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Nu er det
jul igen

J

ulen varer længe. Rigtig, rigtig, rigtig længe.
Specielt når den starter i begyndelsen af november.
Og det gør den. Og det har den altid gjort. Alligevel
er der altid nogen, der bliver forargede når de ser, at
butikkerne har pyntet op en hel måned før december.
Altid. For sådan er julen - et evindeligt gentagelsesritual,
hvor alle bare gør præcis det samme, som de gjorde
sidste år. Samme mad, samme sange, samme samtaler
med de samme mennesker de samme steder. Igen og
igen, år efter år. Indtil årene efterhånden begynder at
blende sammen. Indtil du indser, at du slet ikke har
oplevet de nogen-og-tyve-juleaftener, du troede, men
én. Én kedelig, stereotypisk dansk juleaften med bløde
svær, klumpet sovs og slatne kartofler.
Og du kigger op på din mor. Og hun spørger, om du vil
have mere risalamande. Og det vil du ikke. For du hader
risalamande. Og det ved hun jo godt. Du vil jo bare have
mandlen. Så du rejser dig op og råber:
”NEJ, MOR. JEG SKAL IKKE HAVE MERE
RISALAMANDE! FOR JEG HADER RISALAMANDE!”

HJALTE OLTMANN
REDAKTØR,
STUD.MED. 9. SEMESTER

LEDER

KATIA BOMHOLT
REDAKTIONSSEKRETÆR,
STUD.MED. 6. SEMESTER

Men det er for sent. Mens du råbte, er risalamanden
sivet ind gennem vinduerne og fylder nu hele lokalet.
Desperat forsøger du at flygte, men det er umuligt. Den
tykke risalamande har klamret sig fast om dine hofter, og
jo mere du kæmper, desto sejere bliver den. Langsomt,
men sikkert, synker du dybere og dybere, alt imens den
klistrede flødeskumsgrød stiger og stiger. Pludselig
indser du det:
”Det giver jo mening,” tænker du.
Du står nu til halsen i risalamande.
”Det er mig, der er mandlen!”
Månedens tema er jul.
Husk at like Sund & Hed på facebook og besøg os på
Sundoghed.dk for at følge sidste nyt fra fakultetet.
Fra alle os på Redaktionen,
Glædelig jul og godt nytår!

ASTRID MARIE HØEG NÆRAA ANDREAS KIRKNÆS FÆRK
SKRIBENT,
SKRIBENT,
STUD.MED. 6. SEMESTER
STUD. PSYCH. 5. SEMESTER

ASTRID B. PEDERSEN
SKRIBENT,
STUD. PSYCH. 3. SEMESTER

FREDERIK HØJSAGER
SKRIBENT,
STUD.MED. 6. SEMESTER
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TEKST AF KATIA BOMHOLT
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 6. SEMESTER

VOXPOP

1 Hvad er det sjoveste, du har oplevet til en julefrokost?
2 Hvor holder du jul i år?
3 Hvor mange penge bruger du på julegaver?
4 Hvad er den bedste julegave du har fået?
5 Hvad er bedst: chokoladekalender eller pakkekalender?

Rasmus Raahauge, psykologi, 5. semester
1 - Jeg tror, julefrokosten sidste år med psykologidrengene var min sjoveste julefrokost. Der var masser af øl, snaps og lege, der blandt andet bestod af at rive et stykke
gaffatape af læggen. Jeg tror dog ikke, jeg kan give et bud på det sjoveste til selve julefrokosten, jeg var nemlig al for fuld og opdagede først dagen efter, at jeg havde fået
trykket et ribben...
3 - Normalt plejer jeg at bruge 2000 kr på gaver, men jeg må nok spare lidt, grundet en
Amsterdamtur og en ESN Sea Battle de seneste to måneder.
5 - Pakkekalender, fordi en pakkekalender byder bare på lidt mere, og så kan man altid være heldig at få lidt chokolade i en eller to af pakkerne.

Iben Kryger Andersen, folkesundhedsvidenskab, 5. semester
2 - I år holder jeg jul sammen med min kæreste og hans familie i Herning.
4 - En rejse til London med min mor og søster.
5 - Jeg har faktisk aldrig haft en pakkekalender, så svaret må helt klart være chokoladekalender. Hvem elsker ikke også chokolade?

Wiebke Mohr, folkesundhedsvidenskab, 5. semester
2 - Jeg holder jul sammen med min familie i Tyskland. I dette år glæder jeg mig især til
at min lillesøster, som ellers bor i New Zealand, og som jeg sidst har set for halvandet
år siden, kommer hjem til jul.
4 - Min hest. Jeg tror, det var en af de få gange, jeg begyndte at græde pga. glæde.
5 - Det afhænger meget af, hvad for en chokoladekalender eller pakkekalender det er.
En chokoladekalender fra fx Lindt er jo altid noget rigtig lækkert noget. Men generelt
er en pakkekalender måske lidt mere overraskende.
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TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA
SKRIBENT, STUD. MED. 6. SEMESTER
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gode råd til den
julestressede studerende

Vi er nået til julelæseferien,
hvor man pludselig får 25
invitationer til ting, der er
væsentlig sjovere end at
studere. Uanset hvor længe
du har læst, kan det være
svært at finde ud af, hvordan
man klarer sig igennem det
uden at blive stresset. Derfor
giver Sund & Hed dig her
nogle råd:

Hvis du har forsøgt ihærdigt at planlægge,
men altid er endt med at overspringshandle,
er det måske fordi, det ikke passer dig. Det
er okay.
1: Få dig et overblik – og
freestyle resten
Der er mange måder at læse på, og det er
langt fra alle, der sætter sig med kalender, labels og overstregningstusser og laver læseplaner. Men uanset om du fungerer bedst ved at tage det hele lidt, som det
kommer eller planlægger fordelingen af
tissepauser, er det en god idé at få dig et
overblik over, hvad du skal have nået. Det
siger måske sig selv, men det er ofte overblikket, man mister hurtigst, når stressen
rammer. Få dig en idé om, hvor meget du
skal nå og hvilke uger, der er mere pressede end andre. Derfra kan du tage tingene
på den måde, der passer dig bedst – hvilket bringer os til næste råd:

2: Kend dig selv
Tag ved lære af dine erfaringer så vidt. Der
vil være nogle måder at læse på, der får dig
til at slappe mere af end andre, og det er en
god indikator for, hvordan du fungerer. Jeg
har det fx bedst med at læse de ting, der interesserer mig netop den dag, og går min-

dre højt op i, hvad pensum kræver lige den
uge. Andre slapper af, når de har planlagt
præcis, hvad der skal læses hvornår, så de
ved, at der er tid nok. Hvis du har forsøgt
ihærdigt at planlægge, men altid er endt
med at overspringshandle, er det måske
fordi, det ikke passer dig. Det er okay. Det
kommer i al fald nok ikke til at ændre sig
bare fordi det er jul. Accepter, at du læser
sådan, som du nu gør, og prøv at arbejde
ud fra det. Nogle mennesker trives helt oprigtigt bedst med at vente til sidste minut,
og det er sgu også en kunst at indrømme
over for sig selv, at det er sådan, man har
det. Selv hvis det ikke har virket så godt,
kan man godt erkende, at sådan gik det i
år. Nogle gange kan netop det give dig noget ro til at læse det, du nu kan, og så have
noget på ”to work on”-listen til næste år.

3: Mærk efter, hvad du vil
Det værste man kan gøre, er at have konstant dårlig samvittighed, fordi man først
synes, at man læser for lidt og dernæst ser
sin familie og sine venner for lidt. Tag en
beslutning om, hvor meget du vil hygge og

stå ved den. For at blive mere klar over,
hvad du egentlig vil, kan det være en god
idé at tvinge dig selv til at tage en timeout,
når invitationerne begynder at komme.
Sæt dig og træk vejret, lav noget mindfullness, tegn, dans i stuen, vask vinduer eller
slap af på en anden måde. Når du får lidt
ro på, er det ofte lettere at mærke at ”Jeg
har faktisk ikke lyst til at tage med til moster Annes glögg-fest” eller ”Jeg SKAL se
onkel Ole, det er hundrede år siden sidst.”.
Når du er blevet klar over, hvad der virkelig betyder noget for dig, er det lettere at
være til stede dér, og at koncentrere dig
om at læse, når du gør det. Ellers har du
bare ødelagt begge oplevelser.
Og så er det vigtigt at huske, at for nogle er
det at være sammen med mange mennesker også noget, der tager energi – så det
er ikke sikkert, at dine festlige dage tæller
som egentlige fridage i din læseplan. Vær
god ved dig selv, hvis du er totalt bombet
dagen efter et æbleskiveædegilde og kun
har nået ¼ af din læsning. Det er et vilkår.
Det handler alt sammen om, hvor meget
energi man har, og du får kun mindre af
at skælde ud på dig selv.
TEMA
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TEKST AF KATIA BOMHOLT
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 6. SEMESTER

DATES TIL VINTER
Mangler du en god idé til, hvad du og kæresten/
partneren/Tinderdaten skal lave, når det er mørkt og
koldt? Vi giver her 4 bud i fire prisklasser:

Nærigrøven: 0kr (evt. + busbillet, hvis dine
gear er frosset fast på cyklen)
Hvis du skal på date i december, skal det selvfølgelig være med
juletema. Og hvad bedre end gratis klippeklistredag på lokalbiblioteket? Holluf Pile Bibliotek sørger for lim, sakse og karton, så du og din date skal bare medbringe det gode humør.
Søndag den 18. december fra kl. 12.30-15.30, Holluf Pile Bibliotek, Nøglens Kvarter 10, 5220 Odense SØ.

