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Back to school

Åh, hvor var det dog vidunderligt! 
De hvide tanktops med arme, der bulede alle de rigtige steder. For-
førende, solbrune ungpige-ben, der naivt daskede afsted i deres kor-
teste kjole. Følelsen af at kunne gøre præcis, hvad fanden der passe-
de dig – uden den mindste smule dårlig samvittighed, for du vidste 
bare: ”det er okay.” Al den stress, alle de bøger, alle de nervesmad-
rende 48-timers case study eksaminer, du græd dig søvnløs igen-
nem. Pludselig gav det alt sammen mening. Pludselig så du lyset! 
I ren og skær lykke rev du tøjet af din krop og løb nøgen imod den 
blændende sol iført intet andet glædestårer og solfaktor 15. Nu ven-
tede tre velfortjente feriemåneder med rejser, strandture og lange, 
lune rødvinsaftener med de mennesker, du holder allermest af. Ja, 
det var fedt. Men det er slut. 

Velkommen til(bage)
Tag det dog helt roligt! Mens din lækre solbrune hud langsomt igen 
blegner til en mere akademisk kulør, kan du glæde dig ved, at det 
gode gamle fakultetsblad er tilbage på hylderne - denne gang med et 
lækkert nyt logo. For nogle af jer vil det hele dog være nyt, hvorfor vi 
har valgt at starte studieårets første Sund & Hed med at sætte fokus 
på russerne og byde dem velkommen. Således kan du i dette num-
mer læse om mediciner- og biomekanikeres ”toga-tyllen”, de psyko-
logistuderendes UNI-løb, samt vores eksklusive undercover-dæk-
ning af idrætternes – indtil nu - hemmelighedsfulde intro-arrange-
menter. Til alle jer andre er der, som altid, et hav af sundhedsrele-
vante artikler og nyheder fra fakultetet. Vidste du f.eks. at du med 
dit SDU-login har adgang til alt fra anatomiatlasser til databaser 
med videnskabelige artikler for psykologer, medicinere, biomekke-

re, folkesund’ere og idrætsstuderende? Eller at der netop har 
været internationalt topmøde om sundhedspolitik i Mexico? 

Derudover vil vi også benytte lejligheden til at byde velkom-
men til vores nyeste medlem af redaktionen, Astrid Bjerrega-
ard Pedersen fra psykologistudiet. Foruden sin angstprovoke-
rende indsigt i den menneskelige psyke, har Astrid også sans 
for at digte. Vi håber dermed at kunne krydre bladet med lidt 
tiltrængt sundhedsvidenskabelig poesi. 

You say goodbye, I say hello
Vi skal desværre også sige farvel til vores faste skribent, Kiya 
Mirshargi. Gennem det sidste år har Kiya – udover at stå for 
bladets faste case-konkurrence - bidraget med velskrevne, 
faglige artikler om alt mellem himmel og jord. Vi er naturlig-
vis kede af at måtte sige farvel til en god ven og en dygtig skri-
bent, men forstår selvfølgelig også at klinikken kalder. Vi kom-
mer til at savne ord som neo-progressiv. Tak for denne gang! 

Vi er over det hele
Husk at du kan følge med i seneste nyt fra universitetet på Sund 
& Heds facebook-side, samt vores hjemmeside sundoghed.dk. 
Her vil du løbende finde nye artikler, fotos, videoer, podcasts 
og meget mere. Som noget nyt vil Sund & Hed også være at fin-
de på blackboard. 
Tilbage er der vist ikke andet at sige end velkommen til(bage) 
og god læselyst! 

Andreas Kirknæs Færk
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VOXPOP
De nye

De "gamle"

1) Hvad fik dig til at vælge din nye uddannelse?  
2) Hvad håber og forventer du at få ud af de næste tre år?

1) Hvad ville du ønske, du havde vidst, da du startede på universitetet?  
2) Har du nogle erfaringer eller visdomsord til de nye studerende? 

Louise Vig Olesen, 1. semester, Psykologi

Anne Larsen,  1. semester, Folkesundhedsvidenskab

Anne Lykke Sørensen, 6. semester, Medicin

Lily Sarkisian Bøvling, 11. semester, Idræt og Sundhed

1) ”Interessen for psykologi har jeg altid haft. Den blev yderligere forstærket under pædagog-
uddannelse og gennem HF, hvor underviserne inspirererede mig til at søge i den retning ud-
dannelsesmæssigt, og gennemsnitskarakteren blev min billet ind på psykologiuddannelsen”

2) ”Jeg forventer at blive bombarderet med læsestof, som gør mig klogere indenfor psykologi, 
og som tilfører nye interessante perspektiver. Forventninger om gode studiekammerater, kom-
petente undervisere, der kan inspirere mig, og spændende forelæsninger.”

1) ”At det hele nok skulle gå, og at det er anderledes, men altså ikke en helt ny verden, som jeg 
i hvert fald gik rundt og troede - nej, alle timer kommer ikke til at være lige spændende; ja, du 
kan godt have et fritidsliv ved siden af og ja, det hele skal nok gå!”

2) ”Universitet er ikke kun for de overmenneskelige tolvtalspiger, som lader til at have ekstra 
timer i døgnet i forhold til os andre dødelige og LAD VÆRE med at sammenligne dig med dem, 
hvis du møder dem!” 

1) ”Jeg ville ønske at nogen havde fortalt mig at alle - uden undtagelse - synes at det er hårdt! 
Pissehamrende svært, stressende og træls at læse så meget, at have eksaminer hele tiden og at 
alle helligdage er læseferier. At selvom en god andel af de studerende påstår, at de aldrig åb-
ner en bog, så er det løgn.”

2) ”Hvis du skulle komme ud for at dumpe en eksamen - og husk: der er faktisk mange, der op-
lever at dumpe en eksamen - så er du ikke uduelig! Hvad enten du er kvote 1'er eller 2'er, så er 
det, at du er optaget på uddannelsen en godkendelse fra universitetets side af, at du som stu-
derende er dygtig nok til studiet. 

1) ” Jeg valgte at læse folkesundhedsvidenskab fordi jeg har stor interesse for emnet sundhed, 
og hvordan man kan være med til at forbedre sundhedsvæsnet”

2) ”Jeg forventer at få en bredere viden omkring, hvad sundhed er, hvordan livstilsygdomme 
kan påvirke kroppen og hvordan man undgår at få dem.”

I anledning af den store studiestart har vi spurgt til 
de nye og gamle SUND-studerendes forventninger 

og erfaringer fra studiet. 



MASKESPIL 
I LØBESKO:
Idræt 
afsløret 
i massivt 
cover-up

Fredag d. 26. august afslørede en række 
samtaler med indflydelsesrige personer 
fra Idræt og Sundhed, at dette studie hol-
der adskillige aktiviteter hemmelige for 
offentligheden.
Sund & Hed har i forbindelse med det nye 
semester indsamlet billeder og historier 
fra flere uddannelsers studiestart, men 
oplevede hurtigt et problem, da turen kom 
til idræt.
I alt 7 forskellige personer blev kontak-
tet, der hver gang enten påstod, at de ikke 
kendte noget til introarrangementerne, el-
ler at det intet havde med dem at gøre.
”Det er desværre ikke mig, der har ansva-
ret for studiestarten. Jeg har kun ansva-
ret for rusturen,” lød det næsten enslyden-
de fra de kontaktede, der har valgt at være 
anonyme i denne artikel.
I bedste fald blev der henvist til andre, der 
angiveligt skulle have ansvaret, men som 
igen viste sig at være blindgyder.

