke arbejde. Det

• Over 320 histologiske billeder

kan nævnes at der er 99 spørgsmål alene til knæet. Hvis
jeg en nat, i et mareridt, skulle genopleve bevægeappa-

Vurdering:

ratseksamen, ville jeg akut forbruge 39,- på at downloa-

Selvom histologi er de færrestes favorit, kommer vi ikke

de denne app.

uden om det, og appen her tester dig i alle de spørgsmål,

Især relevant for:

der måtte komme til eksamen og mere til. Der er både

B2, K3

specifikke spørgsmål til de individuelle organsystemer,
men også over 200 spørgsmål i basal cellelære, hvilket
især gør den relevant for de helt nystartede studerende.
Især relevant for:
Alle moduler med histologi

MikrobioQuiz

NeuroQuiz

Egen beskrivelse:

Egen beskrivelse:

MikrobioQuiz giver dig mulighed for at teste og repete-

NeuroQuiz giver dig mulighed for at teste og repetere din

re din viden om human parasitologi, bakteriologi og my-

viden om neuroanatomi.

kologi samt virologi.

Kategorier og spørgsmål tager udgangspunkt i lærebo-

For at gøre appen så nuanceret som muligt er spørgsmåle-

gen Neuroanatomi 2. udgave af Carsten Reidies Bjarkam.

ne lavet med udgangspunkt i FADLs Kompendiesamling.
• 14 kategorier

• 16 kategorier

• Over 2100 spørgsmål

• Over 1500 spørgsmål

• Over 90 mikrobiologiske billeder

• Over 350 neuroanatomi billeder og fotos

Vurdering:

Vurdering:

Appen formår at komme helt ud i hjørnerne af mikrobio-

Appen tester dig i nervebanernes forløb i storehjernen i

logien. For den almindelige studerende, vil det nok have

én kategori, men du må videre til en anden kategori for at

tendens til at blive for eksamens irrelevant, men før den

teste deres forløb i rygmarven, så man mister derfor lidt

kommende mikrobiolog er det guf.

af overblikket. Appen tester også din viden i basal neu-

Det eneste jeg savner, er en kategori som udelukkende

rologisk cytologi.

omhandler ”antibiotika”, så man kan få terpet de for-

Især relevant for:

skellige typer igennem.

B1, B3, B9, K11

Især relevant for:
B10
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KIA:
Derfor ”Nej tak til homoblod”
I sidste nummer kunne Sund & Hed bringe et debatindlæg om, hvorfor homoseksuelle ikke må give
blod. Dette indlæg har nået ledende overlæge på KIA, Jørgen Georgsen, som har sendt os følgende bidrag til debatten.
Replik fra KIA til artikel om bloddonation og MSM i Sund & Hed, marts 2016.
I Sund & Hed marts 2016 blev der bragt et indlæg vedrørende den manglende mulighed for mænd, der har
haft sex med mænd (MSM), for at afgive donorblod. Indlægget indeholder desværre en del faktuelle fejl. Der
skrives, at der ifølge Statens Seruminstitut var 241 HIV-smittede i alt i Danmark. Det er ikke korrekt, idet tallet henviser til, hvor mange tilfælde af HIV-smittede, der blev anmeldt i 2014. Af de 249 anmeldelser var 192
mænd og 57 kvinder. I perioden 1990-2014 blev der i alt anmeldt 6.866 tilfælde af HIV-smitte, hvoraf mange
heldigvis stadig er levende. Af de anmeldte i denne periode var 5.002, eller 73 %, mænd.
I perioden 2005-2014 var 1.053 eller knap 2/3 af de i alt 1.686 anmeldte tilfælde MSM. Blandt 547 HIV-positive kvinder anmeldt i samme periode var 92 danskere og 455 af udenlandsk herkomst.
Af et citat i indlægget fremgår det fejlagtigt, at man ikke udelukker donorer, der deler sprøjter, eller heteroseksuelle, som seksuelt er sammen med en HIV positiv. Personer, der deler sprøjter udelukkes permanent som bloddonorer, individer der har haft sex med personer, der har høj risiko for HIV, udelukkes et år fra at afgive blod.
Af artiklen fremgår det ligeledes, at det er tilladt for MSM at give blod i Sverige, Storbritannien, Frankrig og
USA. Det skal pointeres, at det ikke er tilladt for MSM at give blod, såfremt man har haft seksuelt samkvem
med en anden mand inden for de sidste 12 måneder. I Sverige har ændringen resulteret i færre end 10 nye
bloddonorer blandt mænd, der haft sex med mænd, men ikke inden for det sidste år.
Det fremgår ligeledes af indlægget, at blodbanken udelukker donorer på grund af seksuel orientering. Det er
ikke korrekt. Blodbanken udelukker - med baggrund i gældende lovgivning - grupper, som har forøget forekomst af HIV-smitte og/eller andre transfusionsoverførte sygdomme, herunder personer fra områder, hvor fx
HIV-smitte er endemisk. Homoseksuelle kvinder, der som gruppe ikke har en forøget risiko for HIV-smitte, kan således give blod.
Siden 1986 er HIV-smitte blevet overført med blod ved 2 lejligheder. I begge tilfælde var årsagen en bloddonor, som var MSM, og som desværre ikke havde fuldt blodbankens henstilling om at lade være med at give
blod. Patienter, der bliver smittet med HIV ved blodtransfusion, skal behandles resten af livet med medicin,
der bestemt ikke er uden bivirkninger. De vil altid skulle anvende kondom. Ved graviditet vil der være risiko
for at smitten overføres til barnet. Den forventede levetid vil være forkortet.
Dette er baggrunden for lovgivningens og dermed blodbankens regler for bloddonation og MSM.
Jørgen Georgsen
Ledende overlæge
Klinisk Immunologisk Afdeling, (KIA), OUH
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TEKST AF KATIA BOMHOLT
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 5. SEMESTER