Den fattige studerende: 200kr (100kr pr
person)
Hvis I trænger til at hvile fusserne efter at have travet gågaden
tynd på julegaveshoppingturen, tilbyder DK Thaimassage fiskespa (det der, hvor et badfuld små fisk gnasker død hud af
dine fødder) for par. 15 minutter (hvilket er mere end rigeligt,
når det kilder så meget) koster 200kr for et par.
Albanigade 7, 5000 Odense C, åben mandag-fredag 9.30-18 og
lørdag 10-16.

TEMA

Flottenheimeren: 1490kr (745kr pr person)
Vil I have luksus og god tid, skal I have en romantisk overnatning på Hotel Plaza i Odense C. Deres romantik-pakkeløsning
indeholder på ankomstdagen kaffe og kage, velkomstdrink,
4-retters menu, overnatning i dobbeltværelse, og morgenen efter er der stor morgenbuffet. Booking skal ske på tlf. 66117745.
Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C

Millionæren: 2470kr (1235kr pr person)
Har I brug for at krydre partilværelsen, kan I tage et parkursus i tantramassage, der strækker sig over en weekend. Kurset varer 5 timer, og den ene dag, vil I koncentrere jer om dig,
den anden dag om din partner. På kurset bliver I indført i, hvad
tantra kan, og I lærer, hvordan I selv kan fortsætte derhjemme. Kurserne afholdes efter aftale, og klinikken ligger i Blommenslyst 13km fra Odense Banegård.
www.tantraworld.dk, Hesbjergvej 50, 5491 Blommenslyst.
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TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA
SKRIBENT, STUD. MED. 6. SEMESTER

Maden kan vi da samles om!
En almindelig torsdag aften mødtes pårørende, diætister og
studerende fra flere fakulteter til foredraget ”Andre boller på
suppen” ved ernæringsterapeut Mia Damhus. Hun forenede
dermed sundhedsfaglige, lægmænd og naturvidenskabelige
om en af de få ting, vi kan enes om at gå op i – den mad, vi
spiser.
Der ses indimellem en tendens til, at studerende vader rundt i deres egne, små
cirkler uden særlig megen kontakt til folk
fra andre studieretninger. Vi dyrker vores
egne sindssyge begreber, som ingen normale mennesker bruger, som socialkonstruktivistisk eller øsofagogastroduodenoskopi. Dette er dog ved at blive en saga
blot. Tværfaglighed er ved at blive det nye
sort, og et af de steder, det virkelig er ved
at vinde indpas, er hos IMCC (International Medical Coorperation Committee). Organisationen, der engang kun var de medicinstuderendes baby, har nu langt om længe har formået at favne flere studieretninger - med stor succes.
I samme ånd favnede en af IMCC’s aktivitetsgrupper, IMCC Integreret Sundhed,
utrolig bredt, da 85 meget forskellige mennesker ((bl.a. studerende fra klinisk diætist, velfærdsteknolog, mediciner, fysioterapeut og folkesundhedsvidenskab)
mødte op til foredraget ”Andre boller på
suppen”.
IIntegreret Sundhed arbejder for at undersøge alternative behandlingsformer og at
oplyse om deres fund især til sundhedsfag-

FOREDRAGSHOLDEREN MIA DAMHUS ER ERNÆRINGSTERAPEUT OG TIDLIGERE FARMACEUT OG BRYGMESTER.

MORTEN JOHANSEN, PSYKOLOGISTUDERENDE

lige studerende. De havde derfor inviteret
ernæringsterapeut Mia Damhus, der selv
har en baggrund som farmaceut og brygmester. Hun kan dermed tale professionelt til studerende, der er vant til at få undervisning af anerkendte forskere.
”Hold op, hun er dygtig!” lød det som det
første fra flere af deltagerne, da arrangementet var overstået.
”Mia Damhus fremstod meget faglig og nuanceret,” fortæller Morten Johansen, der
er psykologistuderende på SDU.
”Det var rigtig fedt at få understreget, at
hele aspektet omkring kost ikke er sort/
hvidt, men at en optimal kost afhænger af
individet, og hvordan man er skruet sammen.”
En anden af de deltagende, Rasmus Løvgreen, der læser til lærer, nikker genkendende til Mortens udtalelser: ”Jeg har ikke
den helt store baggrund i kost og ernæring,
men jeg synes til gengæld, at det er spændende at vide noget om. Så det var super
fedt, at hun tog udgangspunkt i mad, som
vi alle kender. Jeg blev særligt glad over, at
foredraget ikke handlede om et eller andet
superkorn, som smager af støv, men havde
en meget åben tilgang til forskellige menneskers kost.”
”Egentlig var det min kæreste, som viste
mig, at oplægget fandt sted,” indrømmer

Morten, ”men det var helt sikkert værd at
møde op til! Jeg fik bekræftet min forståelse af, at man ikke bare kan tage alle ’officielle kostråd’ til sig uden at være kritisk.
Og så har jeg fået en bedre forståelse for, at
ens praktiserende læge ikke altid kan kende til alt, der er galt med en, fordi det er
så komplekst hvordan kost har betydning
for kroppens sundhed. Så jeg tror efterhånden mere og mere på, at individer som
sundhedsvæsnet ikke kan hjælpe, faktisk
kan blive hjulet af ’alternativ behandling’.”
Rasmus har ligeldes fået en del ud af foredraget:
”Jeg nåede at købe hendes bog, så den har
jeg da taget med mig. Ellers så er det nok
bare en vished om, at man skal tænke over,
hvad man spiser, men ikke så meget, at det
bliver en besættelse.”
I løbet af aftenen fik begge talt om kost og
sundhedsmæssige udfordringer med andre end deres egne medstuderende. Man
har dermed lov at håbe, at dette bliver
startskuddet til mange flere tværfaglige
arrangementer på SDU.

RASMUS LØVGREEN, LÆRERSTUDERENDE.

TEMA
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TEKST AF FREDERIK HØJSAGER
SKRIBENT, STUD. MED 6. SEMESTER

Tester: Printere
Vi kender alle situationen. Man står kl. 3 om natten til en
julefrokost, der er blevet lidt for våd og festlig. Pludselig
vil du og hende den søde fra årgangen under dig ned og…
’printe’. Men hvor ’printer’ man bedst på SDU? RUST tester
sagen.

Universitetsbiblioteket:

Klinikbygningen:
Printeren i Klinikbygningen har den klare fordel, at der altid er adgang. Hospitalet holder jo aldrig lukket. Skulle der gå noget galt i forbindelse med printningen er
det også vigtigt at huske, at man er meget
tæt på skadestuen. Desværre er det ikke
kun vagter, der kan overraske en, mens
man printer. Patienter har i princippet lige
så nem adgang til klinikbygningen. Så pas
på, det er ikke alle, der har lyst til at se dig
printe.

Krogene, Campusvej:
Hvis man skal printe i smug, så lyder
det da godt at gøre det i Krogene. Det er
let tilgængeligt, hvis man allerede er på
Campusvej. Der er altid åbent ned til
printerne, det er altså ikke nødvendigt
at snige sig ind. Til gengæld skal man
også tænke på, at der er en del trafik på
de store gange på Campusvej. Hvis man
printer hele natten lang skal man altså
være klar på at pakke sine print sammen
hurtigt og gå, hvis man pludselig hører
en lyd.

Du bruger alligevel hele din dag sammen
med bøgerne, så hvorfor ikke også
printe på biblioteket? Der er mange
muligheder, hvis I vælger at printe på
biblioteket, på flere etager endda. Vælger
man eksempelvis printeren på anden sal,
der, hvor der også er læsesal, har man
ikke alene en printer, der står mellem
rumdelere - så andre ikke blander sig man har også en vandautomat ved sin
side. Så kan man få forfriskninger, hvis
printningen får en til at kampsvede.
Ulempen ved biblioteket er, at det er lukket ved fester etc. Så man er nødt til at bryde ind for at få lov til at printe, men måske
det er det hele værd.

Tredje sal, WP19:
På WP kan man printe oppe ved
adminstrationen på tredje sal. Printeren
befinder sig inde i et printerrum hvilket
er med til at sikre, at det forbliver en
personlig sag at printe. Desuden er det
vigtigt at holde sig for øje, at det bliver
en drøngod historie, hvis man mandagen
efter kan sige, at man printede så tæt på
dekanens kontor. Til gengæld skal man
ikke forvente den store tilgivelse, hvis
der kommer en vagt forbi og fanger en i
at printe midt om natten.