Rustur og røgslør
Da det endelig lykkedes at finde en per-
son med ansvar for arrangementerne, vi-
ste det sig, at al intro, udover rusturen, var 
blevet placeret med start d. 5. september – 
præcis 3 dage efter Sund & Heds deadline.

”Ældre 
idrætsstuderende er 
blevet kontaktet, men 
disse er tydeligvis 
blevet manet til 
tavshed af instituttet.”

I et forsøg på at skjule 
indvielsesritualer for 
offentligheden har personer 
fra Idræt og Sundhed 
maskeret deres studiestart 
og tvunget tidligere 
studerende til tavshed.

Talsmænd for Idræt og Sundhed hævder, 
at dette er et tilfælde, og at det har været 
planlagt længe. 
I et forsøg på at gå i dybden med sagen an-
modede vi om at få en udtalelse fra nog-
le af de studerende, der deltog i rusturen.
Der skulle gå en uge, før en af de kontakte-
de reagerede og meldte klart ud:
”Rusturen på idræt er meget speciel og in-
tern og vi vil rigtig gerne holde den så hem-
melig som muligt.”

Grænseløs sex
En så klar udmelding om hemmeligholdel-
se giver naturligvis kun plads til spekula-
tioner. Ældre idrætsstuderende er blevet 
kontaktet, men disse er tydeligvis blevet 
manet til tavshed af instituttet. Alle sam-
stemmer, at de har afgivet løfte om aldrig 
nogensinde at fortælle uindviede om stu-
diestarten.
Derfor har vi i stedet taget udgangspunkt 
i udtalelser fra lektor Cecilie Rubow fra 
Institut for Antropologi ved Københavns 
Universitet:
”Ritualer er en af de mest effektive og in-
tense måder at skabe en gruppe på. Gen-
nem så grænseoverskridende ting som 

(fx, red.) åbenlyst at tale om ens seksuel-
le erobringer, det der udenfor ritualet er 
sexistisk, er ritualet med til at konstitue-
re gruppen. De unge gør alt det, man ikke 
må, og de vil have, at det skal være hem-
meligt.”
Der er derfor en klar formodning om, at 
der foregår bekymrende mange seksuel-
le udskejelser. Da idrætsstuderende har 
ry af at være fysisk attraktive mennesker 
med adgang til mange aflange og/eller keg-
leformede genstande, er frygten i hvilket 
omfang disse attributter vil blive anvendt.
Sund & Hed har dog pålidelige kilder, der 
mistænker endnu mørkere, mere okkul-
te handlinger, og nogle har sågar trukket 
linjer til frimurerne, der ligeledes er kendt 
for en del hemmelighedskræmmeri.
Talsmænd for Den Danske Frimurerorden 
har dog taget kraftig afstand fra Idræt og 
Sundheds studiestart, og ønsker på ingen 
måde at associeres med dem.
Om Idræt og Sundheds ikke-rusturs re-
laterede studiestartsarrangementer har 
samme karakter af dyrkelse af menne-
skets skyggesider vil tiden vise. Sund & 
Hed bringer seneste nyt i sagen, i fald det 
lykkes at bryde tavsheden.

OBS!
Denne artikel er naturligvis overdrevet og 
ment som en spøg. Citater fra lektor Cecilie 
Rubow er hentet fra artiklen ”Ritualer gør 
os til en del af gruppen”, Jens Rebensdorff, 
Berlingske, 24. maj 2014.
Udtalelserne fra Den Danske Frimureror-
den er opdigtet af skribenten.

TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA    
SKRIBENT, STUD. MED. 6. SEMESTER

TEMA
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Studiestart på medicin 
og biomekanik: Bevæb-
net med tyl og toga

Det nye semester er skudt i gang, og vi fra 
Sund & Hed byder varmt velkommen til 
alle de nye studerende. På medicin og bio-
mekanik blev det store o-løb afholdt sidste 
søndag i august, traditionen tro med sky-
brud og blæst for alle pengene. De nye stu-
derende var delt op i hold med hver sin far-
ve og tema, og skulle rundt i Odense cen-
trum og løse forskellige opgaver for at op-
tjene point. 
Vi mødte Marc Thoft Jensen og Nanna Ce-
derholm Knage fra hold hvid, der lige er 
startet på henholdsvis medicin og biome-
kanik. Marc, der er fra Nordjylland, er flyt-
tet til Odense for at studere og valgte især 
SDU på grund af optagelsessystemet: ”Jeg 
skulle igennem kvote 2, og så synes jeg, at 
SDU har det fedeste kvote 2 optagelsessy-
stem. Jeg gider ikke bare skrive en ansøg-
ning, det er for kedeligt. Jeg synes, det er 
meget sjovere med en prøve og samtaler, 
så det var egentlig derfor. Men studiet er 
også meget mere samarbejdsorienteret i 
forhold til, hvis man tager til Århus eller 
København, så valget stod mellem Aalborg 
og Odense, og der kunne jeg egentlig bedst 
lide Odense.” 
De to russer har glædet sig til at møde alle 
de nye studerende: ”De er skide søde alle 
sammen,” fortæller Marc, og Nanna over-
tager: ”De er for seje. Jeg er virkeligt posi-
tivt overrasket.”
Vi spurgte dem også, hvad de synes, der 
er vigtigst at kunne som studerende. For 
Marc er det især prioritering: ”Jeg tror, det 
er vigtigt, at man kan finde ud af at sætte 
sig ned og læse, når man læser, og så også 
holde fri og være sammen med nogen an-
dre og lave noget, der ikke er skoleoriente-
ret.” Nanna fortsætter: ”Jeg tror,  det vigtig-
ste, er det med, at man er frisk - at man er 
klar på det hele og alligevel kan tage læs-
ning seriøst, men stadigvæk engagere sig 
uden for studiet og i de sociale arrange-
menter, der nu kommer op.” 

Udover det tilbagevendende Sundheds-
mekka (der i år ligger den 7. oktober i 
den lille kantine på universitetet), har de 
hårdtarbejdende tutorer også lavet en Rus-
serhåndbog for de nye medicin- og biome-
kanikstuderende. Den præsenterer man-
ge af de foreninger, man også kan møde 
til Sundhedsmekka, som giver alle stude-
rende mulighed for at lave noget relevant 
uden for læsetiden. Medicin og biomeka-
nik har et meget rigt foreningsliv, som vi 
vil anbefale alle, der har lyst, at tage del i. 
Vi ønsker jer alle held og lykke med jeres 
nye studie, og citerer hold rød: ”Kæmp som 
en kvinde og skrig som en mand!”

”De er for 
seje. Jeg 
er virkeligt 
positivt 
overrasket.”

På modul 1 er der rimelig 
god tid til fester og sociale 
arrangementer. Skynd dig at 
nyde det, for modul 2 er rigtig 
svært og rigtig hårdt. Det er det 
store anatomimodul, og der er 
enormt mange timer og meget 
tung læsning. Det kan være 
svært at vænne sig til ovenpå 
alle øllerne, så nyd friheden (og 
fritiden) på modul 1.