Ond og vred;
I-lands valg
Hoooooooold da nu helt op. Så sad vi her, med vores topskat og rene drikkevand, og græd snot ned i cappuccinoen,
over hvor hårdt det er at vælge. Vi brokker os kun som mennesker, når vi har et valg. Og ja, vi må vælge. Hver dag. Vil du
være tynd, eller vil du spise? Vil du være på deltid, eller vil du være chef i By&Kultur Forvaltningen? Vil du bruge din fredag aften på sofaen eller på dansegulvet? Det er en luksus, at vi har alle de valg, et gode som mange torturerede og misbrugte børn ude i verden gerne ville have. Og nej, dette er ikke en dundertale, hvor jeg til sidst opfordrer alle til at sende madpakker og fleecetæpper til Afrika. Men en nødraket, skudt afsted, fordi vi har gjort vores muligheder for at vælge, til en undskyldning for ikke at tage stilling. Og hvad så om du skal læse speciale i Sønderborg? Folk lever også lykkeligt i Sønderjylland, og toget går helt til Hovedbanen. Og om ungerne er der, når du læser til eksamen, eller om du skal
skilles eller bliver arbejdsløs er lige fedt. Så hvis du gerne vil have børn, kan du ligeså godt få dem nu, og ikke når du er
så gammel at du skal i fertilitetsbehandling. Ingen tvivl om at nogle valg er sværere end andre, og kan føles som en tonstung soldateroppakning af bekymringer og for/imod lister.
Jeg har fået tre rigtig gode råd her i livet;
1. Hvis du er i tvivl er det ikke rigtigt
2. Lad vær’ med at sove i dagtimerne selvom baby gør det (det føles som tortur når du bliver vækket af skrig
i alarmen efter 25 minutter!)
3. Lykken ligger i en lige linje foran dig. I stedet for at zigzagge ubeslutsomt henover linjen, så følg den. Også
selvom du ikke kan se, hvor den ender.
Det er en luksus at have valg. Et gode som vi skal værne om, kæmpe for og værdsætte. I stedet for at klynke over hvor
hårdt det er.
Katrine Nelausen, Sundhedsvidenskablige kandidat 2. semester

