
SUND & HED   I  MARTS 2017   I  NUMMER 2  GRATIS MAGASIN FOR ALLE TILKNYTTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET PÅ SYDDANSK UNIVERSITET  

STUDIELIV:
14 Jagten på den perfekte vulva

15 Mesenteriet: et nyt organ eller en mediestorm i et 

glas vand?

20 At være FSV'er på arbejdsmarkedet

TEMA:
5 TBL: Når undervisning er noget vi skaber sammen

6 Studevaner hos Sund & Heds følgere

10 Livet som moderne studerede

SUND
&HED MARTS



Marts

27

LÆRING

TEMA
 4 Panel

 5 TBL: Når undervisning er noget vi skaber sammen

 6 Studevaner hos Sund & Heds følgere

 7 Hop dig klogere

 8	 Når	følelser	har	indflydelse	på	læring

 9	 Sammspil:	fra	bevægelse	til	forretning

 10 Livet som moderne studerede

 11	 Psychopedia	-	et	lærerrum	for	nysgerrig	psykologistuderende

 12	 Findt	rundt	i	dit	mind	palace	-	memo	som	studieteknik

 13 Ond & Vred + digt

STUDIELIV
 14 Jagten på den perfekte vulva

 15	 Mesenteriet:	et	nyt	organ	eller	en	mediestorm	i	et	glas	vand

 16	 Prægraduat	i	psykologi

 17 Mød en professor: Leger vi med bolden, eller leger bolden med os?

 18 Bevkasse + boganmeldelse

 20	 At	være	FSV'er	på	arbejdsmarkedet

 22	 Dekanens	hjørne

AKTUELT
 23	 Annoncer

 24 FADL

 27	 Anmeldese	og	billeder	fra	mediciner	og	biomek	revyen	2017

I dette nummer har vi zoomet ind på essensen af 
vores universitetsår: læring. Vi har undersøgt forskellige 
strategier og projekter, der beskæftiger sig med læring, 
og så har vi spurgt jer på Facebook, hvordan I studerer, og 
hvad I synes om SUNDs nye initiativ, Team Based Learning. 
Hvis du ikke er helt skarp på, hvad det går ud på, kan du 
læse mere om det i bladet her, og du kan også læse om, 
hvordan man lærer af parkour, eller hvad der skal til, for 
at man kan bruge memo-teknikken til indlære pensum.
Desuden har vi fået en artikel fra Anne Clausen, der 
læser Folkesundhedsvidenskab, om at være FSV’er på 
arbejdsmarkedet. Og så har vi interviewet professor 
Henning Eichberg om hans spændende forskning i leg 
og samvær i vores artikelserie ”Mød en professor”. 
Så hvis du vil lære mere om at lære, så skal du bare kaste 
dig ud i det. Og hvis du er dødtræt af det, så kan du altid 
slå op på brevkassen eller vores tre boganmeldelser. 

God læselyst og glædelig forår. 

Katia Bomholt

Sund & Hed er et gratis magasin for alle 
tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet på SDU. Bladet udkommer fire 
gange pr. semester og skrives og varetages 
af studerende. 
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Bladet omdeles internt til ansatte ved SDU 
og OUH. Ved ønsker om at modtage bladet 
bedes I kontakte sundoghed@sundoghed.dk
Studerende ved SDU kan ikke få bladet 
omdelt med posten. 
Organisationer og virksomheder udenfor SDU 
og OUH, som ønsker at modtage bladet, 
kan ligeledes kontakte os på ovenstående 
adresse.
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Tager man i Bilka efter en lang dag på universitetet og ender nede 
foran morgenmadshylderne, kan man ende i et sandt dilemma. 
Til venstre Havrefras, til højre Rugfras. Æskerne reklamerer fint 
med fuldkornsindholdet, henholdsvis 78% og 93%. Umiddelbart 
er det simpelt, Rugfras er den sunde løsning. Læser man på bagsi-
den bliver forvirringen absolut - Havrefras indeholder flere kost-
fibre. Hvad er nu sundest? 
Det er selvfølgelig et absurd eksempel, men det rummer alligevel 
problematikken om sundhedskompetence. Hvor meget skal for-
brugeren selv vide, og hvor meget skal serveres for dem? 

Konsultationen med Dr. Google
I takt med, at diagnoser, symptomer og behandlinger er blevet 
mere tilgængelige, er der kommet en ny læge i byen. Dr. Goog-
le. Og Dr. Google ved alt, alle diagnoser store som små kan fin-
des derpå, men desværre har det en anden konsekvens: det er 
for nemt. Hvis man leder efter en bestemt diagnose, så er der al-
tid et symptom, man kan koble det op på. Er man træt i en peri-
ode og er bange for, at det er cancer - så kommer Dr. Google lyn-
hurtigt tilbage med svaret - det var sørme cancer. 

Kulturclash blandt patienter
Men hvis ansvar er det, at forbrugeren - eller patienten - har en 
forståelse for sundhed?
På den ene side står enkeltpersonen med sit eget ansvar. Patien-
ter kræver i stigende grad autonomi. Man kan groft skitseret dele 
den autonome patient i to sub-kulturer. De, der ser sundhedssy-
stemet som en aktør, der skal fylde dem med medicin. En medicin 
de vel at mærke har betalt dyre domme for igennem Skat - hvor-
for de har krav på alt de beder om. Og de, der ser sig selv som ak-

“Sundhedsøkonomi er et 
fag med rigtig mange nye 
begreber, jeg ikke tidligere 
har stiftet bekendtskab med. 
Derfor synes jeg, det ville have 
været rarere med en normal 
forelæsning.”

tørerne, der vil have enorm medindflydelse. Man kan have set 
en patient få eller ingen gange, men de går ind til konsultatio-
nen med et krav om medicin til den sygdom, de selv har diag-
nosticeret. Det er i virkeligheden et mærkeligt paradoks; der er 
mange meget kritiske patienter og mange der sluger al viden på 
Google ukritisk. 
På den anden side står samfundet. Hvis der er noget vi som sam-
fund har lært, så er det, at brugervenlighed og tilgængelighed er 
nøgleord - også indenfor sundhed. Se bare nøglehulsmærket, en 
nem måde at danne sig et overblik i Netto. Hvad er sundt? Hvad er 
ikke? Men der skal ikke gå inflation i det. For tre måneder siden 
offentliggjorde Tænk ’16 mærker du skal kende’. I sidste måned 
kritiserede de så mærkningen fra COOP, der gradbøjer dyrevel-
færd til fire mulige scenarier. Det skal forblive simpelt. Vi bry-
ster os også i Danmark over vores Ø-mærke. Det har højere stan-
darder end EU øko-mærkningen. Det danske Ø er altså bedre. 
Man skal ikke længere end til Tyskland før supermarkederne 
indeholder tre gange så mange varer - men kun en tredjedel af 
mærkerne. Sundhed via mærker er altså endnu ikke, en inter-
national affære.
Samtidig er man nødt til at gøre en ting klar. Hvis man som læge, 
sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person vil have ind-
flydelse på sine patienter, så kræver det tid. En konsultation 
er i stigende grad en forhandling mellem personale og patient. 
Hvis en patient skal have forudsætninger for denne forhandling 
kræver det oplysning. Oplysning tager tid. Men hvor skal pen-
gene komme fra?