TEKST AF KATIA BOMHOLT    
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 6. SEMESTER

STUDIESTART

HOLD RØD GIVER DEN GAS

MARC OG NANNA FRA HOLD HVID ER LIGE STARTET PÅ 
MEDICIN OG BIOMEKANIK

Et lille fif
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2

3

3 gode råd 
til nye studerende

Brug det som et eksperimentarium
Det er så vigtigt at give lov til at prøve dig selv af og eksperimentere med, hvordan du læser 
bedst – og acceptere, at nogle gange går man galt i byen. Det er nemt at tro, at man bare skal 
sætte sig og læse 24-7, eller lave en 20-10 plan med æggeur og koordinerede pauser, men 
hvis det ikke virker, virker det ikke. Og det er okay. Tag det som en oplevelse og prøv noget 
nyt. Måske har du været en 12-tals slacker, som alt kom let til, og nu skal du være mere di-
sciplineret og struktureret. Måske har du været superdisciplineret og skal til at tage flere 
pauser - eller flere chancer, fx ved at droppe pensum og læse mere frit, så du ikke bare slu-
ger alt uden at fatte en dyt.
Uanset hvad, kommer du til at lave en masse fejl. Gør det. Prøv noget forskelligt. Det er nu, 
du har tiden til det. Hvis du efterhånden tør, er der mulighed for at lære en masse om, hvor-
dan du selv fungerer og lærer bedst. Kommer du ud på den anden side med større selvtillid, 
fordi du kender dig selv bedre - og ved, hvordan du virkelig husker og forstår ting - har du 
fået væsentlig mere ud af turen, end hvis du bare kan hele pensum udenad.

Face it - Life’s a piece of shit, when you look at it

Du vil have rigtig dårlige dage indimellem. Rigtig, rigtig dårlige dage. Der kan være mange 
grunde til det, og det er ofte totalt individuelt, hvad der får dig op igen. Det hører bare med i 
pakken, fordi vi er mennesker. Mennesker, hvis familiemedlemmer bliver syge. Og hvis kæ-
reste går fra os. Og hvis liv indimellem bare er skidetræls, fordi det regner, og vi har hjemve, 
cyklen er punkteret, og der er lige en due, der har skidt på os. Så ligesom der er dage, hvor 
du læser alt superlet, er der også dage, hvor det er en kamp at stå ud af sengen. Derfor gør 
du dig selv en tjeneste ved at finde ud af, hvordan du passer på dig selv uden nødvendigvis 
at smide det hele over styr – og her kan næste råd måske hjælpe.

Myrd den perfekte studerende

Det er så let at bilde sig ind at ”alle de andre ved mere end mig”. Prøv at undersøge, hvem 
”alle de andre” egentlig er. Er det virkelig den samme, der kan svare på alle spørgsmålene 
til holdtimen? Jeg vil vædde med, at svaret er nej. Tit er det 5-10 forskellige mennesker, der 
har hver deres fokuspunkt, og kan hver deres shit.
Hvis der vitterligt er én, der bare kan det hele, er det okay at anerkende det. Der er ingen 
skam i at fange nogen på gangen og sige: ”Jeg ville bare sige, at det er virkelig imponerende, 
at du har fattet så meget – stor cadeau herfra”.
Erfaringen herfra viser, at folk kun bliver smigrede, og pludselig træder ned fra den piede-
stal, de mere eller mindre frivilligt var løftet op på. Det hænder jævnligt, at Super-Faruq 
afslører, at han faktisk har været ved at droppe ud, fordi han ikke kan klare det 9-21 læse-
pace, han lagde ud med.
Nogle gange ligger hemmeligheden i, at de dér typer ved en del, jo tak, men resten gætter 
de på, selvom de er usikre. Så det kan godt betale sig indimellem at satse, selvom de fleste 
er bange for at sige noget idiotisk. (Spoiler alert: Det kommer til at ske på studiet før eller 
siden. Så du kan lige så godt få det overstået).
Bevares. Det kan være, at det ikke er det her studie, du skal gå på. Det hjælper bare kraftigt 
at undersøge, om du virkelig stikker så meget ud, som du tror. Så kan du også bedre mær-
ke, om du virkelig trives ved dit studie eller ej.

Efter en del år på studiet har jeg samlet alt det, jeg ville ønske jeg havde vidst, da 
jeg startede i sin tid. Og nej, der står ikke meget om hverken tutorscoringer eller 

studierelevant arbejde.

TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA    
SKRIBENT, STUD. MED. 6. SEMESTER
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6               -kanaler en 
SUNDstuderende bør kende

Khan Academy, 2.708.000 følgere + 
KhanAcademyMedicine, 356.000 følgere

Armando Hasudungan, 355.000 følgere

Dr. Najeeb Lectures, 227.000 følgere

Handwritten Tutorials, 131.000 følgere

Osmosis, 28.000 følgere 

Med missionen om at gøre verdensklasses-undervisning til-
gængeligt for alle mennesker, alle steder, er Khan Academy 
nok den mest omfattende og ambitiøse online læringsplat-
form, der eksisterer. Her kan man lære alt fra differential-
regning til oxidativ phosphorylering. Det er enkelt, pædago-
gisk og gennemført. 
Gør dig selv en tjeneste og besøg khanacademy.org. Uanset 
studieretning og semester.

Kanalen er oprettet af en farmakologistuderede tilbage i 2012. 
Han skulle egentligt bare lave en videopræsentation for sine 
medstuderende, men høstede så meget ros at det blev til en 
hobby. Med et par skarpe tusser og evnen til at fastforwarde 
når der skal tegnes, formår han effektivt at banke viden ind i 
hovedet på seeren. Han beskæftiger sig især med basis ana-
tomi og fysiologi. Derudover kan der også findes videoer om 
mere kompleks biokemi og immunologi. 
Kan også findes på hjemmesiden armandoh.org

De fleste kender til Dr. Najeebs videoer - og med god grund. 
De er grundige, pædagogiske og til tider lidt for lange. Men 
hvem er ham Najeeb egentligt? Vores hjemmeresearch tyder 
på, at han oprindeligt er fra Pakistan, men har undervist både 
i USA og Indien. Han har i hvert fald tjent kassen på sin digi-
tale undervisningsplatform: drnajeeblectures.com. Hvad end 
du savner en video skudt i et godt gammeldags klasselokale, 
eller du bare kunne tænkte dig at se hans utroligt velbarbe-
rede isse, så er det værd at slå et smut forbi Dr. Najeebs side. 

Uden at vi ved, hvem der laver dem, eller hvorfor de gør det, 
leverer Handwritten Tutorials en række gode, velforklarende 
håndtegnede illustrationer, der bestemt kan anbefales. Der 
lægges desuden mere vægt på anatomien end de andre kana-
ler. Hjemmeside: handwrittentutorials.com/

Nyere side fra i år, der mest omhandler patofysiologi. Det er 
overraskende nok en mindre kendt side, på trods af at de har 
nogle flotte illustrationer og billeder. Osmosis' faglige indhold 
er bredt, men ikke dybt nok til at stå alene. I starten af et mo-
dul eller som introduktion til en ny sygdom er den dog oplagt. 

Man kommer ikke igennem en uddannelse på 
SUND uden at få en forståelse for den basale 
fysiologi og biokemi. For nogle år siden betød 
det utvivlsomt lange nætter med hovedet 
begravet i tunge bøger, men i dag findes der 
efterhånden mange, og måske endda bedre, 
alternativer. Vi vil her præsentere dig for 
nogle af de mest gængse, som vi mener, du 
bør besøge.

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 9. SEMESTER
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Ført an af deres sociale 
tutorer i turkisblå trøjer, 
blev det nye kuld psykologi-
russere ledt godt på vej til 
deres næste mange år på 
universitetet.