TEMA

Disclaimer: RUST tager ikke ansvar for skader eller konsekvenser, hvis man bliver fanget af vagter, mens man printer.
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TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER

Den forædte juletid
De sidste måneder har julestemningen
bredt sig fra butikkerne, der har været
overfyldt med reklamer og tilbud på flæskesteg, and og medister.
Nu er det måneden, vi alle har ventet på.
I jagten på julegaver gennem gågaden har
duften af de brændte mandler brændt sig
fast i næseborene. Stemningen har været
længe om at bygge sig op. Hele december
fungerer som et forspil til det ædegilde,
juleaften er. Julefrokosterne har lagt en
god bund til aftenen. Vi er næsten blevet
vant til at proppe os med sild, frikadeller,
medister og flæskesteg. Skyllet godt ned
med rigelige mængder snaps og julebryg.
Men selvom julefrokosterne og juleferien
hos familien har stået på proppede maver,
er det ingenting i forhold til juleaften. Dagen, hvor det store julemåltid endelig kommer til sin ret.
Juleforberedelserne har været længe undervejs. Allerede dagen før er risengrøden
blevet kogt, anden er blevet stegt og den
sidste portion havregrynskugler er blevet lavet. Juletræet bliver pyntet, de sidste gaver er købt og pakket ind. Hele dagen er brugt på at pille kartofler, smutte
mandler og snitte rødkålen. Duften breder sig langsomt fra køkkenet til resten
af huset, mens Disneys Juleshow og Jesper Fårekylling sørger for den sidste julestemning. Flere timer før hovedmåltidet,
begynder maven at rumle efter lækkerierne. Det er med ikke at spise for meget i løbet af dagen, da appetitten jo nødigt skal
ødelægges. Der skal være plads i maven. Vi
ved, hvor godt det smager. Det er et måltid, vi har set frem til hele året. Bare tanken og duften af kartoflerne, der brunes,
får munden til at løbe i vand.
Pludselig står madorgiet foran os. Og som
altid i alt for store mængder. Selvfølgelig
skal der to kæmpe ænder, medister og flæskesteg til at bespise seks mennesker. Julen kommer jo også kun én gang om året,
og derfor skal der bestemt ikke mangle noget. Og når nu maden står i de store mængder på bordet og ser så fantastisk ud, så
skal den jo nødigt gå til spilde. Det er svært
at sige nej til en tredje eller fjerde portion.

Hvis vi bare skyller anden og brunkartoflerne ned med en god slurk rødvin, går det
hele jo nok alligevel. Og når ris a la manden kommer på bordet er det jo også vigtigt med en stor portion, så vi måske, endelig dette år, kan være heldige at vinde mandelgaven. Så længe blandingen af grødris,
fløde og mandler bliver overhældt med rigeligt kirsebærsauce, kan det jo sagtens
være i den allerede godt fyldte mave. Det
forsøger vi i hvert fald at bilde os selv ind,
mens vi slipper selvkontrollen under det
årlige, lækre julemåltid.
Men er det virkelig det værd? Den oppustede mave og koldsveden, der langsomt
bryder frem på panden. De store mængder
andefedt, fløde og brun sovs tager nu sin
hævn. Kvalmen kommer langsomt snigende, og tanken om dansen omkring juletræ-

et er næsten utænkelig. Alle lækkerierne
rumler i maven og hele familien står i kø til
toilettet. Hvis der findes en ting som madtømmermænd, er det dét, man får af al julemaden. Vi vidste godt på forhånd, at det
ville gå galt. Det er jo ikke noget nyt, at vi
overspiser juleaften. Faktisk foræder vi os
så meget, at der årligt er mellem 50 og 100
danskere, der bliver indlagt til udpumpning, fordi vi simpelthen ikke kan styre
os og bare fortsætter ædegildet af flæskesteg, and og konfekt indtil vores krop siger
stop. Vi spiser så meget, at vi ender med
utilpashed, oppustethed, mavekramper
og åndenød.
Alligevel står vi 12 måneder senere i præcis samme situation uden at være blevet
den mindste smule klogere: forædte af julemaden.
TEMA
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TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER

Juletidens lys
Gåturen under stjernehavet
de lysende granranker, der skaber rammerne
duften af kandiserede æbler og brændte mandler
pirrer sirligt næseborene
dine øjne skinner om kap med lyshavet
der er ingen tvivl om glæden
ikke engang dampen fra den varme kakao
der stiger op som et blødt og diset slør
kan skjule lykken og smilet over juletiden
hvor gaveræset for en tid bliver glemt
blandt alle de travle mennesker
der suser forbi med hastige skridt
skruer vi tempoet helt ned
og erstatter stressen med en gåtur i skumringen
hvor julelysene overtager solens sidste stråler
og vores handskeklædte hænder
går gennem byen hånd i hånd.
Af Astrid Bjerregaard Pedersen

Jul på læsesalen
Mel. Højt fra træets grønne top

Af Frederik Mark Højsager

1.
Alle har en dejlig jul
Men jeg har eksamen
Mæsker sig i svin og fugl
Jeg har ondt i maven
Læser op endnu en gang
Arbejdsdagen er så lang
Hva’ mon familien laver?
Åbner julegaver!

2.
Chemnitz har markeret alt
Ingen det kan kende
Jeg syn’s det er alt for galt
Mon mit held kan vende?
Mester i anatomi?
Brug hver aften med et lig!
Og før jeg det aner
Bliver jeg veganer.
3.
Højt fra træets grønne top
Er en åndssvag stjerne
Men jeg sidder stadig her
Med ondt i min hjerne
Intet 12-tal i min fangst
Kun en smule panisk angst
Hvis den ik’ forsvinder
Bli’r jeg blomsterbinder
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TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER

46% af fysioterapistuderende
får udgivet deres speciale

Kandidaten i fysioterapi udmærker sig
ved, at de studerende kommer som professionsbachelorer. De er derfor allerede i stand til at praktisere som klinikere,
men vælger at tage kandidaten, så de kan
få mere teori og fokus på forskning. Årgangene er samtidig ikke særligt store. Hvert
år starter ca. 30 på kandidaten, hvor der
selvfølgelig er lidt færre, der slutter. Jonas
Bloch Thorlund, der er ansvarlig for 2. studieår på fysioterapikandidaten, har lavet
en undersøgelse, hvor han har spurgt og
efterfølgende valideret, hvor mange af dimittenderne, der har publiceret videnskabelige artikler på baggrund af deres specialer. I 2013 var dette tal 45,5% (10 ud af 22
dimittender). Fra årgangen, der blev færdig i 2014, var der 12 ud af 26, svarende til
46,1% - hvoraf de ni er blevet accepteret,
og de sidste tre er in review. (se graf). Da
hele processen omkring at gå fra speciale til videnskabelig artikel er lang og kræver meget arbejde, kan man endnu ikke
sige noget om tallene fra 2015, om end Jonas Thorlund kommer med en lille forudsigelse: ”Mit bud ville være, at hvis vi spørger engang til foråret, så vil det være på niveau med de tidligere år.”

Fokus på specialet fra dag ét

Når de studerende starter på deres kandidat i fysioterapi, møder de allerede fra
start et stort fokus på deres kommende
speciale, der kun fortsætter resten af deres første år på kandidaten.
”Så de første tre dage, der omtaler vi allerede specialet. Det er de meget chokerede

ler
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over, men det er for at vække det i dem, at
det er en meget vigtig del,” forklarer Jonas Thorlund. Det store fokus på specialet
allerede fra starten, kan ifølge ph.d.-studerende Kenneth Pihl, der selv er dimittend fra 2012 og har lavet artikel ud fra sit
speciale, være noget overvældende og lidt
skræmmende, men resulterer også i bedre specialer og deraf større mulighed for
at få udgivet sin artikel.
”Jeg mener, at det er med til at løfte niveauet af specialet, da specialet på den måde vil

”Så de første tre
dage, der omtaler vi
allerede specialet.
Det er de meget
chokerede over, men
det er for at vække
det i dem, at det er en
meget vigtig del.”

tion
Ingen publika

2014 (n=26)

være mere gennemtænkt, når man påbegynder det,” siger Kenneth Pihl.
Allerede på første semester af kandidaten
deltager de studerende i en projektmesse
med SDU erhverv, hvor de kan møde folk
fra firmaer, sygehuse, klinikker og andre
forskningsmiljøer, som har projekter, der
kunne være interessante som kommende
speciale. I februar afleverer de studerende så deres første plan for 2. studieår, der
indeholder hvad de gerne vil lave speciale
om, hvem de forestiller sig som hovedvejleder, og hvilke valgfag de tænker som relevante på 3. semester. Efter at have modtaget feedback afleverer de i april en mere eller mindre færdig plan. Det betyder, at de i
april måned allerede ved, hvad de skal skrive speciale om til januar året efter.
”Det gør jo, at vi har nogle studerende, der
er utroligt skarpe på, hvad de vil og utroligt dedikerede til deres projekter,” mener
Jonas Thorlund. ”De bidrager mere til de
projekter, de er med i, hvilket gør at vejlederne ikke kan lade være med at blive dedikerede til de enkelte studerende, og det gør
også noget for muligheden for at få publiceret bagefter.”
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TEKST AF ASTRID MARIE HØEG NÆRAA
SKRIBENT, STUD. MED. 6. SEMESTER

Snydekoder til studiet
– Den nyeste kliniske viden

UpToDate er en gave til medicinstuderende, der er trætte af uddateret viden i gamle bøger.
Det er en samling af viden fra videnskabelige artikler, den opdateres konstant, godkendes af fagfolk (altså er peer reviewed) og har altid den nyeste forskning inden for mange områder.
Oveni kan du få information om lægemidler (med både interaktion og bivirkninger) og alle informationerne skrevet i et patientvenligt sprog.
Vi bringer her en guide til, hvordan du bruger den bedst.
Gå ind via http://videncentret.dk/ og brug dit studenter-login – så skal vi nok hjælpe dig med resten.