Hvordan løser vi det? Så længe der er en enorm kløft mellem, 
hvad folk på Facebook ved - og hvad der er evidens for - er det 
en kamp op ad bakke.  Kan man lære folkeskolebørnene, hvor-
dan man forholder sig kildekritisk til ting på nettet? Eller kan 
det hele klares, hvis man som privatperson lærer at bruge sund-
hed.dk rigtigt? Har samfundet eller personen det endegyldige 
ansvar for folkesundheden?

PANELET 
- om sundhedskompetence

Debatpanelet er en gruppe af studerende på SUND, 
der gennemdebaterer et aktuelt emne til hvert blad. 

En af deltagerne formulerer så en kort kronik. 
I denne måned består panelet af: Jesper Bossel Holst 

Christensen, medicin. 
Tobias Opsahl, Psykologi. 

Wiebke Mohr, Folkesundhedsvidenskab. Læs mere 
på www.sundoghed.dk

TBL: Når undervisning er 
noget, vi skaber sammen
Du træder ind i et 
undervisningslokale. Det 
første spørgsmål, der melder 
sig, er, hvor underviseren er. 
Han står diskret og betragter 
det, der foregår i lokalet.
Ikke længe herefter tænker 
du, at bordene står helt 
forkert – i mere eller mindre 
lige rækker med front mod 
tavlen. Det er standard, 
men det synes forkert, når 
holdet af studerende sidder 
klynget sammen i teams og 
koncentrerede arbejder med 
pensum. 

Velkommen til! Lokalet, du er trådt ind i, 
rummer en årgang folkesundhedsviden-
skabsstuderende, der ihærdigt og med 
sved på panden arbejder med sundheds-
økonomi. Fælles for langt de fleste er, at 
det er første gang, de stifter bekendtskab 
med økonomisk teori. Termerne er talri-
ge og undervisningsformen udfordrende, 
for her er ikke tale om en traditionel fore-
læsning. I stedet arbejdes i teams. Tre lek-
tioner med studenteraktiverende under-
visning, hvor ansvaret for læring overdra-
ges til de studerende.

Det er nye tider for de folkesundhedsvi-
denskabsstuderende, men det er også nye 
tider for Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet. Studieledelsen har truffet en be-
slutning om at indføre teambaseret læring 
på de sundhedsvidenskabelige uddannel-
ser og gør hermed op med såvel undervi-
sernes som de studerendes forventninger 
til læring.

Læring i teams
Teambaseret læring blev udviklet af pro-
fessor Larry Michaelsen i 1979 og har siden 
vundet indpas i undervisningsmiljøer ver-
den over. Præmissen for teambaseret læ-
ring er, at de studerende forud for lektio-

nerne studerer pensum, således diskussi-
onerne i teams bliver frugtbare og udbyt-
terige. Forelæsningerne erstattes af stu-
denteraktiverende opgaver, hvor undervi-
seren er facilitator og giver feedback på de 
studerendes præstationer og spørgsmål. 

I praksis implementeres teambaseret læ-
ring ved først at teste de studerendes indi-
viduelle præstationer efterfulgt af en test 
af teamets præstation. Ifølge empirien vil 
teamet præstere bedre end de individuel-
le indsatser, og det er heri motivationen til 
deltagelse indtræffer.
Foruden tests inkluderer teambaseret læ-
ring cases, der imødekommer behovet for 
abstrakt tænkning og udfordrer de stu-
derendes argumentations- og abstrakti-
onsevne. Læringssituationen har fået nye 
rammer!

Studenterperspektiv
Præmisserne for teambaseret læring er 
gode. Spørgsmålet er, om undervisnings-
formen opleves som god af de studerende. 

Studerende Frederikke Stage Kristensen 
(folkesundhedsvidenskab, 6. semester) ud-
trykker bekymring i forhold til, om under-
visningen i tilstrækkelig grad er dækken-
de for pensum. Hun er ikke ene om at ud-
trykke kritik af undervisningsformen og 
selvom hun mener, at en udfordring af læ-

ringsstile i et vist omfang er acceptabelt, 
oplever hun kritikken som berettiget: 

”Sundhedsøkonomi er et fag med rigtig 
mange nye begreber, jeg ikke tidligere har 
stiftet bekendtskab med. Derfor synes jeg, 
det ville have været rarere med en normal 
forelæsning. Sundhedsøkonomi er et mere 
kompliceret fag, end jeg først have troet, 
og derfor ville en normal introduktion til 
begreber, kurver og generelt pensum have 
været mere relevant efter min mening.”

Der er således en vis skepsis at spore 
blandt de studerende i forhold til, om 
teambaseret læring vil fremme deres for-
ståelse og præstationer i praksis. Dette kan 
kun tiden vise og her på Sund & Hed følger 
vi udviklingen tæt. Tøv derfor ikke med at 
kontakte redaktionen, hvis du har lyst til 
at dele dine erfaringer med vores læsere. 

TEKST AF FREDERIK MARK HØJSAGER
SKRIBENT, STUD. MED. 7. SEMESTER

TEKST AF SELMA NIELSEN
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 6. SEMESTER

TEMA TEMA
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STUDIEVANER HOS SUND & 
HEDS FØLGERE
Det klassiske billede på en 

studerende er en, der trofast 

læser hver eneste side opgivet 

i pensum og møder op til alle 

forelæsningerne - også tidlig 

mandag morgen. Men er det 

nu også sådan, virkeligheden 

forholder sig? Vi har, gennem 

en spørgeskemaundersøgelse 

på Facebook, spurgt Jer om 

jeres studievaner og holdninger 

til Team Based Learning.

Tanken om, at de studerende troligt møder 
op til forelæsningerne, bliver da også be-
kræftet i undersøgelsen, hvor hele 85,4% 
svarer, at de møder op til alle eller næsten 
alle forelæsninger. Så generelt kan vi sige, 
at vi har nogle ret pligtopfyldende læsere, i 
hvert fald når det gælder fremmøde. Om I 
lytter eller sidder på Facebook, mens I la-
der, som om I lytter, kan vi jo kun gisne om. 
Vi spurgte nemlig ikke ind til graden af ud-
vist opmærksomhed, men derimod til ud-
byttet af forelæsningerne. Her er er nogle 
af de svar der går igen at forelæsninger-
ne giver afgrænsning af pensum, samt et 
overblik og en bedre forståelse for begre-
ber, teorier og detaljer. Flere pointerer dog 
også, at det kommer meget an på den giv-
ne forelæser, både vedkommendes evner, 
men ligeså meget om der i forelæsningen 
bliver lagt vægt på at supplere viden fra 
pensum eller blot gennemgå det vigtigste. 
På en skala fra 1-6 (1=intet udbytte, 6=stort 
udbytte) rater ligegodt halvdelen udbyttet 
af forelæsningerne på 4 (se graf 1)