Mandag morgen, i slutningen af august, 
stod ca. 140 nye, spændte psykologistude-
rende klar til at komme i gang. Efter deres 
første introforelæsning med velkomst, di-
verse praktiske oplysninger og oplæg om 
faglig studiestart, som de fleste alligevel 
nok ikke kunne huske fem minutter efter, 
startede alt det sjove og sociale. Obligato-
risk var selvfølgelig navnelege, tillidsøvel-
ser og referencer til Jung og Freud - det 
er vel psykologi, de er startet op på. Hele 
ugen stod, med undtagelse af en enkelt fri-
dag, på sociale aktiviteter - både på uni-
versitetet, men også i Odense by, for at bli-
ve nærmere bekendt med stedet, der i de 
kommende år skal danne rammerne om 
deres studieliv. Foruden navnelegene var 
der også plads til – kærlig – dril fra tuto-
rernes side i form af en interessant, men 
fuldstændig vrøvlet og ligegyldig person-
lighedstest, der kun var udformet for at 
”tage pis på russerne”.
Allerede på anden dag var de sociale tuto-
rers turkisblå trøjer skiftet ud med hen-
holdsvis piratklæder, cowboyhatte, grønne 
superheltekostumer og farverige indianer-
fjer for hvert af de respektive hold. Der var 
lagt op til en uge med sjov og konkurren-
cer. Efter at have brugt en svedig formid-
dag på at lære årgangsdansen til somme-

rens hit ”If it ain't love” og finde på kreative 
kampråb, stod det på UNI-løb. Her var det 
både nødvendigt at kunne finde rundt på 
universitetets lange gange, huske de ind-
lærte dansetrin og kunne samarbejde ved 
de forskellige poster. Rundt på posterne 
kom russerne både forbi de syngende – el-
ler måske i denne situation mere nynnen-
de – indianere til en gang ”gæt sangen” og 
igennem et vildt forhindringsløb hos de fa-
refulde pirater, hvor tillid var i højsædet, 
da vejen gennem banen foregik i blinde. 
Hos de grønne superhelte skulle man kun-
ne holde hovedet koldt under tidspres og 
kombinere sine kunstneriske og hukom-
melsesmæssige evner, mens det ved cow-
boyerne var vigtigt at samarbejde om at 
knække koden til en labyrint, så hurtigt 
og fejlfrit som muligt. 
I løbet af ugen fik de nye russer også rig 
mulighed for at være kreative. Som en del 
af deres sociale aktiviteter, og for at styr-
ke sammenholdet på deres sociale hold, 
brugte de tid på at lave flotte kostumer af 
stof, pap og hvad deres sociale tutorer el-
lers havde fremskaffet. Der blev blandt an-
det lavet flotte grønne kapper til team su-
per og cowboyhatte af pap til team cow-
boy for at blive klar til O-løbet i weeken-
den, som fungerede som afslutning på in-
trougen. 
Som Jason Derulo synger, mens psykolo-
gi-russerne danser afsted: "if it ain't love, 
why does it feel so good?" –  vi håber her
på Sund & Hed, at det er love, både til hin-
anden og studiet. Vi ønsker jer et kæmpe 
velkommen til og held og lykke på studiet!

Psykologiske 
indianerfjer og 
superhelte 

” Foruden 
navnelegene var 
der også plads til 
– kærlig – dril fra 
tutorernes side i form 
af en interessant, 
men fuldstændig 
vrøvlet og ligegyldig 
personlighedstest…”

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER
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Gratis aviser og bøger til 
studerende med SDU-login

Med noget så simpelt som dit SDU-login har du adgang til rigtig mange ressourcer – alt fra anatomiatlasser 
til databaser med videnskabelige artikler for biomekkere, psykologer, 
idrætsfolk, medicinere og folkesundere.
Vi bringer her et lille udpluk af de mange goder, men gå ind på videncentret.dk/databaser/databaseliste og 
find meget mere. Det anbefales generelt at gå ind på siderne via dette link, 
eller www.sdu.dk/bibliotek, hvis du skal have adgang hjemmefra.
Så snart du er logget ind, kan du bruge databasen, lige så tosset du vil, selv hjemme fra din egen 2-værelses.

Visible Body

UpToDate
Infomedia

Ugeskrift for 
Læger

Gyldendals Røde 
Ordbøger

Før du farer ud og køber dig fattig i ana-
tomiatlasser, bør du tage et kig på Visible 
Body.
Det er et virkelig interaktivt online-atlas, 
med muskler, knoglefremspring, fysiologi-
animationer, hjerte og cirkulation og me-
get, meget mere.
Du kan selv fjerne og tilføje lag, se skitse-
ringer af muskeltilhæftninger, eller få en 
guidet tour gennem hjertets anatomi. Det 
er et kæmpe privilegium, og kan bruges 
på mange medicinmoduler, så go, go, go!

Måske især til kandidatstuderende medi-
cinere findes UpToDate – en overskuelig 
database med den nyeste information om 
klinik på en masse områder. Siden opdate-
res konstant, så sidder du med nogle halv-
gamle bøger, du har neglet af din storesø-
ster, er her altså muligheden for at finde 
den nyeste viden på området alligevel.

Selv når du skal underholde moster Bob el-
ler forsøge at score ham den lækre stats-
kundskaber, kan du undgå at spilde SU’en 
på Information, Politiken og Berlingske. På 
infomedia.dk har du adgang til stort set 
alle aviser i Danmark.
Hvis du bare vil læse dagens avis, kan du 
bruge muligheden ”I dag”, indtaste avisens 
navn i søgefeltet og voila – så er der dømt 
pibehygge.

Nu kan alle de sultne medicinere få deres 
lyst stillet med lægernes svar på Playboy 
Magazines. 
På hjemmesiden har du adgang til alle ar-
tiklerne – du skal bare huske at trykke på 
”Arbejdsplads login”, når du er inde på si-
den.
Linket til Ugeskrift for Læger ligger un-
der E-tidsskrifter, så hiv evt. fat i Viden-
centret, hvis du er helt lost.
Hvis du i forvejen har login til hjemme-
siden, har du endnu mere guf. Så kan du 
nemlig downloade app’en gratis og få det 
nye nummer hver mandag.
Appen virker dog kun på iPhone og iPad, 
så beklager, androidbruger.

De fleste nye studerende skal slås med en 
million engelske bøger, eller bliver totalt 
forvirrede over alle de latinske udtryk.
Så er det heldigt, du har gratis adgang til 
Gyldendals ordbøger, heriblandt klinisk 
ordbog, dansk-engelsk-ordbøger, latin-
dansk – sågar svensk, hvis du skal snak-
ke med dine nye medstuderende fra over-
seas.
Husk at gå ind på ”Gyldendals Røde Ordbø-
ger for studerende på SDU”, de andre links 
virker kun til ansatte.
Når du er på siden, skal du trykke på 
”dansk”, for at få de andre valgmulighe-
der, og værsgo - guf.

Sund&Hed sender 
stor tak til Herdis 
Foverskov fra 
Videncentret for 
hjælp og vejledning.

TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA    
SKRIBENT, STUD. MED. 6. SEMESTER
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Folkesundhedsvidenskab 
sikrer dine børns sundhed