1. Søg på sygdomme, diagnostiske redskaber,
behandlingsformer osv.
Skriv et eller flere søgeord og kombiner det med AND, OR eller
NOT. Du søger i hele artiklens tekst og UpToDate genkender som
regel synonymer, akronymer og forkortelser. Men vær så præcis
som muligt, så bliver det lettere at finde.
Du kan altid prioritere resultaterne, så voksne, pædiatri, eller
patientinformation vises først. Vælger du ”graphics”, får du kun
vist billederne.
Når du finder noget, du vil have, kan artiklerne downloades eller
sendes som e-mail.

3. Søg efter billeder
Med billedsøgningen får du adgang til mere end 23.000 grafiske
elementer i form af billeder, røntgenbilleder, tabeller, illustrationer, diagrammer, grafer og videoklip. Du vælger bare ”Graphic”fanen, når du søger. Du kan overføre grafikken direkte til PowerPoint, e-mail eller print.

2. Find kilderne i fuld længde

4. Brug den på mobilen

Hvis du i fuldteksten finder en kilde, du gerne vil se nærmere
på, kan du klikke på referencen (det lille tal i slutningen af sætningen). Så får du et abstract på en ny side, og du kan via Videncentrets tidsskrifts-abonnementer få adgang til den fulde tekst.

Vil du have UpToDate lige ved hånden, kan du få den til mobilen
vha. linket: http://www.uptodate.com.proxy1-bib.sdu.dk:2048

Denne guide er lavet ud fra videncentrets vejledninger ”Kom godt i gang med…”, og resten kan
findes her: http://videncentret.dk/Vejledning
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TEKST AF AMALIE B. NØRHOLM
PSYKOLOGISTUDERENDE

Psykologi-revyisterne drog på
skriveweekend
Fredag d. 18 november tog en del af dette års psykologi-revyister turen til Jylland. Revyisterne
indlogerede sig i en spejderhytte i Vejle med deres soveposer, liggeunderlag og gode humør på ægte
lejrskolemanér. Formålet med hytteturen var at få deltagerne rystet godt sammen og skrevet en masse
sketches og sange til næste års Psykologi Revy på SDU.
Sidste år debuterede psykologistudiet på
SDU med deres første revy, og i år gentager
de succesen. Derfor besluttede de, at der
skulle afsættes en hel weekend til en hyttetur, hvor revyisterne fælles skulle inspirere og brainstorme sig frem til noget af dette års manuskript. Fra ankomst til afgang
blev der snakket om idéer, sjove hændelser, aktuelle emner og temaer, der muligvis skulle være en del af revyen.
I hytteturen deltog 24 af dette års psykologirevyister, bestående af psykologistuderende på tværs af årgangene. Sammen
tog de toget fredag eftermiddag fra Odense Banegård til Vejle station, og derfra videre til spejderhytten, som de skulle tilbringe de næste to dage i. Der var arrangeret ryste-sammen lege og dramaøvelser
henover weekenden, så deltagerne også
fik lov til at lære hinanden bedre at kende.
Dagene i hytten blev brugt på dramaøvelser, idegenerering samt nedskrivning af
sketches og sange til årets revy. Aftenerne
stod i hyggens tegn med spil, dans og musik. En guitar, en rundkreds, sangtekster
og glade revyister udgjorde elementerne i
lørdagens fællessang, hvor der blev sunget alt fra Johnny Deluxe til Gulddrengen.

Det høje humør og den gode stemning på
hytteturen, satte helt sikkert sit præg på
årets revy. Derfor var der også enighed om
blandt revyisterne om, at hytteturen skal
være en fast del af revyen fremover. Det
er vigtigt for revyisterne, at revyen ikke
blot bliver et godt færdigt resultat i form
af gode sketches, men at revyen også er i
stand til at samle de psykologistuderende
på tværs af årgangene og give nye venskaber. De nye venskaber og kærlighedsspredning er så vigtige budskaber for revyisterne, at én af deres husregler på skriveweekenden ligefrem var, at man skulle give 10
krammere hver dag.
Det blev en skriveweekend, hvor fundamentet for årets revy blev lagt, og hvor fællesskab, grin, hygge, kærlighed, øl og tequila var omdrejningspunkterne, så alle havde en god tid.
Psykologirevyen kommer til at have premiere 8. marts 2017, hvor revyisterne garanterer for en morsom, medrivende og
bemærkelsesværdig revy.

”Der var arrangeret
ryste-sammen lege og
dramaøvelser henover
weekenden, så deltagerne
også fik lov til at lære
hinanden bedre at kende.”
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TEKST AF HJALTE OLTMANN
REDAKTØR, STUD. MED 9. SEMESTER

Spørgsmål og svar fra dialogmøde
om den nye studieordning
på medicin
Følelserne og frustrationerne blev vist, da de studerende fik lov
til at stille spørgsmål og give kommentarer.

Auditoriet i WP25 var propfyldt, da der tirsdag d.
29/11 blev afholdt informations- og dialogmøde om den nye studieordning med deltagelse fra de studerende og fakultetet.
Mødet blev arrangeret for at informere de interesserede studerende om de væsentligste tiltag og ændringer, men også for at
skabe dialog og give de studerende lov til at ytre deres holdninger og bekymringer.
Det var tydeligt, at de studerende, som hovedsageligt var bachelorstuderende, ikke just var begejstrede for den nye studieordning.
Dog er det fakultetets erfaring, at der var tilsvarende manglende
begejstring, da den nuværende studieordning i sin tid blev indført.
Dette er et uddrag af nogle af de spørgsmål, som blev stillet af de
studerende.

SPØRGSMÅL
Bliver der ændret i de to klinikophold som ikke er valgfag?
»Nej, de klassiske klinikophold vil ikke blive ændret. Det bliver
dog diskuteret, om det er nødvendigt at fjerne det elektive, men
det er endnu ikke fastlagt.« – Niels Marcussen
Føler I, at der har været tilstrækkelig med studenterinddragelse i de forskellige arbejdsgrupper?
»Meningen har bestemt været, at der skulle være studerende
med i alle grupperne. At de ikke altid har deltaget i møderne,
eller at møderne er blevet aflyst, er selvfølgelig beklageligt.« –
Niels Marcussen
Der bliver mere fokus på udveksling med andre universiteter. Har I lavet udvekslingsaftaler med andre steder end
Norge?
»I dag er der nogen, der arrangerer udveksling på eget initiativ.
Vi er ved udarbejde en pakkeløsning. Dvs. udveksling som fakultetet arrangerer. Vi har allerede kontakt med flere universiteter bl.a. i Californien, Nuuk, Canada og Kenya.« – Merete Munk
Hvornår forventer I, at den nye studieordning endeligt er
klar?
»Den skal være klar 1. april og træder i kraft til E2017.« – Niels
Marcussen
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VALGFAG / SPOR
Bliver det muligt at vælge det kliniske spor og derudover søge
orlov til prægraduat?
»Nej. Det prægraduate forskningsår vil hænge sammen med forsker-sporet.« – Niels Marcussen
Hvad har sporvalg af konsekvenser for senere kvalifikationer
og karrieremuligheder?
»Det bliver ikke et problem for ansættelser. Der har været de samme bekymringer med KBU. Har det betydning? Det har det ikke.
Man har givet håndslag på, at det ikke har betydning.« – Jakob
Ousager
Får dem på 5. semester mere klinik end andre?
»Ja, de får et 3. klinikspor.« – Niels Marcussen
Er det de studerende, der selv vælger valgfag, og hvordan bliver de prioriteret?
»Vi vil bestræbe os på, at der er pladser nok til, at alle kan vælge
frit. Men man kan være nødt til at foretage en prioritering. Vi har
ikke drøftet hvordan, men det kan fx være ved en lodtrækning.«
– Niels Marcussen

TBL – Team Based Learning
Team Based Learning (TBL) er et stort pædagogisk tiltag på fakultetet. Det er en læringsmetode, som er videnskabeligt dokumenteret, og som vil blive implementeret på alle SUNDs uddannelser.

Vil det sige, at jeg kan dumpe en eksamen, hvis jeg
kommer i en gruppe, hvor der vælges en besvarelse,
som jeg ikke er enig i?