Hvordan folk læser pensum er meget for-
skelligt. Sammenlagt læser de fleste en del 
af (og altså ikke hele) pensum enten før el-
ler efter forelæsningen. Angående mere 
specifikke studieteknikker til at læse pen-
sum, er de tre mest brugte studievaner at 
læse en del af det opgivne materiale i de 
anbefalede bøger, at søge oplysninger på 
nettet og finde viden dér, samt at se vide-
oer om emnet på nettet (se graf 2)

Team Based Learning
Team Based Learning (TBL) er åbenbart 
det nye sort. Det er en læringsmetode, som 
generelt skal indføres på alle uddannelser 
på SUND. Ideen er, at de studerende skal 
lære sammen. Undervisningen vil være 
bygget sådan op, at man først individuelt 
bliver testet i forståelse af emnet, hernæst 
skal man tage samme test igen med sin stu-
diegruppe, inden man får en kort forelæs-
ning om det givne emne, og til slut får man 
en case i gruppen, som skal løses i fælles-
skab. Besvarelsen af casen og testresulta-

terne er afgørende for, hvorvidt man be-
står timen og får adgang til eksamen. 
Det er de færreste af de adspurgte, der i 
dag har TBL på deres studie - faktisk kun 
13,2%. De er da også relativt afvisende over 
for det, da 71,5% svarer ’nej’ til, at det er en 
god idé at indføre TBL på alle studier. Kom-
mentarerne om, hvad man synes om TBL, 
er også meget forskellige. Nogle synes, det 
virker ressourcekrævende og mener, at det 
vil tage friheden fra de studerende, mens 
andre synes det lyder fint i teorien, men 
er spændte på, hvordan det kommer til at 
fungere i praksis. De fleste pointerer, at 
man selv bør have ansvar for egen læring, 
og at TBL kan give problemer, hvis man 
ikke har en god studiegruppe, samt at TBL 
”tvinger” de studerende til én bestemt læ-
ringsstil, hvor man måske føler, man lærer 
bedre på en anden måde. Der er dog rela-
tiv enighed om, at det langt fra er en god 
ide, at man skal bestå TBL-timerne for at 
få adgang til eksamen, hvor omkring 40% 
svarer ’slet ikke god ide’.

HOP DIG 
KLOGERE
Læring er meget mere end forelæsninger, 
læreprocesser og lærebøger. Og i idrættens verden 
sker læring ikke bare igennem boldspil, fysiologiske 
test eller i svømmehallen. 
Men hvordan er læring og leg koblet sammen, og hvad 
lærer en ph.d. studerende selv i forskningsprocessen 
om læring? 

Hvad dåseputte og parkour har til fælles 
Alle kan lege, og alle har leget. Alle har leget dåseskjul og 
de fleste har leget med dukker. Ingen tvivl om, at legen som 
institution synes at være et universelt sprog, som alle kan 
forholde sig til. Derfor er legen, og hvad dertil hører, blevet et 
forskningsobjekt. 

Men på hvilken måde forskes i den, fortæller Signe Højbjerre, 
ph.d. Assistant Professor ved IOB om, som var med i forsknings-
projektet ”Bevægelse, Leg og Læring”, som Sund & Hed har snak-
ket med. Projektet havde blandt andet til formål at undersøge, 
hvordan leg kan udvikles i Danmark: 
”Jeg bød ind med et projekt om leg og læring i selvorganiseret 
idræt med særlig fokus på parkour, da det var en bevægelseskul-
tur, som jeg havde fulgt lige siden de første unge begyndte at være 
aktive i Danmark” fortæller Signe om sin deltagelse i projektet.

Leg, læring og spring på tage 
Forskning i læring er ikke noget nyt - men at sætte det i 
rammer med leg og bevægelse og i et bevægelsesmiljø som 
parkour, begrunder Signe Højbjerre således: “Når bevægelse, 
leg og læring smelter sammen, så har vi en betydnings- og 
meningsfuld aktivitet af høj kvalitet. Det er imidlertid vigtigt 
at huske, at forholdet mellem de tre aktiviteter ikke er simpelt. 
Vi lærer ikke nødvendigvis noget, fordi vi leger eller bevæger 
os, hvilket der er opstået lidt en tendens til at handle efter. Hvis 
man skal lære noget gennem leg og/eller bevægelse, så skal det 
være meningsfuldt for den enkelte. God bevægelse, god leg og 
vedvarende læring kræver, at man fordyber sig og har et ønske 
om at blive bedre.”

Derfor finder der ikke nødvendigvis decideret læring sted, når 
man bliver fanget i dåseskjul eller hopper rundt på byens tage. 
Så hvorfor det lige var parkour, der interesserede Signe i hendes 
ph.d. forklarer hun herved: ”Afhandlingens centrale bidrag er vi-
den om den kropslige praksis i parkour. Parkour er ikke bare fri 
leg. Afhandlingen indeholder detaljerede beskrivelser, som kan 
danne afsæt for nye analyser og komparationer med andre selv-
organiserede bevægelseskulturer. I afhandlingen viser jeg, at par-
kour i højere grad handler om udforskning af krop og rum, lege-
lyst og spænding og fordybelse i læringsprocesser.” 

Så hvordan kan en fritidsaktivitet som parkour med hop og dra-
belige landinger på tage og bygninger, fremme læring, og hvad 
lærer de ved denne bevægelsesform?

”Parkourudøverne, som jeg fulgte, er virkelig gode til at lære nye 
bevægelser, fordi de er så refleksive og fordybede i deres lærings-
proces og har et stort fællesskab omkring det” forklarer Signe. 
Så den refleksive læreproces, som finder sted i bevægelserne fra 
de hoppende gadeakrobater, kan måske i virkeligheden sammen-
lignes med Signes eget udbytte af læring i forskningsprocessen: 
”Jeg lærer bedst, når der netop er tid til at fordybe sig og til at ud-
forske og reflektere over de udfordringer og den modstand, som 
man møder på vejen i stedet for at skulle undgå den.” 

Så måske kan man sige, at den læring, der sker ved hjælp af re-
fleksion, hvad enten udfordringen er tage, hegn og bænke i en 
park eller tykke bøger og interviews i en forskningsproces, ikke 
er så langt fra hinanden. 

“God bevægelse, god leg og vedvarende læring 
kræver, at man fordyber sig og har et ønske om at blive 
bedre.”