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 9. SEMESTER

I de næste 3 år skal 56 nye studerende på folkesundheds-
videnskab (FSV) lære om, hvorfor far er tyk og mor ryger. 
Groft sagt er FSV en gren af sundhedsvidenskaben, hvor 
statistik og epidemiologi forbindes med politik og øko-
nomi. Her vil de studerende modtage undervisning om-
kring befolkningers sundhedstilstand, samt evidensbase-
rede metoder og strategier til at fremme og beskytte de-
res helbred. 
De efterfølgende karrieremuligheder kan byde på sund-
hedsrelaterede ledelses- og planlægningsopgaver inden 
for både det offentlige og private, nationalt og internati-
onalt.  
Som man kan læse på SDUs hjemmeside: »Det er et stu-
dium, der forbinder det bedste i verden: sundhedsviden-
skaben, samfundsvidenskaben og humanvidenskaben« 
og det er der nogle studerende, der vil rejse langt for at 
blive en del af. 
Sara er flyttet fra København til Odense for at starte på ud-
dannelsen. Efter et sabbatår, som bl.a. bød på et to måne-
ders højskoleophold i Thailand og Bali, har hun glædet sig 

til at komme i gang: ”Det var min veninde, der i sin tid fore-
slog det, og efter at være studerende for en dag, beslutte-
de jeg at søge det som min første prioritet.” 
Det er bl.a. kombinationen af det sundhedsfaglige og stati-
stikken, der særligt interesserer Sara, og hun har da også 
planer om, at det er forskervejen, hun vil gå: ”Det bliver 
sikkert mega hårdt, men forhåbentligt også sjovt – jeg tæn-
ker bare, at det må være federe end gymnasiet”
Amina, der er social tutor, har også et godt råd til Sara og 
de øvrige nye studerende: ”Det kan godt være, det hele vir-
ker uoverskueligt i starten, men al start er svær, og derfor 
skal man ikke tøve med hverken at stille spørgsmål til de 
sociale eller faglig tutorer.”
Thusi føler sig dog godt på det nye studie. Det er nem-
lig ikke første gang, han skal starte på universitetet: ”Jeg 
har faktisk læst velfærdsteknologi (red. civilingeniør) i ét 
års tid, men valgte at bytte det tekniske ud med det sam-
fundsfaglige og forskningen. Så jeg er måske lidt mindre 
nervøs, fordi jeg kender SDU og mange af de praktiske 
ting,” fortæller han. 

TEMA
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Stil venligst cyklerne i stativet. 
Så er der plads til alle!



Med IMCC 
på topmøde 
i Mexico

Sundhedspolitik, kulturelle udvekslinger 
og allerhøjest 4 timers søvn pr nat. Den in-
ternationale føderation for medicinstude-
rende (IFMSA) har lige holdt deres gene-
ralforsamling i Mexico, og jeg var udsendt 
som repræsentant for IMCC Odense. 

 I sig selv er IFMSA en tilvænnet smag. Man 
skal kunne lide at opføre sig politisk kor-
rekt, man skal affinde sig med en masse 
hvisken i krogene, og at nogle medlems-
lande bruger enorme mængder energi på 
sladder og lobbyarbejde. Alligevel nød jeg 
hvert sekund. Stemningen til internatio-
nale møder er fantastisk. Alle er kommet 
for at ’mingle’, for at skaffe nye aftaler, for 
at få deres kandidater til at vinde valgene 
eller for at lære af andres erfaringer. Net-
op derfor bliver man modtaget med åbne 
arme, kram, og fra nogle kulturer kindkys, 
af folk, man endnu ikke kender. 
Personligt brugte jeg meget af tiden med 
lederkurser og på komitéen for folkesund-
hed (SCOPH), to ting, der komplemente-
rer, hvad jeg bruger meget af min tid i 
IMCC på - men mulighederne var man-
ge. IFMSA dækker over komitéer for sek-
sualsundhed, menneskerettigheder, ud-
vekslingsprogrammer og medicinuddan-
nelsen, sidstnævnte dækkes i Odense af 

Medicinerrådet. 
Generalforsamlingen dækker både over 
’plenaries’, hvor politiske standpunkter 
vedtages og personer vælges ind på po-
ster - og messer, hvor forskellige aktivite-
ter, eksempelvis ’Bamsehospitalet’, kun-
ne vise flaget og få inspiration fra andre 
foreninger. Desuden danner generalfor-
samlingen rammerne for en stor udveks-
lingsmesse, hvor de forskellige medlems-
lande skriver udvekslingskontraker med 
hinanden. Blandt andre skrev IMCC kon-
trakt med Frankrig, Grenada og en hånd-
fuld asiatiske medlemslande. 
Med tilknytning til 1,3 mio. medicinstude-
rende verden over er IFMSA en stor stem-
me i den globale sundhedsdebat og har 
blandt andet repræsentanter i WHO. Når 
der stemmes noget igennem på en general-
forsamling, er det altså ikke noget at kimse 
af. I år blev der blandt andet stemt initiati-
ver igennem til at arbejde kraftigere imod 
organtrafficking, at arbejde for at perso-
ner med mentale sygdomme også bliver 
behandlet efter menneskerettighederne, 
og mod misbrug og omsorgssvigt af børn. 
Emnerne kan i sig selv virke trivielle at ar-
bejde imod - det er nærmest selvfølger at 
medicinstuderende skulle have disse hold-
ninger. Udfordringen kommer i at få alle 

detaljerne til at gå op og få en ordlyd på de 
politiske standpunkter, som et flertal af 
medlemslandene kan stå inde for. 
Ud over politiske standpunkter blev to 
IMCC’ere, Marie Hauerslev og Monica 
Lauridsen - begge fra Aarhus - valgt ind 
i IFMSAs bestyrelse. IMCC Danmark har 
altså en endnu større røst i det internati-
onale samarbejde. 
Hvis man sidder tilbage og tænker, at man 
gerne vil være en del af det er den eneste 
vej ind igennem IMCC. Næste interkonti-
nentale stormøde afholdes i Montenegro i 
marts og derudover er der flere internati-
onale møder hen ad vejen, både for Skan-
dinavien og Europa.  

”Med tilknytning 
til 1,3 mio. 
medicinstuderende 
verden over er 
IFMSA en stor 
stemme i den globale 
sundhedsdebat”

TEKST AF FREDERIK MARK HØJSAGER
STUD. MED. 6. SEMESTER

IMCC er en 
sundhedsfremmende 
organisation, der i Odense 
administrerer 8 aktiviteter, 
som Førstehjælp for 
Folkeskoler, Sexekspressen 
og Donaid.
Alle med interesse for 
sundhed kan melde sig 
ind i IMCC, ikke kun 
medicinstuderende.
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Ond & vred; 
Om den menneskelige myretue
Nu begynder det sgu igen. Jeg har lige levet i lykkelig fordragelighed med plads til min cykel i stativerne, minimale køer i kanti-
nen og rum nok på gangene til at spille rundbold, hvis man har den slags tendenser.
De få måneder om året får én til at glemme, hvor klaustrofobisk rædselsfuldt det er, når det vælter ind med bebumsede teenage-
re og halvgamle forældre, der tror de skal til at revolutionere verden. Pludselig er MINE gange fyldt med øldrikkende, kamprå-
bende, udklædte fjolser, der skal forestille at være blomsten af Danmarks ungdom. Jesus. Fri mig for min egen generation, tak.
Der er få ting, der er så udmattende, som storsmilende tutorer, der svinger rundt med bajere og skilte med ”Psykologi” og ”Medi-
cin” i store, grimme, håndskrevne bogstaver, og en kæmpe pølse af mennesker efter sig, der hurtigt vikler sig ind i alle de andre 
pølser, fordi de insisterer på at lave rundvisningen i samme rækkefølge. Det er vel snart sådan, at man skal sidde og læse og spise 
på toilettet - men det kan man heller ikke, for dem har I allerede tilstoppet som en ankomstgave. Tusind tak.
Måske det var på tide at lave en ordning der mindede om 50’ernes ”Børn skal ses og ikke høres”, med den tilføjelse, at de nye helst 
skal være helt usynlige indtil nok har droppet ud, til at vi kan være her for hinanden. Der skal være plads til alle, men helst os, der 
rent faktisk har præsteret andet på uni end at vinde i ølstafet.