»Ideen er, at man ikke kommer frem til et svar ved afstemning,
men at man må diskutere sine synspunkter og argumentere for
dem. Derudover må man søge litteratur og viden, som støtter ens
hypoteser. De studerende danner ikke selv grupperne.« – Ulla Friis

”Bliver ugekurserne helt
fjernet? »Ja og nej…«”

15

Har I justeret omfanget af forberedelsen til hver TBL, så den
studerende kan nå at læse op?
»Tanken er, at der er færre skemalagte timer, men mere studenteraktivitet.« – Merete Munk
Bliver underviserne undervist?
»Ja, ret meget. Der er planlagt adskillelige pædagogiske kurser.
De synes generelt, at det er en god ide og glæder sig til at prøve
det. TBL bliver langsomt indfaset, så elever og undervisere kan
nå at følge med« – Merete Munk
Jeg plejer altid at læse efter forelæsning, men det kan jeg
ikke nu?
»Det kan du ikke gøre som læge. Hele din videre uddannelse
er team-baseret. Du er nødt til at være forberedt.« – Niels Marcussen
Hvor stor en andel kommer TBL til at udgøre i forhold til
klassisk undervisning?
»Vi forventer i gennemsnit 10-12 timer om ugen. Det er kun de
undervisere, der vil, som kommer til at bruge TBL. « – Merete Munk
Hvordan bliver eksamen i TBL?
»Det er fremmøde, der er vigtigt. Det bliver derfor obligatorisk
at deltage i TBL-timerne for at kunne gå til eksamen i modulet.« – Merete Munk

UGEKURSER
Det er tydeligt, at de studerende er svært skuffede over den hårde barbering, af de embedsforberedende ugekurser som vi kender dem i dag. Nogle studerende fortæller også, at det netop var
derfor de valgte SDU, og at de nu vil overveje at tage kandidaten
et andet sted.

Bliver ugekurserne helt fjernet?
»Ja og nej. Det bliver i hvert fald noget andet. Der bliver stadig nogle forberedende kurser, men slet ikke i samme omfang som nu.«
– Niels Marcussen
Hvorfor blev ugekurserne droppet, når det var så godt?
»Ét er, at vi ikke kan beholde dem på den nuværende måde. På ugekurserne er der skemalagt 370 timer, og vi er blevet pålagt at spare,
så de skulle ændres på en måde uanset.« – Merete Munk
»Vi kan også se til embedseksamen, at der er 1/3 af jer, som ikke gør
det godt nok. Dem vil jeg hjælpe. Der er mange, der først starter
deres læringskurve op til ugekurserne. Vi vil starte den meget før.
Husk, det er jo ikke embedseksamen, der er vigtig. Det er jeres liv
og virke som læger. Det længdegående spor vil indeholde repetition af meget centrale og vigtige emner« – Niels Illum

OVERGANGSORDNING
Hvordan bliver overgangsordningen?
»Når man laver en ny studieordning, er det et krav, at man tilbyder en overgangsordning. Det kommer der en fast procedure for.
Helt konkret bliver der en guide for, hvad der kan overføres og hvilke moduler går ud med hinanden. Det kan dog ikke fastsættes, før
den endelige studieordning er på plads og godkendt. Jeg kan ikke
garantere, at det bliver som ærter på en snor, men jeg garanterer,
at man kan gennemføre sit studie« – Pia Andersen

Hvornår forventer I, at den
nye studieordning endeligt
er klar? »Den skal være klar
1. april og træder i kraft til
E2017.«

STUDIELIV

16

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

Brevkassen
Kære brevkasse
Nu hvor det er jul, vil jeg jo gerne pynte op i mit hjem, men nu
er jeg pludselig kommet i tvivl - er nisser god feng shui? Ødelægger de mine energiers flow? Skal jeg kun pynte op med Georg Jensen for at sikre mig velstand og gode vibes?
Kærlig hilsen Susanne Solskin
Kære Susanne Solskin
Feng Shui handler grundlæggende om at skabe harmoni gennem sine omgivelser. Da Danmark jo er et lille koldt land, skal
du passe meget på, hvor i rummene, du gør af dine nisser, for at
bevare og forstærke de positive energier. Jeg vil derfor foreslå,
at du starter forsigtigt ud med en nisse på badeværelset. Den
kan fx sidde ved siden af dit juletematiserede Kähler tandkrus.
For sådan et har du vel husket at anskaffe dig?
Venlig hilsen,
De kærligste hilsner,
Hannibal-Elias Scophus Zackarias Manja-Bjørge, nummerolog
og life coach

Kære brevkasse
Årets første julefrokost var her i lørdags, og jeg har desværre
nogle værre tømmermænd. Jeg tror, jeg kyssede lidt for meget
på Bettina fra folkesundhedsvidenskab, og jeg kunne godt lide
det. Men jeg har også en kæreste, Anne, og hende kan jeg også
godt lide. Bettina har en mand, men jeg vil rigtig gerne have Bettina for mig selv. Anne er sur, men jeg var jo fuld, så hun bliver
nødt til at tilgive mig. Desuden er jeg Tyr i stjernetegn og alle
ved da at vi flirter meget når vi får bare en smule alkohol. Hun
må have vidst hvad hun fik da vi fandt sammen, jeg har jo ikke
holdt skjult at jeg er Tyr.
Sikke noget rod, hvad skal jeg gøre?
Tyren
Kære Tyr.
Jeg er helt enig med dig i, at Anne skulle have vidst, hvad hun gik
ind til. Men på den anden side lyder det også for mig, som om,
at hun selv kunne være en lille usikker fisk, der bare gerne vil
have kærlighed, og hvis du ikke kan give hende den omsorg og
pleje, det kræver, må du sætte hende fri ud i det store blå hav.
Hvad angår Bettina, synes jeg bare du skal gå all in. Hun lyder
som en frækkert, og hvis hun har en kedelig mand, så er hun
sikkert heller ikke lykkelig alligevel. Alle kan have brug for et
friskt pust.
God jul,

De kærligste hilsner,
Anæstecia, astrolog og life coach

Sød & blød;
- Jul i november

Der er intet i verden som jul. Julen er vores eneste redning efter måneder med kulde, frost og regn i stride strømme; en varm, kærlig, indbydende højtid, der lover familietid og lækker mad i overflod. Og gaver! Er der noget i verden bedre end gaver? Ja, det tror jeg nok, der er - flere gaver.
Vi mæsker os i and og gris og ris’ala’mande og vralter helt bekymringsfrit rundt om en pyntet Normannsgran, mens
vi mumler de vers, vi lige kan huske af ”Højt fra træets grønne top” med mor og mormor og alle de andre i hånden.
At nogen mennesker ikke knuselsker den her tid på året er mig en gåde. Stod det til mig holdt vi jul to gange om året,
mindst. Jeg glæder mig til hver eneste lille del af julen hvert år, lige fra de første julemadsannoncer i Nettoavisen
midt i oktober, til at fare land og rige rundt til 80 forskellige julefrokoster med hele den lidt for øldrikkende, lidt for
højtråbende del af familien. ”Måske ser jeg dem slet ikke ofte nok”, siger jeg altid til mig selv - men man kan jo ikke
nå det hele. Selvom hvis der skulle være en årstid, hvor man kunne, så måtte det være december, hvor alle mulige og
umulige bekendtskaber gør krav på ens sparsomme decemberweekender til julegaveudvekslinger, glögg og mere gris.
Og så kan I komme og lave nok så mange gode argumenter for, at julen er for overfladisk og materialistisk, men det
må i heldigvis selv ligge og rode med, for nu skal jeg til æbleskiver hos mor.
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Boganmeldelse;
Det dobbelte KRAM
”Jeg håber, du er sund og rask”. Det er en sætning man ofte støder på i slutningen af et brev, men er sund og rask synonymer af hinanden eller har sætningen
en dybere mening? Kan man være sund uden at være rask og vice versa? Forfatter Peter Thybo skriver, at det kan man godt, men de to ting hænger unægtelig
sammen. I bogen Det dobbelte KRAM definerer og beskriver P. Thybo begreberne
sundhed og helbred og deres sammenhæng, samt deres betydninger for såvel individet som samfundet. Det er en uddybende tolkning af noget ellers ret uhåndgribeligt, som alle mennesker ubemærket gennemlever og påvirkes af hver eneste dag. P. Thybo kommer både med bud på årsag, udfald og sammenhæng mellem alle faktorerne i Det dobbelte KRAM, hvilket ender ud i en model, Det dobbelte KRAM-modellen. Modellen er en udvidelse af det velkendte KRAM, således
der tilføjes en mental sundhedsdimension, for at skabe et helhedsbillede af sammenhængen mellem den mentale sundhed og det fysiske helbred.
Bogen giver rig mulighed for eftertanke og er nem at relatere til egen hverdag. Den er let læselig og samtidig yderst
interessant. Den beskriver betydningen af individets sundhed og helbred i vores senmoderne, globaliserede og individualiserede samfund, hvilket udmunder i interessante teorier. Teorierne er let forståelig for læseren, da de sammenlignes med hverdagsbegivenheder. Opbygningen af bogen indbyder derfor læseren til selv at filosofere videre omkring
teorierne og egen sundheds- og helbredstilstand.
Så er man interesseret i en uddybende fortolkning af sundhed og helbred, samt hvordan dette forværres, forbedres
og forstås, vil jeg varmt anbefale Det dobbelte KRAM.
Stinne Tranekær, medicinstuderende, 2. Semester