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER

TEKST AF EMIL LJUNGSTRÖM    
SKRIBENT, IDRÆT OG SUNDHED 6. SEMESTER
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Vores opmærksomhed kan sammenlig-
nes med en kameralinse, hvor man enten 
kan zoome ind på detaljer, eller zoome ud 
og se det store billede, hvilket har betyd-
ning for, hvor meget vi kan lægge mærke 
til, tage ind, processere og endeligt lagre i 
vores langtidshukommelse. 
Tidligere mente man, at negativ påvirk-
ning altid var forbundet med indsnævring 
af opmærksomhed, hvorimod positiv på-
virkning var forbundet med udvidelse af 
opmærksomheden. Men et i studie af Har-
mon-Jones et al. (2011) fandt man, at mo-
tivation – og intensiteten af denne – også 
spillede en rolle. De fandt, at både positi-
ve og negative følelsesmæssige tilstande 
af høj motivationsintensitet (fx at se en at-
traktiv person af modsatte køn eller være 
i en truende og farlig situation) produce-
rer opmærksomhedsindsnævring, fordi 
det hjælper folk til at opnå ønskede objek-
ter og/eller undgå ubehageligheder. Hvor-
imod opmærksomhedsudvidelse sås ved 
positive og negative følelsesmæssige til-
stande af lav motivationsintensitet (fx at 
lytte til behagelig musik eller at være trist), 
fordi det giver folk muligheden for at være 
åbne overfor nye muligheder. 
Når ens opmærksomhed bliver snævret 
ind, lægger man hovedsageligt mærke til 
de centrale detaljer – man er ikke kognitivt 
i stand til at opdage og være opmærksom 
på de mere perifere detaljer. Omvendt, 
når opmærksomheden bliver udvidet, så 

er der øget opmærksomhed på både cen-
trale- og perifere detaljer, hvorfor det er 
her, man umiddelbart burde lære bedst. 
Altså bør man have de bedste forudsæt-
ninger for at lære, hvis man befinder sig i 
en følelsesmæssig tilstand med en lav mo-
tivationsintensitet – hvor man derved ikke 
er fokuseret på at opnå et givent mål. Selv-
følgelig betyder det ikke, at det er umuligt 
at holde opmærksomheden eller lære nye 
ting, hvis vi føler noget med høj motivati-
onsintensitet. Der er mange flere aspekter 
af indlæring end det emotionelle, som der 
også bør tages højde for. Det betyder blot, 
at det tyder på, det er ved lav motivations-
intensitet, at vi har den bedste emotionel-
le forudsætning for at lære. 
Vi husker generelt bedst, når der er ”ba-
lance” i vores humør ved indlæring og 
genkaldelse, hvilket gør sig gældende 
ved humørkongruens (eng: mood-cong-
ruity) og humør-afhængig hukommelse 
(eng: mood-dependent memory). Humør-
kongruens betyder, at vi lærer og husker 
bedst, når vores emne og humør matcher. 
Altså har vi nemmere ved at genkalde gla-
de minder, når vi er i et godt humør og tri-
ste ting, når vi er i negativt humør. Humør-
afhængig hukommelse vil sige, at vi har 
lettere ved at huske noget, når vores hu-
mør ved genkaldelse er det samme som 
ved indlæring, end hvis det er forskelligt. 
Hvis du var glad, da du læste om kroppens 
anatomi eller hjernens udvikling i barn-
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Sammspil i virksomheder 
- Fra bevægelse til forretningsplan 

”Godt 
teamwork!”
Ovenstående ord kan være en træners råb 
til sine spillere på fodboldbanen, en kam-
merats anerkendelse af sin wingman ef-
ter en vellykket tur i byen eller chefens op-
råb til sine ansatte på virksomheder rundt 
om i landet.

Men selvom de fleste er bekendte med det-
te udsagn, er det muligvis de færreste, der 
ved, hvorfor teamwork er nødvendigt at 
være bevidst om - også i en virksomhed. 
Derudover hvordan den enkelte bliver be-
vidst om egen rolle, og hvordan denne vi-
den kan overføres til en konkret forret-
ningsplan.
Det har to bachelorstuderende på Idræt og 
Sundhed, Jeppe Panduro og Helena Storm, 
sat sig for at undersøge. 

Udfordring og udvikling i Cortex 
Lab
I den igangværende praktikperiode på 
Idræt og Sundhed er de to nysgerrige 
idrætsstuderende i praktik ved Samm-
spil, som ønsker at facilitere meningsfuld 
læring gennem idræts- og bevægelsesfor-
mer. Sammspil er i øvrigt stiftet af to tid-
ligere kandidatstuderende ved Idræt og 
Sundhed. 

”Vi holder til på Cortex Lab, hvor vi har de 
bedste rammer for at lære og være med 
til at udvikle et vildt spændende koncept” 
fortæller Jeppe Panduro, som sammen 
med Helena har mulighed for tværfaglig 
sparring indenfor forskellige faggrupper 
som eksempelvis grafiske designere, tek-
nikkere mm. 

”Det, vi gerne skal udvikle, er en forret-
ningsplan til mellemstore virksomheder. 
Drømmescenariet er at udvikle og kunne 

implementere læringsforløb med fokus på 
samarbejde og personlig udvikling. Et ek-
sempel på dette kan være fysiske aktivite-
ter, som kan være med til at få den enkel-
te til at reflektere mere over egen rolle og 
på hvilken måde vedkommende indgår i et 
team” fortæller Jeppe.  

Men er det ikke helt naturligt at kunne ar-
bejde sammen på en arbejdsplads i dagens 
Danmark? Det korte svar er ”nej”. Hvorfor 
det er vigtigt i ethvert samarbejde og spe-
cielt i en virksomhed, forklarer Jeppe så-
ledes: ”Forhåbentligt kan en forståelse og 
refleksion om sig selv og over egen rolle 
og egne evner, være med til en større for-
ståelse for egen rolle i gruppen og derfor 
en bedre forståelse for ens medarbejdere 
i virksomheden.” 

Signifikant læring
Så hvordan skal denne læring om sig selv 
og sine medarbejdere konkret komme 
virksomheden til gode? Og kan tankegan-
gen fra fysiske aktiviteter overhovedet om-
sættes og overføres direkte ind i en etable-
ret virksomhed i erhvervslivet? 
Ifølge Jeppe arbejder Sammspil med at 
skabe signifikant læring. Heri kan under-
viseren facilitere betydningsfulde øvelser 
og aktiviteter, hvor deltagerne kan sætte 
sig selv i spil på forskellige måder, og så-
ledes blive mere bevidste om hvordan de 
reagerer og agerer over for andre. 

”Selvom jeg som udgangspunkt er natur-
videnskabelig, er arbejdet med psyken og 
dét at rykke noget i folk, virkelig spænden-
de og til stor inspiration for mig” fortæl-
ler Jeppe ivrigt, da han bliver spurgt om 
hvorfor Sammspil var at foretrække som 
praktiksted.

Den virkelige verden venter
”Den store AHA-oplevelse har helt klart 
været, hvordan min teoretiske viden fra 

den akademiske verden kan gøre sig i ”den 
virkelige verden”. Desuden har jeg lært, at 
dén viden, vi tilegner os på studiet, kun er 
en brøkdel af den verden, vi kommer ud i 
bagefter. Johan [Borghäll, red.] har lært 
os en masse omkring selvrefleksion, men 
at det var så behjælpeligt på arbejdsmar-
kedet, er jeg meget overrasket over” for-
tæller Jeppe. 
Så kan man bruge bevægelse og fysisk ak-
tivitet som en medspiller i sin virksom-
hed? Ifølge Sammspilspraktikanten, Jep-
pe Panduro, er svaret ”Ja!” 