Af Astrid Marie Høeg Næraa

Brevkassen

Kære brevkasse
Vi er lige begyndt på undervisning, hvor vi kun er 12 på holde-
ne. Vi er alle på fornavn med vores underviser. Jeg kom til at 
superlike hende, da jeg fandt hende på Tinder. Hvordan kom-
mer jeg videre herfra?
Hilsen den hurtige swiper

Kære swiper. 
Åh, den unge kærlighed. Jeg bemærker, at historien ikke mel-
der noget om, om din underviser likede tilbage. Hmm…
Jeg har lagt dit horoskop, for jeg fornemmer, du er en håbe-
fuld fisk. 
Den næste måned er god for kærligheden for dig, men pas på! 
Der lurer en familiekrise, og du vil få svært ved at dele din op-
mærksom mellem din familie og din nye flamme. Det vil give dig 
stor lykke at følge dit hjerte, men kærligheden er lumsk; bryd 
dine faste mønstre for at finde nye veje. 
 
Kærlig hilsen,
Anæstecia - Astrolog og life coach 

Kære brevkasse
Min roommate tager aldrig opvasken. Nu har vi boet sammen 
i to måneder, og jeg har bemærket, at det altid er mig, der ta-
ger opvasken. Jeg er pisseirriteret over det, og jeg er på nippet 
til at kaste alle hans glas, vinglas, whiskyglas, cognacglas, kop-
per og champagneglas ud af vinduet fra anden sal.
Hvad skal jeg gøre?
Tjenestepigen, der ikke får løn

Kære tjenestepige. 
Uf uf, den var ikke god. For at bryde den onde cirkel, du er kom-
met ind i, skal du blot finde din sambos mobiltelefon, åbne mo-
bilepay og taste koden 1234, og hver gang du tager opvasken for 
ham, sender du dig selv pengene for arbejdet. Tjenestepiger i 
ufaglært arbejde skal have en timeløn på 130kr. 
Du behøver ikke opgive indtjeningen til SKAT, de tjekker alli-
gevel ikke efter. 

De kærligste hilsner,
Hannibal-Elias Scophus Zackarias Manja-Bjørge, nummero-
log og life coach

HAR DU ET SPØRGSMÅL TIL BREVKAS-
SEN? SKRIV DET TIL SEKRETAER@
SUNDOGHED.DK!

TEKST AF KATIA BOMHOLT    
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 6. SEMESTER

STUDIELIV

14



Boganmeldelse; 
Klinisk neurologi 
og neurokirurgi
Sad du til introforelæsningen på K11 og havde glemt alt om CNS – eller kan du bare ikke vente på, at B9 begynder? Så 
kan FADL’s forlag komme dig til undsætning. Den sjette udgave af neurokirurgi- og neurologibogen indeholder blandt 
andet de nyeste behandlingsalgoritmer, forståelige figurer, samt en folder om neurologisk journalkoncept, så er der 
noget til kittellommen. 
Ud over det rappe merchandise kan bogen bryste sig af udmærkede figurer og et væld af CT- og MR-scanninger. Sam-
tidig er bogen spækket af billeder, der viser hvordan sygdommene viser sig klinisk. Dette overblik over kliniske såvel 
som parakliniske fund øger forståelsen, hvilket gør neurofagene mere overskuelige. 
Bogen fungerer som en udmærket støtte til eksamenslæsningen på B9, hvor beskrivelserne af kliniske fund og bagved-
liggende årsager giver et let overblik til de kliniske cases.
Med næsten 800 sider, hvoraf 22 er dedikeret til hovedpine, kommer bogen vidt omkring og kan være et suverænt sup-
plement, måske endda alternativ, til den opgivne litteratur. 
Hvis du er eventyrlysten nok til at ignorere studieguiden og ikke er tændt på at læse om B9’s neurobiologi på norsk - eller
hvis du synes at kompendiet er for tung en sag at slæbe med til læsesalene - så er klinisk neurologi og neurokirurgi
afgjort noget for dig.
. Af Frederik Mark Højsager

Tilbage

Sommeren går på hæld
sandet mellem tæerne og
havvandet i mit solblegede hår
vaskes væk og erstattes
ligesom minderne om sommerens glæder
af efterårets dunkle stemning
mine solkyssede arme dækkes af en trøje
slæbende på et væld af nye bøger
alt i mens jeg mentalt gør mig klar
til at komme tilbage til studiestart
og før jeg ved af det
er jeg tilbage til rutinen
i gang efter ferien
men ser måske allerede frem til
næste ferie. 

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER
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Søvn er egentlig noget sjovt noget. 
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, holdt i december måned 
et foredrag om søvn på Syddansk Universi-
tet Odense. Hun fortalte blandt andet om 
danskernes søvnadfærd, hvad søvn er, 
hvorfor vi skal sove og hvad konsekven-
serne af forstyrret søvn kan være.

Hvordan sover danskerne?
Du kan starte med at spørge dig selv, om 
hvor længe du sover på et døgn, og om du 
oplever søvnbesvær eller søvnproblemer. 
Hvis du svarer en søvnlængde mellem 7 til 
8 timer og ingen søvnproblemer, ligner du 
lidt over halvdelen af resten af den dan-
ske befolkning. Ifølge Epinions Danmarks-
panel for Danmarks Radio sover 56% dan-
skerne i gennemsnit 7 til 8 timer i døgnet, 
mens 34% sover 5 til 6 timer. 7% sover over 
8 timer i døgnet. Den optimale søvnlæng-
de er meget individuel, men generelt er 7 
til 8 timers søvn passende. Derudover er 
30% lidt generet af søvnbesvær eller pro-
blemer, mens 11% er meget generet. Det er 
altså ifølge Sundhedsprofilerne fra 2013 
kun lidt over halvdelen, 59%, som ikke er 
generet af søvnbesvær eller problemer. 
Men hvad er søvn egentlig for en størrelse? 

Når vi sover skal vi igennem 4 stadier. I 
det første stadie bliver musklerne afslap-
pet. I stadie 2 falder antal hjerteslag og vo-
res vejrtrækning, kropstemperaturen fal-
der og hjernebølgerne bliver langsomme-
re. Blodtrykket falder også og væv vokser 
og repareres. I stadie 3 bliver energi op-
hobet og hormoner frigives samtidig med 
at hjernebølgerne igen falder. I stadie 4, 
eller REM-søvnen, bliver hjernen aktiv, 
og vi drømmer. Musklerne lammes for 
at undgå en fysisk reaktion på drømme-
ne. Søvn er altså vigtig i forhold til man-
ge ting, blandt andet oprydning og vedli-
geholdelse af hjernen, opbygning af væv, 
regulering af hormoner og fornyet energi 
og overskud. Vores krop er altså på arbej-
de mens vi sover.

Søvn og sygdomme
Ifølge en rapport udarbejdet af Videns-
råd for forebyggelse om søvn og sundhed 
viser det sig, at mænd med besværet op-
vågnen har en forøget risiko for tilfælde 
af død i forhold til mænd uden forstyrret 
søvn. Derudover ses en signifikant sam-
menhæng mellem kvinder med forstyr-
ret søvn og en forøget risiko for udvikling 
af hjertetilfælde og slagtilfælde indenfor 
en 10-årig periode. Generelt kan søvnpro-

blemer føre til en fysiologisk dysregule-
ring, en hjerne der ikke ryddes op i, sæn-
ket reaktionsevne, sænket kognitiv præ-
station, negative ændringer i livsstil og en-
delig forøget risiko for dårligdomme her-
under 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 soveværel-
se og fysisk aktivitet i løbet af dagen skul-
le 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), und-
gå ikke-søvnrelaterede aktiviteter i sove-
værelset (foruden sex selvfølgelig) og el-
lers gå i seng når du er træt og undgå de 
ellers så dejlige middagslure efter en lang 
dag på universitetet, hvis det giver anled-
ning til søvnproblemer om natten. Så skul-
le du vidst være klar til at få en dejlig ufor-
styrret nats søvn. Godnat og sov godt!(Poul 
Jennum, 2015)           

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 kropsstilling
 3) Du har nedsat reaktion på ydre stimuli
 4) Du har i løbet af søvnen spontane opvågninger, 
  hvilket adskiller søvn fra bevidsthedsforstyrrelser og død

TEKST AF HYGIA    

SØVN 
– er det ikke bare
 spild af dyrebar tid?
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 En forening af og for 
medicinstuderende 
med interesse for 

kirurg. 
 