Boganmeldelse;
Øjensygdomme
Øjensygdomme fra FADL’s forlag sigter efter at være en pensumdækkende lærebog
i øjensygdomme, der kan anvendes ifm. oftalmologiundervisningen på universiteterne i Danmark. Dette mål når den.
De første kapitler dækker øjets anatomi samt oftalmologiske grundprincipper, herunder specialespecifikke undersøgelsesteknikker. Efter introduktionskapitlerne
gennemgås systematisk de vigtigste øjensygdomme. De kliniske kapitler er kendetegnede ved meget detaljerede og velskrevne afsnit om patofysiologi. Afsnittene giver en god forståelse af den enkelte sygdom og fungerer som et fundament, hvorfra
man kan forstå klinikken. Det skal bogen have ros for! Desværre får bogen dog en tendens til at gentage sig selv, netop
fordi der fyldes så meget viden på under patofysiologien.
Jeg har netop brugt bogen på K11, hvor kapitlerne mere eller mindre passer med den undervisning man får i de enkelte
emner. Bogen var altså fint pensumdækkende, selvom den måske var lige til den detaljerede sid, ift. mine behov. Man
kunne godt ønske sig et bedre kapitel om neurooftalmologi, da kapitlet desværre er lidt rodet i bogen her og emnet fylder meget på blokken. Desuden kunne man godt ønske sig flere tabeller, hvor ligheder og forskelle mellem de enkelte
øjensygdomme blev sat overskueligt op. F.eks. beskrives de forskellige former for diabetiske øjenforandringer udelukkende i brødtekst, hvorfor det bliver en anelse at bevare overblikket til sidst. Desuden skifter forfatterne en del mellem danske og latinske betegnelser, hvilket også kan virke lidt forvirrende.
Alt i alt synes jeg, at bogen er pengene værd. Den er nok især egnede til studerende, der har en speciel interesse i oftalmologi eller neurologi, da den har potentiale til også at være opslagsværk efter endt uddannelse.
Kasper Andersen, medicinstuderende, 10. semester
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TEKST AF ANDREAS FÆRK
SKRIBENT, PSYKOLOGI 5. SEMESTER

Årets Studenterforsker blev…
FORSKERCUP - Der var både penge og akademisk hæder på
spil, da 10 af SDU’s mest talentfulde medicinske forskerspirer
dystede om titlen som Årets Studenterforsker. Vinderen blev
Ulrik Havshøj.

”I har imponeret os. Den samlede kvalitet var særdeles høj.” Sådan
lød ordene fra Professor Boye Jensen, som onsdag aften var en del
af det tre-mands dommerpanel, der skulle finde vinderne af SSFs
(Sundhedsvidenskabelige Studenterforskere) årlige Forskercup.
Her præsenterede 10 studenterforskere hver deres forskningsprojekt i form af 3-minutters oplæg for et velfyldt auditorium eller ved en poster-præsentation i hallen ved WP25 – en opgave,
der ikke blot stillede krav til forskningens kvalitet, men også til
de studerendes formidling af denne.
Titlen som Årets Studenterforsker - og den dertilhørende check
på 3.500kr - gik til Ulrik Havshøj, for hvad dommerne roste som en
”skarp og tydelig præsentation af et relevant spørgsmål.” Havshøj
vandt for sin validitetsundersøgelse af et nyt diagnostisk værktøj
(qSOFA) til diagnosticering af sepsis (blodforgiftning) – et værktøj, konkluderede han, der aldrig må stå alene.
Efter prisoverrækkelsen fangede vi Havshøj og spurgte, hvordan det føles at blive kåret som Årets Studenterforsker: ”Det var
uventet. Jeg synes, at alle præsentationerne var supergode, så
det er da en ære.”
Til spørgsmålet om, hvordan man kommer i gang, hvis man skulle
sidde derude med forskerdrømmer, var svaret klart: ”Bare spring
ud i det. Samtlige er jo uerfarne, når de går i gang, men i løbet
af det ene år (red. forskningsår) kan man virkelig fordybe sig og
lære en hel del - jeg ville i hvert fald ikke have været det foruden.”
Netop vigtigheden af at kunne tage et forskningsår blev også understreget af dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Ole Skøtt, der afslutningsvist takkede arrangementets deltagere og arrangører. I sine bemærkninger forsikrede han de studerende om, at SDU ikke – som andre universiteter - har planer om
at afskaffe muligheden for at tage orlov: ”Nogle af jer har haft orlov, andre har lavet forskningsprojekter på anden vis. Det er rigtig vigtigt, at I gør det. Det er jo noget af det, der kendetegner et
universitet – at vi også har fokus på de videnskabelige ting. Det
er faktisk det, vi på lang sigt lever af.”
Udover prisen som Årets Studenterforsker, blev der også uddelt
en publikumspris samt en pris for bedste poster-præsentation.
Vinderen af publikumsprisen blev Mads Christian Tofte Hansen,
der på baggrund af sin undersøgelse af støjniveauet under præhospitale opgaver (ambulancekørsel, lægebilskørsel, osv.) har fundet frem til, at støjniveauet ofte er så højt, at personalet risikerer
at udvikle høreskade.
AKTUELT

Prisen for bedste poster-præsentation gik til Michael Zaucha Sørensen, hvis projekt blev beskrevet af dommerne som havende
”klar relevans for klinik.” Sørensen har i sit projekt undersøgt
muligheden for at benytte kroppens egen evne at producere et
signalstof kaldet interferon-beta til at behandle autonome lidelser i CNS. Interferon-beta bruges – i sin syntetiske form – bl.a. til
behandling af multipel sklerose.
Efter prisoverrækkelsen talte vi med en af arrangørerne bag Forskercuppen, Anne Cathrine Caning, og bad hende sætte et par ord
på aftenens begivenheder:
”Forskercup 2016 gik over al forventning! Vi er meget glade for
den store opbakning fra publikum. Niveauet blandt deltagerne
var højt i år, med rigtig gode mundtlige fremlæggelser.”
Trods den store interesse fra medicinstuderende, håber SSF dog
fremover også at se flere af SUND-uddannelserne repræsenteret:
”Håbet for næste år er at nå ud til et bredere udsnit af studenterforskere, således at vi når ud til andre end lige netop dem, der studerer medicin. Forskercup er til og for alle på SUND”.
Hvis du kunne tænke dig, at se vinderpræsentationerne kan disse findes i denne artikel på Sundoghed.dk

DER VAR GODT FYLDT OP I AUDITORIET TIL ÅRETS FORSKERCUP.
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VINDEREN AF PRISEN SOM ÅRETS STUDERENDE, ULRIK HAVSHØJ.

Dommere:
- Ove B. Schaffalitzky De Muckadell, Professor,
Overlæge, Gastroenterologisk Afdeling, OUH
- Ingrid Titlestad, Klinisk Lektor, Overlæge,
Lungemedicinsk Afdeling, OUH
- Boye L. Jensen, Professor, Forskningsleder, 		
Kardiovaskulær og Renal Forskning

Vindere:
- Dommerprisen: Ulrik Havshøj
- Postersession: Michael Z. Sørensen
- Publikumsprisen: Mads Christian Tofte Hansen
PRISERNE BLEV OVERRAKT AF DEKAN FOR DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,
OLE SKØTT (TV).

VINDEREN AF DOMMERPRISEN UNDER SIN PRÆSENTATION.

VINDEREN AF POSTERSESSIONEN UNDER SIN PRÆSENTATION.

AKTUELT
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DEKANENS HJØRNE / AF DEKAN OLE SKØTT

Sundhed og
innovation
I sidste udgave af SUND & HED skrev jeg om præcisionsmedicin,
som er en ny personlig og individuel behandlingsmetode, der er
på vej ind i behandlingssystemerne.
Forebyggelse og behandling vil i fremtiden kunne skræddersys
direkte til det enkelte individs genetiske profil. Herved kan uvirksom medicin - eller medicin med betydelige bivirkninger - i fremtiden undgås. Det vil få stor betydning for patienters livskvalitet,
ligesom det betyder, at udgifter til uvirksom medicin mindskes.
Andre områder, der får større og større betydning for forskningen og sundhedsområdet er fx innovation og innovative løsninger
samt den måde, hvorpå vi håndterer forskningsdata.
Velfærdsinnovation og anden innovation, der forbedrer det daglige virke på hospitaler bliver mere og mere nødvendig for driften
og udviklingen af hospitalerne. Danske hospitaler er i dag presset af de stadige besparelser, og der skal findes løsninger, som giver lavere driftsomkostninger samtidig med, at patienterne får
bedst mulige og effektive behandlinger.

Velfærdsinnovation

Velfærdsinnovation er et område, som SDU prioriterer. En lang
række forskningsmiljøer på SDU arbejder med velfærdsinnovation fra flere vinkler som teknologiske, sundhedsrelaterede og
samfundsorganisatoriske.
Og netop SDU’s erfaring og evne til at arbejde på tværs af fagområderne kan betyde, at vi kan nå betydelige resultater og ny viden
inden for dette område, som vil få væsentlig betydning for udviklingen af sundhedsområdet. Samtidig er det et forskningsområde, som åbner op for nye muligheder for spin-outs og etablering
af virksomheder, der arbejder videre med at omsætte forskningsresultater til anvendelse.
Vores vigtige samarbejdspartnere i hospitalsvæsenet har også
brug for innovative løsninger. Nyt OUH har færre sengepladser
end det nuværende OUH. De ved – blandt andet via vores forskning i Max-Planck Odense Centeret – at der kommer betydelig
flere ældre borgere i fremtiden, samtidig med at hospitalernes
budgetter ikke følger med denne udvikling. Det betyder, at det er
nødvendig at finde nye måder at gøre tingene på.