Når følelser har betydning 
for læring
Vores humør og emotionelle 
stadie har stor betydning 
for flere aspekter af vores 
kognition, herunder bl.a. 
opmærksomhed, læring og 
hukommelse. Det er derfor 
naturligt at tænke på, hvilken 
betydning vores følelser 
og humør har, når vi sætter 
os ind til en forelæsning 
eller sidder på læsesalen og 
forsøger at forstå – og ikke 
mindst huske – pensum.

dommen, vil du også lettere kunne huske 
det, når du er i et godt humør. Men vores 
følelser er selvfølgelig svære at styre. Du 
kan derfor trøste dig selv med, at du kan al-
livel kan gøre brug af samme princip i din 
oplæsning til eksamen. De samme situa-
tioner, ligesom emotioner, vækker nem-
lig minder om viden frem. Så i princippet, 
hvis du altid tygger et bestemt tyggegum-
mi, når du læser op til eksamen og så gør 
det igen inde til selve eksamen, vil du også 
have lettere ved at kunne huske og genkal-
de den lagrede viden. 
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Livet som moderne studerende: 
opgør med forældede studieteknikker

Study hard. Desto flere timer du læser, nu 
dygtigere bliver du – sådan er den klassi-
ske studerendes opfattelse. 
Men den moderne studerende er bevidst 
om, at tid i dag er en begrænset ressource, 
og er derfor nød til at study smart. 
Som vores uddannelsesminister selv for-
talte RUST tidligere på måneden: ”Det er 
svært at gå på universitetet”. 
Det er dog min erfaring, at dem, der tager 
det lidt mere stille og roligt, og ikke ligger 
grædende om natten fordi man kun fik 7, 
klarer sig nemmere igennem studiet. Jeg 
vil endda våge at påstå, at selvom de rent 
karaktermæssigt klarer sig ringere end 
dem, der slider og slæber for 12-taller, så 
bliver de ikke nødvendigvis ringere stillet 
til at møde patienterne og sine medmen-
nesker i det senere arbejde. Almen dan-
nelse spiller en ligeså vigtig rolle, og det er 
ikke altid let at finde tid til, hvis man me-
ner, at høje karakterer er det tætteste vi 
kommer himlen. 
Det skal naturligvis lige nævnes, at det er 
flot at få høje karakterer og det er essen-
tielt at fordybe sig i ens interesser. Faglig 
viden jo er kerneværdien i vores senere 
funktion på arbejdsmarkedet. Men, hvis 
man mener, at man har fejlet som menne-
ske, hvis man én gang får mindre end 10, 
så er man på gale spor. Grænsen er relativ. 

Målet eller midlet?
Den fundamentale forskel på den moder-
ne og klassisk studerende er, hvorvidt de 
har fokus på resultatet eller processen. 
Imens den Klassiske studerende dykker 
ned i Studyguiden og noterer hvilke sider 
af pensum, der skal gennemgås og læser 
fra A til B, overvejer den Moderne stude-
rende ”Hvordan får jeg lært mest af dette 
pensum på de næste 30 minutter?”
Målet for den klassiske studerende er der-
ved at læse hele pensum, og vil umiddel-
bart kalde det en succes uanset, hvor lang 
tid det tog.
Imens vil den moderne studerende efter 
en kort og intensiv læseperiode overveje; 
”fik jeg nok udbytte af dette, skulle jeg have 
gjort noget anderledes?” derved effektivi-

sere og udvikler den moderne studerende 
konstant sine studieteknikker.
Ligeledes er karakterer ikke alt afgøren-
de for den Moderne studerende. For det 
handler jo ikke om, hvor gode karakterer 
du får, men om engang at varetage sit job 
godt, og det kræver, at man har forstået 
det grundlæggende, så man senere kan gå 
i dybden og specialisere sig. 

Man kan godt læse i dårligt vejr
Dårligt vejr er ikke en undskyldning for 
ikke at træne -og heller ikke for at læse. 
Den Moderne studerende læser uanset 
omstændighederne. 
Den Klassiske studerende er begrænset 
til rolige omgivelser, som er indrettet til 
at studere sm f.eks. læsesale, biblioteket 
eller i hjemmet. 
Den Moderne studerende har tillært sig 
at studere uanset omstændighederne, og 
der findes derfor ingen tidspunkter, hvor 

der ikke kan studeres. Det kan være imens 
man står i kø, venter på en kammerat, i 
bussen eller imens aftensmaden tilbere-
des. 
Dette hænger også sammen med at den 
Moderne studerende benytter sig af viden, 
som ikke kræver at man har slæbt fagbo-
gen med, men i stedet har arrangeret sine 
noter i Clouden eller benytter sig af andre 
digitale medier. 

Stille og roligt…
Ufo og Yepha ved det, og det gør videnska-
ben også. 
Den Moderne studerende forstår, at livet 
er andet end bøger, og bruger pauser og an-
dre aktiver til aktivt at øge deres produk-
tivitet, overskud og indlæringsevne (2). Så 
snup den øl i fredagsbaren og hyg dig i fit-
ness – det kunne meget vel hjælpe dig med 
at bestå eksamen. 

PSYCHOPEDIA 
- et lærerrum for nysgerrige psykologistuderende

Hvem siger, at psykologi kun er Freud, teorier og tankelæsning? 
Det er vel efterhånden en skrøne, at psykologistuderende 
støver gamle bøger fra 1800-tallet op og genlæser hver eneste 
udgivelse derfra. Den forestilling gør Psychopedia i hvert fald 
op med.

En gruppe nye, friske psykologistuderen-
de tog i september 2016 hul på deres stu-
dietid på SDU. I deres nye universitetsver-
den blev de hurtigt opmærksomme på, at 
de ikke blot var nysgerrige på den gængse 
læring fra forelæsningerne - men også på 
hinanden: ”Nogle af os sad og snakkede om 
alle vores forskellige baggrunde og evner. 
Her opstod idéen til, at man kunne holde 
små workshops, hvor man kunne dele sin 
viden og evner med hinanden” fortæller 
en af medstifterne af Psychopedia, Anna 
Præstmark, der læser på 2. semester. 

Læren om dig selv gennem andre - 
med andre
Så hvad lærer de psykologistuderende 
egentligt til et Psychopedia event? Første 
workshop var med Jeppe Von Lange, som 
selv er psykologistuderende på 1. årgang. 
Temaet var mindfulness og meditation.  
Adspurgt om, hvad Anna håber at få ud af 
dette og andre workshops, fortæller hun: 
”Jeg håber at lære at få nogle redskaber til 
at håndtere perioder med meget at se til”
Derfor er det ikke kun spændende at lære 
om og af andre. Men til meditationswork-
shoppen kunne læringen udnyttes fremti-
digt i konkrete situationer. 

Psychopedia er ikke blot læring af hinan-
den. Det er ligeså meget dét at lære om hin-
anden og om at være sammen om at lære 
noget nyt: ”Mine erfaringer har virkelig 
været positive! Det har været en fornøjelse 
at samles om noget socialt,” fortæller Anna 
og fortsætter: ”Generelt håber jeg, at kun-
ne lære lidt mere af mine medstuderen-
de, og hvilken baggrund de kommer fra.” 

Fra synkronsvømning til krig i 
Afghanistan
I et forum, hvor alle er nye for hinanden, 
oplægsholderen er en medstuderende og 
hvor det enkelte menneskes historie og liv 
bliver skubbet frem i lyset, kan man ikke 
andet end at beundre det nye tiltag fra de 
nysgerrige studerende. 