 
Vi afholder praktiske øvelser og suturkurser, som forbereder dig 
til dine kliniske ophold, og foredrag med emner fra alle de 
kirurgiske specialer. 

 
Datoer og arrangementer opdateres løbende.  
Hold dig orienteret vha. plakater, facebook,  
www.saks-odense.dk og følg saksodense på instagram.  
 
Interesseret i at blive aktiv i SAKS? 
Kontakt os til et af vores arrangementer eller på 
saks.odense@gmail.com  

Dato  Arrangement 
21. september Kursus: Basal sutur 
28. september Foredrag: Hjertetransplantation 
Oktober Kursus: OP-vask og kirurgiske knuder 
26.oktober Kursus: Avanceret sutur 
November Kursus: Mikrokirurgi 
November Kursus: Tarmanastomose 
December Kursus: Akutte håndgreb 
December Temaaften: Osteosyntese 
14. december Foredrag: Kirurgisk Forskning  

FORENINGER    I   ALLE 

FORENINGER    I   ALLE

BEGIVENHEDER    I   ALLE 

BEGIVENHEDER    I   MEDICIN 

AKTUELT
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Indvandrermedicinsk Klinik 
søger studerende til et forsknings 
projekt om etniske minoriteters sundhed.

Stillingsbeskrivelse:
Indvandrermedicinsk klinik (IMK), Infektionsmedicinsk afdeling Q, Odense Universitetshospital søger 2 stu-
derende til et projekt med det formål at beskrive helbredsforholdene blandt ikke vestlige indvandrerpatienter 
henvist til klinikken med komplekse somatisk, psykiske og social problemstillinger. 

Der søges Medicin eller Folkesundhedsvidenskab studerende der er interesseret i at opnå forsknings erfaring i 
et spændende og dynamisk miljø.
Studerende der skal til at lave kandidat speciale eller ønsker at lave et Forskningsår vil blive fortrukket.  

 Vi søger en person der:
* Ønsker forskningserfaring inden for Indvandrersundhed
* Er målrettet og motiveret for at udarbejde en forskningspublikation
* Har erfaring med Microsoft Office (gerne Excel, Access)
*Er systematisk og struktureret
* Er åben, glad og brænder for at arbejde med en sårbare patient gruppe. 

FORSKNING   I   MEDICIN & FSV

FORSKNING   I   MEDICIN

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Læge Dlama 
Rasmussen mail:dlama.rasmussen@rsyd.dk, telefon 31372992 eller 
Professor, Overlæge Morten Sodemann mail: msodemann@health.sdu.dk, 
telefon 60111923 .

Ansøgnings fris
t: 20.09.16

SE DET FULDE STILLINGS 

OPSLAG PÅ SUND & HEDS 

HJEMMESIDE: 

MENU - O
PLSAG & JOB

AKTUELT
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FORSKNING   I  MEDICIN

Vil du forske i kræft i hjernen?
Er du stud. med. eller cand. med. og kunne du tænke 
dig at lave kandidatspeciale/prægraduat eller ph.d.? 

- Så har vi projektmuligheder for dig!

Vi er en forskningsgruppe, der forsker i hjernekræft og vi mangler 
dygtige, engagerede medarbejdere til nye forskningsprojekter med 
start f.eks. jan. 2017 og sep. 2017 eller hvornår det passer for dig. 

Formålet er at udvikle nye behandlingsstrategier, som kan 
slå kræftcellerne ihjel og at udvikle nye biomarkører til 
individualiseret kræftbehandling. Vi har særligt fokus på de meget 
behandlingsresistente kræftstamceller samt immunsystemets rolle 
i kræft. Vi samarbejder med flere andre afdelinger på OUH og med 
udenlandske forskere.

Som studerende hos os vil du:

-Blive en del af vores forskningsgruppe
-Få mulighed for selv at præge dit projekt
-Lære at forske
-Lære at præsentere dine resultater
-Komme til at deltage i møder og internationale kongresser
-Lære at skrive videnskabelige artikler

Er du interesseret, så send en mail med CV og karakterer til 
professor, overlæge, ph.d. Bjarne Winther Kristensen (bjarne.
winther.kristensen@rsyd.dk), Afdeling for Klinisk Patologi, Odense 
Universitetshospital.
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Du er professor og overlæge på en afdeling for medicinske mavetarmsygdomme, og er lige kommet hjem fra en fantastisk ferie. I 
mellemtiden er en patient, der har vist sig at være særlig vanskelig at diagnosticere, blevet henvist til din afdeling fra egen læge. 
Dine yngre kolleger har set patienten og konfererer nu med dig, da de har svært ved at tolke de mystiske prøvesvar.
En 43-årig mand henvises akut med ca. to måneders varende mavesmerter og oppustethed. Han har i denne periode oplevet meget 
tiltagende oppustethed, postprandiale mavesmerter, sure opstød og halsbrand samt vekslende afføring. Egen læge har fundet 
normal transglutaminaseantistof og negativ laktosegen-test. Ingen vækst i blod- og urindyrkning. Øsofagogastroduodeno- og 
koloskopi ia. Ingen hjertelidelse findes på EKG eller TEE. 

          

        Øvrige blodprøver viser:

Hvad er diagnosen?
Hvad er de hyppigste årsager til tilstanden?
Bonusspørgsmål: Hvad er den korrekte behandling (2 tiltag)?

Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 30/9-16 og vind et lod til Sund & Heds præmielodtrækning! Mailen skal 
indeholde navn, studieretning og semester. Der bliver trukket lod om de korrekte svar. Ved flere korrekte svar selekteres der ved bonusspørgsmålet. Ved 
ingen korrekte svar gives præmieloddet til den mest interessante og relevante differentialdiagnose. 
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare

Her i ”Når du hører hove…” giver gode indslag en hulens ståhej i stalden. Tænk bredt og ualmindeligt når du svarer!

TAK FOR RÅD OG VEJLEDNING: 

Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Professor, 
Overlæge, dr. med, Afdelingen for medicinske mavetarmsygdomme, OUH.

Mansoor S. Ragheb, Reservelæge, cand.med., Radiologisk afdeling Esbjerg.

Fænomenet kaldes Regional Refleks 

Dystrofi, og årsagen i dette tilfælde er 

en traumatisk betinget læsion af de 

autonome nervefibre til benet. Lang-
tidskonsekvenserne kan bl.a. være 

atrofi, lokal osteoporose, smerter, ned-
sat bevægelighed og kontrakturer. Af 

de 2 indsendte svar havde alle svaret 

korrekt på alle spørgsmål (vrinsk!). Må-
nedens striber går ved lodtrækning til 

Ines Willerslev Jørgensen fra 12. seme-
ster, der vinder et lod til præmielod-
trækningen!

MAJ måneds CASE

Leukocytter: 7,6
Hb: 6,9
Trombocytter: 589 x 109/L

KF II, VII, X: 0,45
ALAT: 103
GGT: 89
Total bilirubin: 53
Kreatinin: 89
eGFR: 86
CRP: 16
HIV neg HBV neg HCV neg

TEKST AF KIYA MIRSHARGHI    
SKRIBENT, STUD. MED. 10. SEMESTER

Ved nærmere anamnese fastlægges følgende: Patienten har allergi for nødder, er tidlige-
re udredt for eosinofili på mistanke om astma (ingen lungesygdom fundet), har en tato-
vering der blev lavet under betryggende forhold, drikker ikke dagligt alkohol og har tid-
ligere været på korte turistrejser til Dubai og Tunesien.
Objektivt: Abdomen let opdrevet – let ascites. Icterus. Leveren er forstørret. Bedside ultra-
lyd bekræfter fund af ascites, der ses åbentstående v. portae. Der bestilles CT-skanning.
   