Studerende er innovative

Ud over det stærke forskningssamarbejde mellem SDU og sundhedsvæsenet om nye løsninger inden for forebyggelse, behandling, telemedicin, rehabilitering, mv., så er vores studerende også
vigtige spillere i denne udvikling.
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SDU har fokus på talentfulde studerende og innovation og har
etableret et tværgående talentprogram ”Welfare innovation and
entrepreneurship,” som startede i dette efterår, og løber over et
helt studieår og afsluttes i juni 2017. Programmet er ekstracurriculært, og giver 20 ECTS points ekstra på eksamensbeviset. Det
indeholder blandt meget andet en 3 dages camp ved University
of Pisa og deres incubatormiljø, plads i SDU Cortex Lab i Odense, og deltagelse i Venture Cup. Se mere om programmet på følgende link: http://www.sdu.dk/en/Uddannelse/Kandidat/Talentudvikling/Entrepreneurtalent
I lidt mindre skala har vi etableret initiativet HealthTech-Innovator, hvor studerende fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
og Det Tekniske Fakultet bidrager til at finde innovative løsninger til konkrete kliniske problemer i hverdagen.
De studerende besøger afdelinger på OUH, betragter hverdagen
dér, får præsenteret problemer og ulemper – og på den baggrund
konkurrerer de studerende om at udvikle og præsentere innovative idéer, som kan sættes i produktion.
HealthTech-Innovator blev holdt for første gang i 2016, og blev en
stor succes, idet de tre vinderhold alle har etableret virksomheder på grundlag af projekterne. Initiativet gentages i foråret 2017
og kører fire lørdage og en enkelt torsdag, og for de bedste projekter vil der være mulighed for finansiering af de næste skridt
mod virkeliggørelse af nye produkter.
http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/
studerende/healthtechinnovator
Med en uddannelse og et arbejde inden for sundhedsområdet
sikrer I jer at være indenfor et område, der hele tiden er i hastig
udvikling. Det byder på nye udfordringer og dermed nye muligheder, der kalder på nye løsninger og jeres gode ideer. Jeres bidrag kan være med til at sikre denne udvikling og dermed i sidste ende medvirke til et bedre sundhedsvæsen og forbedring af
menneskers sundhed.
God jul og godt nytår

OLE SKØTT
DEKAN
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TEKST AF KIYA MIRSHARGHI
SKRIBENT, STUD. MED. 10. SEMESTER

Du er endnu engang bagvagt i en fælles akutmodtagelse i et regionalt sygehus. ’FAM’-ilien er vokset, men det er din opgave ikke at
stikke blår i øjnene på de blå blink-begærende blåøjede basislæger.
En 43-årig koreansk erhvervsmand, der er i landet på en handelsrejse, har oplevet hurtigt indsættende lammelse af begge ben og
svaghed af begge arme under en firmamiddag. Han har ikke oplevet kognitive forstyrrelser, hovedpine, synsforstyrrelser eller
føleforstyrrelser. Han har ikke været syg for nylig, undtaget en lignende, mildere hændelse efter en løbetur i sidste uge. Da var han
svagelig i mindst seks timer, før det remitterede. Han har ikke haft infektion for nylig og har ikke kendt arvelig sygdom i familien.
Objektivt: Alment: Lettere akut påvirket. Diaphoretisk, varm og nervøs. Neurologisk: Ingen fokale udfald. Kraftgrad 1/5 over begge
UE proksimalt og 3/5 distalt, 3/5 på begge OE proksimalt og 4/5 distalt. Hyporefleksi. Ingen øjenforandringer. Bevaret følesans
for alle modaliteter. Ej NRS. GCS 15. Abdomen: Fladt, blødt og uømt. Ingen palperbare udfyldninger og nyreloger er uømme.
Anikterisk. Patienten har alkoholisk foetor.

Blodprøver:
Na: 141
K: 1,5
Ca: 1,22
CRP: 3
TSH: Umåleligt lav
Fri T4: 4,47
ALAT, BasP, Bilirubin og GGT:
Normale
eGFR: >120

Andet paraklinik:
EKG: Sinustakykardi 103
Tp: 37,9
Blodudstrygning: Ia
MR cerebrum: Ia

Hvad kaldes tilstanden?
Hvad er de to farligste komplikationer til tilstanden?
Bonusspørgsmål: Hvad er hjørnestenene ved behandling af tilstanden?
Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 28/1-17. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester.
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.
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TEKST AF PROFESSOR JAMES VAUPEL
PROFESSOR VED DANSK CENTER FOR ALDRINGSFORSKNING
EPIDEMIOLOGI, BIOSTATISTIK OG BIODEMOGRAFI,
MAX-PLANCK ODENSE CENTER
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Livet bliver længere, men
mændene halter efter
Selvom levetiden for begge køn stadig øges, er forskellen mellem
kønnene stadig er tydelig. Det viser ny forskning fra SDU’s MaxPlanck Center Odense og internationale samarbejdspartnere.

Over hele verden lever mennesker længere
og sundere. Og et nyt studie, som har kortlagt dødeligheden blandt både mennesker
og aber tyder på, at det største boost for levetiden i historien er sket indenfor de seneste generationer.
“Tidligere skyldtes længere levetid i høj
grad færre dødsfald blandt spædbørn og
børn, Men siden 1950 er det især de ældre over 65, der lever længere og længere,
som driver fremgangen i levetid. Det skyldes blandt andet den medicinske udvikling, men også sundere livsstil og sundere omgivelser som sikre veje, mindre forurenende biler og renere luft. Mere uddannelse og højere indkomst har også indflydelse,” fortæller James Vaupel, professor
på SDU og forskningsleder på Max-Planck Odense Research Center, som er den
del af det internationale Max-Planck forskningsnetværk.
Alligevel halter hankønnet efter hunkønnet – ikke kun blandt mennesker, men på
tværs af primaternes stamtræ.

En million fødsler og
dødsfald
Han har som leder af et team fra Danmark,
USA, Tyskland, Kenya og Canada studeret
fødsels- og dødsattester fra over en million
mennesker fra 1800-tallet og frem til i dag.
Datamaterialet dækker både over indbyggere fra postindustrielle samfund som
Sverige og Japan, mennesker født før den
industrielle tidsalder og moderne jægere
og fangere, som tilsammen udgør et solidt

STUDIELIV

fundament for et bud på, hvor længe man
har levet før supermarkeder og moderne
medicin.
Forskerne kombinerede disse data med
lignende data for seks arter af primater,
som er blevet studeret indgående over de
sidste tre til fem årtier, nemlig lemurer,
muriqui-aber, capuchiner, bavianer, chimpanser og gorillaer.

keslag som Hadza-jæger-samlere i Tanzania og Ache-folket i Paraguay.
I modsætning hertil lever disse moderne jæger-samlere, som er det nærmeste
vi kommer de tidlige mennesker, kun 10
til 20 år længere end vilde primater såsom
muriquis eller chimpanser, som igen er
det tætteste vi kommer på menneskehedens forfædre.

Udvikling giver længere liv

"Vi har lavet en større rejse i forlængelse
vores levetid i de seneste par hundrede år,
end vi gjorde i løbet af millioner af år af
evolutionære historie," siger James Vaupel.

”I løbet af de sidste 200 år er den forventede levealder i Sverige sprunget fra midten af 3 0'erne til over 80, hvilket betyder, at
et barn født i dag kan håbe på at leve mere
end dobbelt så længe som et barn født i begyndelsen af det
 19. århundrede,” fortæller James Vaupel.
Dataene viser, at nutidens længst levende befolkningsgrupper i gennemsnit lever
40 til 50 år længere end traditionelle fol-

“Hvis vi kan
identificere synderen,
kan vi være i stand til
at hjælpe mændene
med at indhente
kvinderne, mener
forskerne.”

Lange liv fordeles jævnt
En indikator for den forbedrede sundhedspleje er børnedødeligheden, der rammer færre end 3 af 1000 børn født i Sverige eller Japan i dag. Tallet var mere end 40
gange højere for dem, der blev født for to
århundreder siden, og er stadig højt blandt
jægere og samlere og vilde primater.
Forskerne har også studeret lighed i levetid, et begreb svarende til lighed i indkomst, der angiver, om levetiden fordeles
jævnt i hele samfundet, eller kun nydes
af et fåtal.
“I de lande, hvor den forventede levetid er
længst, er der ikke store forskelle i levetiden. Langt de fleste mennesker lever lige
så længe som gennemsnittet, plus-minus
et årti. I befolkninger med lav forventet
levetid er spredningen langt større. Det
gælder både for mennesker og primater.”
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Forskellen mellem kønnene

En mulig forklaring

James Vaupel og forskerkolleger fra SDU og Duke University i USA
blev overrasket over at finde, at levetiden for m
 enneskelige hanner endnu ikke kan hamle op med hunner, og at den øgede levetid ikke fordeles jævnt blandt hannerne.

Der er blevet foreslået adskillige hypoteser. Nogle skyder skylden på genetik. Mandlige primater, der kun bærer ét X-kromosom sammenlignet med de to eksemplarer hunner har, mangler måske det andet X-kromosom for at kompensere for eventuelle skadelige genvarianter i det enkelte X-kromosom, de har.