Rygterne om fremtidige workshops går 
på alt fra teater til synkronsvømning. Ja, 
det er kun fantasien og de kommende 
psykologers baggrund, der sætter græn-
ser for kommende temaer. Men det er ikke 
kun selvrefleksion og meditation, som er 
på skemaet i de kommende workshops: 
”Næste workshop er et foredrag med Jep-
pe Kaae, og hans tid som udsendt i Afgha-
nistan” siger Anna med henvisning til den 
forskellighed, som ligger til baggrund for 
Psychopedias oprettelse. 
At lære af og om hinanden virker som en 
givende måde at skabe interesse for sine 
medstuderendes på og ikke nok med, at 
Anna og hendes medstuderende lærer 
mere om sig selv og hinanden, så gør de 
det også sammen: ”Jeg lærer bedst i om-
givelser, hvor jeg socialt har det godt og 
hvor jeg kan mærke, at underviseren har 
noget på hjertet”

Hos Sund & Hed vil vi i hvert fald følge det-
te spændende tiltag og se frem til at høre 
mere om disse workshops, der på en hel 
ny og innovativ måde skaber rammer for 
et læringsudbytte ud over det sædvanlige.    

“Generelt håber 
jeg at kunne lære 
lidt mere af mine 
medstuderende, og 
hvilken baggrund de 
kommer fra” 

Find flere råd og kilder 
i den digitale udgave af 
artiklen

»Den Klassiske 
studerende er 
begrænset til rolige 
omgivelser«

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 10. SEMESTER

TEKST AF EMIL LJUNGSTRÖM    
SKRIBENT, IDRÆT OG SUNDHED 6. SEMESTER

TEMA TEMA

10 11



Find rundt i dit mind 
palace - memo som 
studieteknik

Eksamenstiden er svær 
for mange.  Med huller i 
hukommelsen og manglende 
overblik går man ind i 
eksamenslokalet til den 
endelige dom. Men kunne 
man ikke gøre det lidt 
nemmere for sig selv? 
Det mener Sebastian S. S. 
Schmidt, der er medforfatter 
til Memo Medicin.

Har Sebastian S. S. Schmidt, tidligere stu-
derende på SDU, fundet de vises sten? Selv 
mener han at have fundet en måde, hvor-
på man kan forbedre sin studieteknik be-
tydeligt.  Sammen med Oddbjørn By, en 
norsk forfatter og ’hukommelsesekspert’ 
har han optimeret memo-teknikken til 
medicinstudiet.
Memoteknikken i sig selv er et forholds-
vist simpelt koncept: Forestil dig dit hus, 
din lejlighed eller et andet sted, du kender 
ud og ind. Nu former du alt det, du skal hu-
ske, som små figurer, billeder eller andre 
ting, der bliver placeret på stedet. Det kan 
være Arnold Schwarzenegger der står i din 
dagligstue og spænder musklerne, det kan 
være en bi i en blomst - bare DU ved, hvad 
billederne betyder, er det lige meget, hvad 
det er. Nu har du altså et hus, du selv har 
dekoreret, og idéen er, at billeder, du selv 
aktivt har formet, er nemmere at huske. 
Så længe du forstår hvad figurerne bety-
der, kan du knække din egen kode.
Kan alle lære det? Selv mener Sebastian, 
at memo er simpelt. Desuden siger han, 
at Oddbjørn har undervist tusinder, uden 
der var nogen, der ikke forstod memotek-
nikken. 
Hvordan kommer man så i gang? Seba-
stians forslag er enkelt: ”Hvis man aldrig 
har prøvet Memo før kan man jo gå ned 
i boghandlen og finde sig et stille hjørne 
og lave ”Første opgave” på side 12. På den 

måde kan man i løbet af ganske få minut-
ter få en smagsprøve på Memo.”

Idéen bag bogen
Fra sin første dag på medicinstudiet har 
Sebastian tænkt over, hvordan han selv 
lærte bedst. Efter at have afprøvet en ræk-
ke forskellige læsestrategier og værktøjer 
kom han frem til, at memo var det bedste 
for ham. Sebastian udtaler selv: ”I og med, 
at jeg elsker at undervise og formidle, be-
gyndte jeg hurtigt at dele mine erfaringer 
med andre. Dog kom selve ideen til bogen 
imens jeg skrev en mail til Oddbjørn By. 
Jeg skrev for at fortælle ham, hvor brug-
bart Memo havde været for mig, og slutte-
de mailen af med at spørge noget i stil med: 
”Hvorfor ikke skrive en bog om Memo til 
medicin?””. 
Dette modtog Oddbjørn meget positivt og 
allerede et par måneder senere mødtes de 
i Odense og talte om bogen. Faktisk tog det 
kun ti minutter før Oddbjørn inviterede 
Sebastian til Oslo, så de kunne finpudse 
konceptet og skrive bogen. Oddbjørn har 
sit eget lille forlag, Olden Forlag, hvilket 
har betydet at de begge har været dybt in-
volveret i både skrive- og udgivelsespro-
cessen.

Læringsstrategier
Da vi spurgte Sebastian, hvilke fif han har 
til alle de studerende, der skal tygge sig 
igennem pensum, delte han tre gode råd: 
”Memo er guld værd, i og med det ofte er 
hukommelsen, der er den begrænsende 
faktor – specielt, som medicin-og biome-
kanikstuderende. For mit vedkommende 
har Memo været et af de absolut bedste 
værktøjer gennem studiet.
Anki er en nem og effektiv måde at lave 
flashcards, som du får repeteret systema-
tisk. Du kan finde programmet gratis på 
www.ankiweb.net.
Nysgerrig læring hvor man aktivt forsø-
ger at finde sin måde at lære på. Du kan fx 
stille dig selv spørgsmål såsom: Hvordan 

læser jeg bedst? Skal jeg læse grundigt og 
tage noter eller mere overfladisk som in-
troduktion til undervisningen? Hvordan 
bruger jeg forelæsninger bedst? Hvordan 
forbereder jeg mig? Tager jeg noter i On-
eNote, Word eller i selve slidet? Hvordan 
bruger jeg holdtimerne bedst? Hvordan 
bruger jeg min læsemakker bedst? Dis-
kuterer vi? Fremlægger vi? Tager vi noter 
for hinanden? Evaluer modulet: Hvad gik 
godt? Hvad kan forbedres?”

Hvis du selv har fået mod på at lære memo-
teknikken, kan du læse ”Memo Medicin” af 
Sebastian Simon Sudergaard Schmidt og 
Oddbjørn By (set til 170kr) eller ”Bedre Hu-
kommelse: Best of Memo” af Oddbjørn By 
(set til 200kr).