Brevkassen
Kære brevkasse.
Jeg har den senere tid gået rundt og haft rigtig dårlig samvittighed
over børnene i Afrika. Da jeg selv er ludfattig, har jeg måttet stjæle tøj fra mine naboer, så jeg kunne donere. Jeg ser mig selv som
en Mjølnerparkens Robin Hood, men skal jeg holde mig til tøj?
Mvh. Thilde
Kære Thilde.
Jeg kan godt forstå, at du er ulykkelig med det navn. Som jeg plejer at sige, et T for meget kommer der aldrig noget godt ud af.
Nu foreslår du jo selv tøj, og det kan jeg sådan set meget godt
lide. Jeg mærker på dig, at du ville blive meget lykkeligere, hvis
vi brugte den numerologiske rebus:
Tag det første bogstav i navnet på den vej, du voksede op på, og
tæl tre bogstaver baglæns i alfabetet. Hvis bogstavet er en konsonant, skal du sætte ”ensen” bagpå. Er det fx X, bliver dit nye
efternavn Xensen.
Hvis du føler dig modig, kan du altid skifte Tøj ud med Beklædning.
God fornøjelse, og held og lykke.
Kærlig hilsen,
Hannibal-Elias Scophus Zackarias Manja-Bjørge, nummerolog og
life coach

Kære Anæstecia.
Jeg sidder i skrivende stund på toilettet og er pludselig kommet i et voldsomt moralsk dilemma: Jeg er løbet helt tør for papir. Hvad kan jeg gøre, så udfaldet af denne klistrede situation
er mindst pinligt?
Venter spændt på dit svar,
Kevin P.
Kære Kevin.
Er det dig med de røde sportssko? Jeg står med rullen til dig,
men vil ikke banke på den forkerte dør.
Jeg ser frem til dit svar.
Kærlig hilsen,
Anæstecia, astolog og life coach.

HAR DU ET SPØRGSMÅL TIL BREVKASSEN? SKRIV DET TIL SEKRETAER@
SUNDOGHED.DK!
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Et valg af
sundhed
Foto © Syddansk Universitet

Når du har valgt en af vores uddannelser på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, har
du allerede har truffet et overordnet karrierevalg. Du har valgt en uddannelse, der udfolder sig i tæt samklang med sundhedsområdets mange spillere om både forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering,
forskning og uddannelse, og som er tæt på
mulighederne i din kommende karriere. Og
du har valgt, at du vil være med til at bidrage til at forbedre menneskers sundhed.

Uddannelser tæt på praksis
Det tætte samarbejde med OUH og de øvrige hospitaler i Region Syddanmark og Sjælland samt med kommuner, regioner, styrelser, mv. bruges i vores uddannelser og
i den translationelle forskning (en forskningskultur som kobler forskning og klinik/
praksis og sikrer en hurtig implementering
af ny viden til gavn for patienter og borgere). Som studerende binder du bånd mellem universitetet, samfundet og sundhedssektoren under praktikophold og i det efterfølgende arbejdsliv.

Uddannelsernes forskellige fokus
Lad os se, hvad det betyder for de enkelte uddannelser.
Vi har fem kandidatuddannelser, der bygger
videre på mellemlange professionsuddannelser (fysioterapeut, jordemoder, ergoterapeut, klinisk sygepleje og sundhedsfaglig
kandidatuddannelse). Disse retter sig især
mod fagenes specifikke arbejdsmarkeder, så
du i fremtiden vil bidrage til at skabe evidens- og vidensbasering og til at implementere nye måder indenfor praksisfelterne.
Idrætsuddannelsen arbejder indenfor en

AKTUELT

bred sundhedsforståelse. Det betyder, at
kandidaterne er bredt efterspurgt i kommuner og organisationer. Uddannelsen arbejder også systematisk med innovation af
nye metoder og produkter, der kan bidrage
til mere og bedre sundhed - fra møbler, der
styrker indlæring, til metoder som øger Active Living og Healthy Ageing, som er områder med et stor behov for nye løsninger.
Folkesundhedsvidenskab har flere specialiseringer, som forbinder sundheds-, samfunds- og humanvidenskab – og din specialisering kan afspejle din interesse og ønsker
for det fremtidige job.
Psykologiuddannelsen arbejder med praktikforløb i både offentlig og privat sammenhæng, så du som psykologistuderende kan
få en fornemmelse af det brede arbejdsmarked for psykologer. Et særkende på SDU
er psykologiuddannelse forankret ved Det
sundhedsvidenskabelige Fakultet, som betyder, at der er særligt fokus på klinisk psykologi og sundhedspsykologi.
Det vigtigste arbejdsmarked for kandidater i klinisk biomekanik er i øjeblikket kiropraktorklinikker i primærsektoren, og der
er ingen arbejdsløshed. Samtidig ser vi en
øget interesse fra hospitalsvæsenet, efterhånden som man ser, hvor velkvalificerede
vore kandidater er.
Farmaceut- og biomedicinuddannelserne,
udbydes i samarbejde med Naturvidenskab,
retter sig mod både hospitaler og apoteker
samt industrielle arbejdspladser.
Audiologiuddannelsen udbydes sammen
med Humaniora og kobler sprog- og teorikendskabet i de humanistiske discipliner
med de mere anvendelsesorienterede sundhedsvidenskabelige tilgange i tæt samarbej-

de med klinikken.