En pige født i Sverige i begyndelsen af 1 800-tallet kunne forvente at overleve sine mandlige landsfæller med i gennemsnit tre til
fire år. To hundrede år senere er den forskel ikke ændret, selvom svenskerne i gennemsnit lever 45 år længere.
Den kønsbestemte forskel i forventet levetid er ikke kun gældende for mennesker. Hunnerne overlever hanner i næsten alle de
vilde primater, forskerne så på.
"Det er gådefuldt," siger James Vaupel.
"Hvis vi kan leve så meget længere, hvorfor kan vi så ikke krympe forskellen mellem mænd og kvinder?"

En anden mulighed kan ifølge forskerne være, at kønsforskelle i
risikofyldte situationer som kampe fortsætter med at sænke hannernes gennemsnitlige levetid, selvom færre dør af smitsomme
og kroniske sygdomme, der påvirker begge køn.
Hvis vi kan identificere synderen, kan vi være i stand til at hjælpe
mændene med at indhente kvinderne, mener forskerne.
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IDER
Tirsdag 10:0
0 - 15:00
Onsdag 13:0
0 - 17:00
Torsdag 10
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Øverst fra venstre: Kim Frost, Louise Andersen, Mikkel Warming, Sebastian Wærnskjold (formand), Bjarke
Smith. Nederst fra venstre: Maria Lindhardt (næstformand), Line Aalykke, Emma Lund, Emil Boe Sørensen,
Mia Bengtsson-Skaarup, Jonas Pedersen. Mangler: Frederik Højsager, Julie Frøkjær

UDDANNELSESLOFTET
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre står bag
et nyt lovforslag der skal forhindre dobbeltuddannelser.
Det betyder, at hvis man har færdiggjort en uddannelse,
har man ikke længere mulighed for at tage en ny uddannelse, der er på samme niveau eller lavere. I den forbindelse
indgav FADL et høringssvar til folketinget. Her kan du læse
et uddrag:

Vores mest værdifulde ressource er uddannelse
Fremtidens patienter er ældre og mere komplicerede end
hidtil og de har brug for læger i verdensklasse. Fremtidens
læger skal mestre kommunikation, kreativitet og tværfaglighed – det kræver en uddannelse og en baggrund, der
favner bredt.

Divers lægestand
Med en bred patientgruppe burde følge en bred lægestand.
I forvejen har næsten halvdelen af de lægestuderende (TNS
Gallup) forældre, hvor en eller begge har en lang videregående uddannelse. Vi skal ikke gøre det sværere for mennesker fra uddannelsesfjerne hjem og mennesker med andre
kvalifikationer at blive læger.

Afstå fra at begrænse adgangen til videregående
uddannelser
FADL opfordrer derfor til at afstå fra at begrænse adgang
til videregående uddannelser. Som minimum bør medicinstudiet være undtaget aftalen. Alle uddannelsessøgende,
som har afsluttet en anden uddannelse, bør kunne blive
optaget på medicinstudiet på samme vilkår som ansøgere,
som endnu ikke har afsluttet en anden uddannelse.

Skal du i klinik, så har vi julegaven til dig!
Hvad skal du gøre for at få del i glæderne?
Det er gratis for alle medlemmer af FADL.
Man kan dog kun få ét eksemplar.
Kom et smut forbi FADL-huset og få dit nye
kittelkort!
FADL - sammen bliver vi bedre læger

KONTAKT
FADL
Hunderupvej 67
5230 Odense M

FADL.dk
41 90 96 01
okf@fadl.dk
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I ALLE

SØGES

I ALLE

Vil du donere lærebøger til Afrika?
Gratis workshops til studerende!

Har du svært ved EndNote eller
driller PubMed?
Vi har gratis kurser til alle studerende! Kun 1½ time!
Læs mere og tilmeld dig her:
http://videncentret.dk/Undervisning

LEGATER

Videncentret samarbejder med et universitet i
Tanzania og i den forbindelse indsamler vi nyere
lærebøger på engelsk, der kan bruges på et
medicinsk bibliotek, der betjener
hospitalsansatte og studerende. Det nuværende
bibliotek indeholder udelukkende bøger, der
doneres og en del er desværre meget gamle. Så
hvis du vil donere dine gamle lærebøger, tager
Videncentret gerne imod dem og sørger for
transporten.
Find videncentret her:
http://videncentret.dk/Om%20Videncentret/Hvor%2
0finder%20du%20Videncentret

I MEDICIN

Har du interesse for radiologi?
Har du en radiolog gemt i dig og har du lyst til at komme på kongres, møde nogle flinke
radiologer og høre nogle spændende indlæg?
Så tilbyder Dansk Radiologisk Selskab (DRS) nu, at du kan komme gratis på DRS-årsmøde i
Aarhus 25.-27.-januar 2017. Vi betaler kongresgebyret (inklusiv socialt arrangement dag 1 og
festmiddag dag 2) – du står selv for evt. transport og overnatning.
Hvem kan søge: Medicinstuderende med interesse for radiologi
Krav: Du har interesse for radiologi og sender en motiveret ansøgning om hvorfor vi skal
vælge dig. Vi forventer et kort referat, der evt. vil blive lagt op på vores hjemmeside eller
kommer i vores medlemsblad
Ansøgning sendes til: sekr@drs.dk
Frist: 1. december
Antal legater: 8 legater fordelt på landets 4 universiteter
Se mere om Årsmødet på http://2017.drs-aarsmoede.dk/

STUDIELIV
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I MEDICIN

Faglige Instruktorer i Medicin søges
Til undervisning i medicinske fag med undervisningsstart i forårssemesteret
2017 eller efter aftale, søges et antal instruktorer. Undervisningen henvender sig hovedsageligt til studerende ved medicin og klinisk biomekanik.
Nærmere information ved henvendelse til undervisningssekretær Rigmor
Jepsen, tlf. 6550 2332.
Husk i ansøgningen af oplyse både postadresse, telefonnummer og studentmail-adresse.Ansættelsesperioden for en instruktor vil være 1, 2 eller 3 år.
Dette kan man få oplyst ved henvendelse på instituttet.
Der gøres opmærksom på, at der ikke er noget krav om, at den ansatte har
timer hvert semester i ansættelsesperioden. Instruktorer aflønnes i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes
Landsforbund.
Instruktorstillinger kan kun søges af studerende (der skal vedlægges en eksamensudskrift). Ansøgere skal vedlægge et CV, der blandt andet oplyser
om tidligere undervisningsvirksomhed og relevante faglige kvalifikationer.
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg stilling online” på stillingsopslaget på http://www.sdu.dk/service/ledige_stillinger
Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format.
Universitetet opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.
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sommer, ringede nogle af de studerende fra mit
1. semesters tutorhold og fortalte at de var
dumpet. De beskrev skam og tvivl, og spurgte
mig ”Skal jeg overhovedet gå på medicin, hvis jeg
ikke kan bestå den første eksamen?”

forskellene mellem den danske- og den amerikanske
lægeuddannelse og vores nyeste program handler
om den gode klinik. Hvilke læger excellerer og
hvordan forbereder man sig bedst muligt som
studerende?

Jeg fortalte dem alle sammen, at selv-fuckingfølgelig skulle de gå på medicin. En eksamen på
et nyt studie, var på ingen måder definerende,
for om de skulle være læger, men det fik mig til
at tænke. Tænke på dem der skammer sig så meget
over en dumpet eksamen, at de ikke fortæller nogen
om det.
Hvordan får man fortalt dem, at de heller ikke
skal lade sig gå for meget på, af en enkelt dum
prøve?
Jeg forestillede mig med det samme en idé til
en radioudsendelse, hvor nogle stakler der lige
var dumpet deres eksaminer, skulle i studiet og
fortælle om netop den skam og tvivl, som alle på
medicin oplever på et eller anden tidspunkt, men
som vi ikke altid er lige gode til at snakke med
hinanden om.
Så kunne man lægge sig under sin dyne, med en
spand is og sin dræbende selvmedlidenhed,
og lytte til folk der følte det samme som
en selv, uden at man behøvede blotte sig.

I fremtiden kaster vi os
over emner som aktiv
dødshjælp,
antivaxxers og overmedicinering,
men
først
kan
man
glæde
sig til
at mit

Lige som de 10.000’ende af revolutionerende
idéer jeg går og får, så gjorde jeg mig klar
til at den her imaginære radioudsendelse
også skulle lægges til hvile bagerst i mit
hoved.
Men ved en af den slags tilfældigheder, som
gør at man får mistro til tilfældigheder, hørte
jeg den næste dag om en gruppe medicinstuderende,
der havde taget de første spæde spadestik, i
opstarten af en ny podcast. Stetoskopet. Fra
medicinstuderende til medicinstuderende.
Vores første udsendelse handlede om sammenbruddet
i forhandlingerne mellem DSV og FADL i region
vest.
Efter det har vi brugt to programmer på at
undersøge lægens rolle i forhold til indvandrere
og asylansøgeres syn på det danske sundhedsvæsen,
vi har undersøgt det uofficielle phd-krav, der
tales så meget om, vi har lavet en udsendelse om
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Lyt med h

hjertebarn,
“Tvivl
på medicinstudiet” udkommer lige til at
ramme jeres triste, tømmermandsramte
hjerter, d. 1 januar.
Du kan finde os på www.stetoskopet.nu
eller som ”Stetoskopet” på Facebook.
vi håber du har lyst til at lytte med.
Venlig hilsen
Morten Ruge /på vegne af Stetoskopet
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