Ond & vred; 
Om at lære
At lære eller ikke at lære? Det er spørgsmålet. Men hvad fanden er svaret?  
Du skal ikke komme her og forsøge at lære mig om at lære. Nej, du skal slet ikke belære mig om læring. Jeg skal lære 
dig at lære mig om læreprocesser, læringspotentiale og lærevillighed. Jeg lærer mig selv om at lære og lærer om li-
vet og om at være. Fra fødslen har jeg lært mig selv at være. Jeg har lært at binde mine sko, jeg har lært at holde mig 
i ro og jeg har i hvert fald lært, hvor jeg IKKE skal bo! 
Om du skal blande dig i, hvad jeg skal, hvornår jeg skal og hvordan jeg skal lære, er absolut for galt. Næ, nej. Hvis jeg 
vil lære omvendt cirkelspark som 50-årig, uddanne mig til kæbekirurg som 25-årig eller lære dig, læseren, at lære 
eller ikke at lære, så er det det, jeg gør. Gudfader bevares. Nu hører du simpelthen efter! Ja, også dig, din læderstol-
siddende, blokskrivende, tankelæsende psykolog-to-be: Hvis ikke du lærer det, de vil have dig til, så går det hele jo 
nok. Ik´? Eller hva´? Tror du ikke? Jo, gu´ skal det nok gå. 
Og også jer, idrætsstuderende. Så få dog den bold i mål. Så skru dog ned for styrketræningen og Addidasbukserne 
og op for de ældgamle vaner. Bøj og stræk i jeres unge led. Pis nu lidt i bukserne og grib depechen. 
Nu må det fan’me være nok med useriøse unge mennesker, der lærer for at blære. 
Nu må det være nok med bare at være.
Nu må det sku være, at vi ærer vores kære. 
Nu må vi være dét; aggressive men fair.  

Af Emil Ljungström

Halse efter tiden 
Sandet render ud

forsvinder mellem mine fingre
tiden er den underligste størrelse
der går videre uden mit samtykke

mens den urørte læsning hober sig op
jeg halter hjælpeløst efter

møder uforberedt op til forelæsninger
forsøger desperat at finde koncentrationen

men intet vil hænge fast
i min overfyldte hjerne

al læring bliver blokeret
jeg forsøger at bremse tiden

eller i det mindste finde flere timer i døgnet
bryde ud af min selvskabte boble

så jeg måske kan finde tilbage til rutinen
og endelig lære, hvad der forventes af mig

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER

TEKST AF KATIA BOMHOLT    
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Jagten på den perfekte vulva

Mærkelige kønslæber
Den 23. februar trodsede ca. 40 studeren-
de ”sne”stormen og tog til foredrag om de 
kvindelige herligheder. GO Odense havde 
arrangeret foredrag med Annemette Lyk-
kebo, der er ledende overlæge på gynæko-
logisk/obstetrisk afdeling på Kolding Sy-
gehus og forsker i, hvor lange og bredde 
kønslæber kvinder har. 
Det kvindelige kønsorgan har altid væ-
ret omgærdet af megen mystik, men nog-
le aspekter var dog aldrig faldet mig ind. 
Jeg havde aldrig nogensinde tænkt tanken: 
”Har jeg mærkelige kønslæber?” før GO 
(foreningen for studerende med interes-
se i Gynækologi og Obstetrik)s foredrag: 
”Jagten på den perfekte vulva”, der satte 
fokus på kvinders kropsopfattelse og køn-
sidentitet i kraft af deres indre (eller ”små”) 
kønslæber. Der er siden årtusindskiftet 
sket en væsentlig stigning i antallet kvin-
der, der får foretaget en operation for at 
gøre de indre kønslæber mindre. I Dan-
mark er det forbudt at lave operationen 
af kosmetiske hensyn, men den kan fore-
tages, hvis kvinden er ”mekanisk” gene-
ret i en sådan grad, at det har indflydelse 
på hendes hverdag. For eksempel hvis de 
kommer i klemme, når hun cykler, men 
som Annemette sagde: ”Mænd, der cyk-
ler meget, har også noget, der kommer i 
klemme. Men vi ser ikke dem komme for 

at få klippet noget af. De finder ud af det!”
Annemette og hendes kolleger på de gy-
nækologiske klinikker i landet oplever, at 
kvinderne er blevet mere opmærksomme 
på, om de ser normale ud dernede, og får 
også henvendelser fra kvinder, der er så 
kede af deres udseende dernede, at de ger-
ne vil have det ændret. 

Målebånd fra Ikea
For at kunne vejlede kvinderne bedst 
muligt søgte Annemette efter litteratur, 
der kunne fortælle, hvor store normale 
kønslæber er Men det viste sig imidlertid 
at være lettere sagt end gjort. De ganske 
få studier, der er lavet på området, er me-
get uenige om, hvor store normale indre 
kønslæber er, og det eneste, anatomibø-
gerne tilsyneladende kan blive enige om, 
er, at det er mere almindeligt, at de indre 
kønslæber er dækket af de ydre, end at de 
ikke er. Men Annemettes fornemmelse var 
en anden. Så hun satte sig for at undersø-
ge, hvordan der egentlig så ud dernede, og 
det viste sig, at det i modsætning til, hvad 
litteraturen siger, var næsten ligeligt for-
delt mellem synlige og ikke synlige indre 
kønslæber. Ud af de 244 kvinder Annemet-
te og hendes team kiggede på, havde kun 
45% ikke synlige indre kønslæber (som 
litteraturen ellers mener er det mest al-

mindelige), mens 55% havde synlige indre 
kønslæber. Desuden opmålte hun kvinder-
nes indre kønslæber, ved at folde dem ind 
over et målebånd (allervenligst doneret af 
Ikea!). Opmålingerne viste, at gennemsnit-
ligt var de indre kønslæber fra klitoris til 
mellemkød 4,28 cm lange, og fra overgan-
gen til de store kønslæber til spidsen var 
de 1,59 cm bredde. Men der var meget stor 
intraindividuel forskel og de kunne både 
være 8 cm lange og næsten 5cm bredde. 
Hvis du vil se, hvordan man måler det, og 
ikke er bange for grafiske billeder, kan du 
se det på side 31 her: 

Så alt i alt skal man nok ikke være så ked 
af, hvordan man ser ud dernede, det me-
ste er helt normalt. Og Annemette havde et 
klart budskab: Vi skal være mindre køns-
forskrækkede. Hvis vores børn skal føle, at 
de ser normale ud, skal de have chancen 
for at se, hvordan andre ser normale ud. Så 
af med alt tøjet når du går i bad i svømme-
hallens omklædningsrum - også bikinien!

Mesenteriet: Et nyt organ 
eller en mediestorm i et 
glas vand
Jublen var stor og de kulørte 
blade bugnede med overskrifter 
som ’forskere gør vildt nyt fund 
i menneskekroppen’. Det kunne 
ikke blive mere fantastisk. Et nyt 
organ var fundet; mesenteriet.

Nyt er måske i virkeligheden så meget sagt, 
det har jo hele tiden været der, man har 
snarere revideret klassifikationen. Mesen-
teriet eller krøset bag tarmen er altså nu 
et selvstændigt organ.

Der er ingen tvivl blandt fagpersoner om, 
at mesenteriet spiller en vigtig rolle for 
mennesket. Det er heri arterier, vener, 
lymfekar og nervefibre føres til og fra tar-
mene. Desuden indeholder mesenteriet 
lymfeknuder. Det har altså en helt cen-
tral klinisk rolle i mavekirurgi, karkirur-
gi, onkologi og mange andre medicinske 
specialer.