Lægeuddannelsens specialer
Lægeuddannelsen er professionsrettet mod
et jobmarked uden arbejdsløshed. Men du
skal stadig træffe valg om speciale. Der har
gennem flere år været få, der har valgt at blive speciallæger i psykiatri og geriatri. Men
det er to områder, der i disse år får stor bevågenhed, og det er derfor værd at overveje, disse specialers muligheder nu og i fremtiden. Psykiatrien har de senere år fået stor
opmærksomhed, og der er gode muligheder for at få attraktive stillinger, og der gives også gode bevillinger til forskning i området, som udnyttes på SDU og OUH. Det
samme inden for geriatri, hvor ny viden om
demografiske ændringer gående mod stadig
flere ældre skaber en stor interesse for området og dets forskning.

Vælg med omtanke
Specialisering og karrierevalg hænger sammen. Lad både dine interesser for studiet og fremtidige jobmuligheder være i spil,
når du vælger.

OLE SKØTT
DEKAN
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Dansk Psykiatrisk Selskabs Summer School 2016
Igen i år afholder Dansk Psykiatrisk Selskab Summer School
for psykiatri-interesserede Medicinstuderende og Yngre Læger.
Tid:
Uge 34 – man. 22.08.16 til tors. 25.08.16
Sted:
Strandboulevarden 96 (5. sal) over Distriktspsykiatrisk
Center Østerbro, 2100 København Ø.
Pris:
Gratis incl. inklusiv forplejning.
Tilmelding:
Mail til Helen.Gerdrup.Nielsen@regionh.dk med angivelse af
navn, uddannelsesniveau og evt. medlemskab af en af psykiaterorganisationerne for medicinstuderende eller yngre læger.
Du må gerne skrive noget om dine forudsætninger og planer
karrieremæssigt.
Frist:
1. juli 2016. Begrænset antal pladser.
Indholdet bliver som de tidligere år præsentationer med patienter og foredrag, der repræsenterer bredden i dansk psykiatrisk forskning. Der er håbet, at kursisterne får eksempler på
forskellige karrieremuligheder som psykiater.
Programmet vil være at finde på www.dpsnet.dk primo maj.
DPS Summer School er finansieret af et unrestricted grant fra
Lundbeckfonden.
Kursusledere:
Torsten Bjørn Jacobsen, overlæge, Ph.D., formand for DPS
Anders Jørgensen, 1. reservelæge, Ph.D.

FRIVILLIG

I ALLE

STØTTET AF

UDVEKSLING

I ALLE

Undervis i sundhed
og ernæring i Zambia
Kunne du tænke dig at komme til Zambia og
indgå i et dansk setup med fantastiske rammer og unikke oplevelser hver dag? Nu har
du chancen!
Vi søger kompetente frivillige undervisere i Sundhed og Ernæring på efterskolen
Northern Star Academy ved Lake Tanganyika
i det nordlige Zambia. Sundhed og Ernæring
er et 5 ugers modul, der løber fra den 16. maj
til den 18. juni i år. I løbet af de 5 uger berøres
emner som forståelse af kroppen, seksualundervisning samt grundlæggende indføring i
ernæring og generel sundhed.
Læs mere på www.eventure.dk
Kontakt foreningen Eventure på aske@eventure.dk

INFORMATION

I ALLE

Lokaler samt
tilhørende områder I

Winsløwparken 15, 17, 19 og 25
og i Klinikbygningen
kan ikke benyttes
Torsdag den 2. juni 2016
På grund af Kvote 2 optag på medicin J
FRIVILLIGT ARBEJDE - TO CAMPS FOR UNGE MED KRÆFT OG DERES SØSKENDE

Vil du gøre en forskel for kræftramte unge og deres søskende?
Vi søger frivillige til to rehabiliterings-camps. Og vi har brug for dig!
Må vi heart-hunte dig?
ExcaliCare Children’s Organisation søger lige nu 15 frivillige til Danmarks eneste aktivitetsbaserede
rehabiliteringscamp - Cool Camp - for ca. 20 kræftramte unge. Vi søger også 15 frivilige til Danmarks
første rehabiliteringscamp for ca. 20 unge, der er søskende til kræftramte børn.