”Flerfaset CT-abdomen med kontrast. Der ses en forstørret lever med diffuse heterogene 
forandringer gennem hele parenkymet (nutmeg liver). V. portae ses åben, vv. hepaticae 
kan ikke findes. Let ascites, ingen fri luft i abdomen. Der ses splenomegali. Medskanne-
de del af ve. nyre og pancreas er upåfaldende. Der ses let væskeansamling omkring milt.”
Ultralyd gentages og viser en let ujævn leveroverflade, manglende vv. hepaticae på dop-
plerundersøgelse og en forstørret lobus caudatus.

STUDIELIV
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Velkommen til 
SDU og til SUND

DEKANENS HJØRNE   /   AF DEKAN OLE SKØTT

Velkommen til alle nye og gamle studerende! Nu er det septem-
ber og gangene summer af liv igen – og så er det nu, at vi skal fej-
re 50 års fødselsdag. Man kan sige at det er gået hurtigt, da SDU 
som sådan blev dannet i 1998 ved fusion mellem Odense Univer-
sitet og Sydjysk Universitetscenter og Handelshøjskole Syd og 
Ingeniørhøjskole Syd. Og sidenhen er fusioneret med en række 
andre institutioner. 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) har altid været en 
vigtig del af universitetet – faktisk var behovet for en lægesko-
le midt i landet en væsentlig årsag til etableringen af Danmarks 
tredje universitet (i dag SDU). SUND har haft og har fokus på at 
skabe forskningsmiljøer af høj international standard, og i dag 
har vi en bred palet med stærke forskningsmiljøer, som vi er stol-
te af, og som udgør grundlaget for vores uddannelser.

Ud over blikket for etablering af stærke forskningsmiljøer har 
vores vision, som er at bidrage til at forbedre menneskers sund-
hed, haft og har stor betydning for udviklingen af fakultetet og for 
vores uddannelser – og dermed vigtig betydning for vores stude-
rende. Vi tror på, at vi ikke blot skal skabe store og vigtige forsk-
ningsresultater. Vi skal også sørge for, at den nye viden kommer i 
anvendelse inden for sundhedsområdet, i kommunerne og i sam-
fundet. Denne overførsel af viden – translationel forskning – fra 
laboratorierne og forskningsmiljøer til borgere og anvendelser 
er i højsæde hos os.  Og det tætte samspil med det samfundet om-
kring os er også helt centralt for, at vi hele tiden stiller os spørgs-
mål, som er vigtige at få svar på.
Det betyder, at vi har tætte samarbejder med mange parter fra 
sundhedsområdet, fra kommuner, fra styrelser og fra andre re-
levante interessenter. 

”…behovet for en lægeskole midt 
i landet en væsentlig årsag til 
etableringen af Danmarks tredje 
universitet (i dag SDU).”
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Foto © Syddansk Universitet

Det samme idegrundlag gør sig gældende 
i vores uddannelser. Vi har for eksempel 
indenfor de senere år etableret en række 
nye kandidatuddannelser, som bygger vi-
dere på de mellemlange sundhedsuddan-
nelser, som ergoterapeuter, jordemødre, 
fysioterapeuter, sygeplejersker. Dette har 
vi gjort for at sikre en vidensudvikling og 
evidensbasering af de store dele af sund-
hedsvæsenet, som ikke tidligere var dæk-
ket af de traditionelle akademiske discipli-
ner.  Alle vores uddannelser har nære re-
lationer til verden udenfor universitetet, 
hvor vore kandidater og ph-d’er fortsæt-
ter deres arbejdsliv. Det bevirker, at man-
ge organisationer kender vores kandidater 
og deres kvaliteter, og som kommende ar-
bejdsgivere anerkender de de kompeten-
cer, som vores uddannelser giver, og som 
er relevante og nødvendige på arbejdsmar-
kedet. Vores kandidater er særdeles vigti-
ge for overførsel af ny viden til anvendel-
se, idet de tager den nye viden med ud på 
deres nye arbejdspladser.
  
Det, som vi tror på kan bidrage til at for-
bedre menneskers sundhed, er god forsk-
ning både til skabelse af ny viden og nyt-
tiggørelse af den ude i virkeligheden, gode 
uddannelser og stærke relationer til sund-
hedsområdet og til hverdagen i institutio-
ner, i fritidslivet, på arbejdspladser samt 
i deltagelse i udvikling af nye produkter 
og metoder, som også vil bidrage til bed-
re sundhed, behandling og genoptræning.

Er man som studerende interesseret i ud-
vikling og innovation af nye produkter til 
sundhedsområdet, kan man deltage i et 
nyt projekt HealthTech Innovator, hvor 
studerende fra SUND og TEK går sam-
men i mindre grupper og besøger sygehu-

safdelinger, hvor de hører om praktiske 
problemstillinger og udfordringer. På den 
baggrund udvikles nye løsninger til afde-
lingerne – og er idéerne gode nok, kan de 
også være heldige at få finansiering. Det er 
et projekt, som ligger ud over dit alminde-
lige skema, og som i konceptet minder om 
TV-programmet ’Løvens hule’.

SDU er ikke kun forskning og uddannel-
ser i laboratorier og i auditorier. Det so-
ciale vægtes også højt. SDU arbejder i dis-
se år med at forbedre studiemiljøet med 
mødesteder, hyggekroge og mere plads til 
studenterforeninger. 

Mange studerende på SUND er interesse-
ret i sport, motion og fitness. Her er SDU 
også med! I finder gode fitness-mulighe-
der, stor svømmehal, masser af forenin-
ger og tiltag, som dækker mange sports-
grene og –interesser. Og så har vi selvfølge-
lige det helt enestående atletikanlæg, som 
den olympiske komité OIC i 2015 kårede 
som verdens bedste foran 125 andre anlæg.

I Esbjerg planlægger vi at flytte SDUs ak-
tiviteter fra Niels Bohrs Vej til en place-
ring sammen med UC Syddanmark, for på 
den måde at skabe et meget større og mere 
interessant studentersocialt miljø. Det er 
simpelthen sjovere at studere, når der er 
mange flere unge mennesker. 

Der er også mange planer for Campus 
Odense i fremtiden. Cortex Park udbyg-
ges med boliger, indkøbsmuligheder og 
virksomheder. Letbanen vil fra 2020 bli-
ve en ny transportmulighed til campus, og 
i 2022 flytter OUH og den del af SUND, der 
i dag har til huse i Winsløwparken, til cam-
pus, hvor det bygges sammen med de eksi-

”Er man som studerende 
interesseret i udvikling og 

innovation af nye produkter 
til sundhedsområdet, kan 

man deltage i et nyt projekt 
HealthTech Innovator…”

sterende universitetsbygninger. Det bliver 
ganske unikt – vi kender pt. ikke andre ste-
der, hvor et universitet med fem fakulteter 
er bygget direkte sammen med et universi-
tetshospital. Det vil skabe nye muligheder 
for forskningssamarbejder, uddannelses-
samarbejder, udvikling og innovation – og 
det vil få international bevågenhed.

Glæd jer til en spændende uddannelse på 
SUND og til en fremtid med nye uudforske-
de muligheder, som I kan blive en del af.

Velkommen!
Ole Skøtt
Dekan
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