Der vil være adgang til FADL´s boghandel og
Videncentret.
Venlig hilsen
Sundhedhedsvidenskabeligt fakultetssekretariat

Cool Camp for kræftramte unge løber af stablen den 25. juni til 1. juli 2016 på Skovly nær Ribe.
Cool Camp for søskende finder sted den 29. juli til 5. august 2016 samme sted.
De to camps bliver realiseret på baggrund af et vellykket pilotprojekt samt en generøs donation fra
Børnecancerfonden. Projektet er bakket op af læger og sygeplejersker på landets fire børnekræftafdelinger. Læs mere: excalicare.dk/frivillige/bliv-frivillig
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MEDICINSTUDERENDE
MED SKADESTUEERFARING

søges til vikariat i behandlersygeplejerskefunktion
i Akutcenter-FAM Aabenraa
i perioden juni, juli og august.
I juni måned efter aftale, juli og august på fuld tid.

Stillingen
Du vil komme til at varetage behandlingen af de lettere skader i det blå spor i samarbejde med
KBU-lægerne samt sygeplejerskerne – dvs. primært de mindre ortopædkirurgiske skader. Du
vil komme til at modtage patienter til indlæggelse.
Der er en forvagt og speciallæge tilstede i Skadestuen i tidsrummet 8-18.
I det øvrige tidsrum dækkes den ortopædkirurgiske vagt af forvagt og bagvagt.
Det daglige arbejde
Du vil indgå i skiftende vagter dag og aften alle ugens dage.
Dine opgave vil være selvstændig behandling af de lette skader fx sy lette skader, henvise til
røntgen ved mistanke om fraktur, behandling af øjenskader osv.
Der vil være oplæring og introduktion til funktionen, dette afhænger af dine kvalifikationer.
Desuden vil du skulle kunne modtage patienter til indlæggelse i både medicinsk og kirurgisk
regi. Opgaver relateret til en funktion som sygeplejerske.
Frist mandag den 30-4-16. Din ansøgning sendes til Rikke.Schmidt1@rsyd.dk
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst med FAYL
Yderligere information kan fås hos:
Christian Jacobsen		
Centerchef, Akutcenter-FAM		
Tlf: 20598858			
Email: Christian.Jacobsen@rsyd.dk

Helle Overgaard
Centerchef, Akutcenter-FAM
Tlf: 20598859
Helle.Overgaard@rsyd.dk
Sygehus Sønderjylland Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

AKTUELT

Hey! Du!

-Hvis vi må se din, må du se
vores
Har du en god idé til en artikel?
Er der noget du undrer dig over? Har du skrevet en klumme, dagbog, kronik eller noget
fjerde? Så send det til os!
Sund & Hed er for alle på SUND, og vi vil rigtig gerne høre fra jer, og om jeres historier – dem
alle sammen.
Send os et tip eller en artikel.
En 1 sides artikel må fylde 3500 tegn inklusiv mellemrum, og vi vil meget gerne have nogle
gode billeder med, og det vil dine studiekammerater også.
Kunne du tænke dig et foredrag med Fisse Ronni?
Eller hvad med Svend Brinkman? Eller Ulrik Wilbek?
Vi vil gerne afholde et foredrag for jer, og derfor vil vi bede om jeres input, til hvem I godt
kunne tænke jer at se. Drøm gerne både stort og småt - vi lytter til alle forslag!
Og sidst, har du kommentarer til, hvad vi gør godt eller skidt, og hvordan vi kan blive et
endnu bedre blad for dig og resten af SUND, så send os mails, breve, brevduer, røgsignaler og
løbebude (eller måske bare en besked på Facebook).
Vi glæder os til at høre fra jer!
Med venlig hilsen
Redaktionen
sekretaer@sundoghed.dk, sundoghed@sundhed.dk