Problemet kommer, når man går ind i de-
finitionen af ”et organ”. Helt konkret er et 
organ en samling biologisk væv, der udfø-
rer en specialiseret funktion eller grup-
pe af funktioner. Netop den opfattelse af, 
hvad der er et organ, har fået flere frem-
trædende anatomer op af stolene og til ta-
sterne.

Anatomiprofessor Jørgen Tranum-Jen-
sen fra KU har i forbindelse med offent-
liggørelsen udtalt: ”Man kan ikke definere 
krøs som et organ, når man ikke kan knyt-
te en specifik funktion til strukturen, som 
er helt unik for menneskekroppen”.

I samme lejr sidder SDU’s egen anatomi-
guru, John Chemnitz. I forbindelse med 
offentliggørelsen har han udtalt: ”Artik-
lens forfattere mener, at mesenteriet skal 
opfattes som én samlet struktur og derfor 
karakteriseres som et organ. Det er efter 
min mening en tilsnigelse, da for eksempel 
tyndtarmen, som betragtes som et organ, 
ikke kan isoleres fra peritoneum og krøse-
ne heller ikke kan isoleres fra selve den in-

traperitoneale tarm. Den måde man nor-
malt ser og beskriver peritonealforholde-
ne på i forhold til rectum passer ikke med 
definitionen på et krøs”.

I sin udtalelse lægger Chemnitz desuden 
vægt på, at der ”ikke er noget afgørende nyt 
i de to forfatteres beskrivelse, bortset fra 
at man definerer et højre mesocolon og et 
mesorectum”.

Ud fra definitionen af et krøs burde det slet 
ikke være muligt at tale om et mesorec-
tum. Og når delelementer af organdefini-
tionen falder til jorden, så ryger det hele 
med.

John Chemnitz mener, at det er vigtigt, 
at revidere anatomien og gøre den mere 
brugbar. Det er altså tiltag som dette, der 
er med til at udvikle forståelsen for anato-
mien, men at kalde mesenteriet for et de-
cideret organ er at gå et skridt for langt, 
mener han.

Det står altså klart, at det er blæst op til 
noget alt for stort. Det kan kondenseres 
til at være et spørgsmål om semantik. Hvor 
langt kan man strække definitionen af ’et 

organ’. Holdningen på SDU og KU er klar: 
at kalde mesenteriet for et organ er en til-
nærmelse. Det har en vigtig funktion, men 
ikke en specialiseret funktion. Desuden er 
der flere delelementer i definitionen, der 
ikke passer med den overordnede forstå-
else for et krøs.

Kommer det til at have nogle konkrete 
konsekvenser for de studerende? Chem-
nitz har i den forbindelse udtalt, at der 
ikke kommer væsentlige ændringer af 
hverken pensum eller slides i forhold til 
hans undervisning. En ændret definition 
har altså ikke den store indflydelse på ba-
chelorens anatomiundervisning. Det har 
til gengæld ført til noget andet. Gray’s Ana-
tomy bliver opdateret med den nye klas-
sifikation. ’Opdagelsen’ må altså siges at 
have nogen indflydelse på lærebøgerne.

Som så mange andre ting i medierne var 
det stort i en enkelt dag - og så var det væk. 
Om hele artiklen var hypet for meget kan 
diskuteres til uendelighed. En ting er dog 
sikkert. Chemnitz afventer spændt den 
nye udgave af Gray’s Anatomy - en medie-
storm i et glas vand til trods.

“Hun opmålte kvindernes indre kønslæber, 
ved at folde dem ind over et målebånd”

SELVOM JOHN CHEMNITZ IKKE ER IMPONERET OVER DEFINITIONEN AF MESENTERIET SOM ET SELVSTÆNDIGT ORGAN, 
UNDERSTREGER HAN DENS VITALE ROLLE SOM EN DEL AF TARMENS FUNKTION. 

TEKST AF KATIA BOMHOLT    
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 7. SEMESTER

TEKST AF FREDERIK MARK HØJSAGER
SKRIBENT, STUD. MED. 7. SEMESTER
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Prægraduat i psykologi: 
Trinbræt til forskeruddannelsen

Prægraduat forskning er som regel noget, man forbinder med 
medicinstudiet, da det er en sundhedsvidenskabelig tradition. 
Men da psykologi på SDU hører under SUND og generelt er me-
get rettet mod forskning, kan de psykologistuderende også være 
med her. Her skal man selv lave forskningen og ende op med at 
publicere en artikel. Maria Vang, nuværende ph.d.-studerende, 
og Sarah Dokkedahl, nuværende videnskabelig assistent ved In-
stitut for Psykologi, var begge prægraduate forskere under deres 
kandidatstudie.
Sarah Dokkedahl var i Uganda i forbindelse med et projekt om 
kompleks PTSD, hvor validiteten af den kommende kategorise-
ring af PTSD og inddragelse af kompleks PTSD i ICD-11 skulle te-
stes ud fra forskellige spørgeskemaer, der blev givet til bl.a. tid-
ligere børnesoldater, og hvor Sarah brugte tiden på at optræne 
feltassistenter til at udføre spørgeskemaerne som interviews.
Maria Vangs forskningsprojekt var ret anderledes. Hun forske-
de i læge-patient-kommunikationen i kroniske sygdomsforløb, 
hvor hun gennem kvalitative observationer og interviews hav-
de fokus på, hvilken rolle kontakten mellem læge og patient spil-
ler, når man forsøger at højne patienternes livskvalitet trods en 
kronisk lidelse. 
At være prægraduat forsker fungerer sådan på SDU, at man tager 
et halvt års orlov fra studiet, lige inden man egentlig skulle i gang 
med sit speciale. Så bruger man ca. et halvt år på forskning, in-
den man skriver sit speciale, der er bygget på forskningen. Man 
skal dog ikke blot vælge at blive prægraduat, fordi man tænker, at 
man så får et helt år til at skrive specialet. Ifølge Maria Vang bli-
ver det at være prægraduat nemt noget, man begraver sig selv i: 
”I løbet af det år, så bliver det også en livsstil. Det er ikke helt ens 
liv, men tankerne kører hele tiden omkring forskningsprojektet.” 
Derudover er det meget almindeligt, at man under specialeti-
den bruger sine medstuderende, men fordi man som prægradu-

MARIA VANG (TH.) OG SARAH DOKKEDAHL (TV.)

En prægraduat forskningsuddannelse kan 
tænkes som en form for ”mini-ph.d.”, som 
man laver allerede inden, man graduerer fra 
studiet.

at forsker tager et halvt års orlov til forskning, vil man også være 
et halvt år efter de andre. Til gengæld er fordelen, at man får et 
tættere samarbejde med sin vejleder. 
Både Maria og Sarah vil anbefale at tage prægraduat til andre psy-
kologistuderende, især hvis man går med tanken om at ville forske 
efter studiet. Det er en god måde at prøve forskning af på, og det 
fungerer som et godt trinbræt til den videre forskeruddannelse. 
Der findes to måder at komme ind i ”prægraduat-verdenen” på; 
hvis man allerede har kontakt med en vejleder i forvejen, som sid-
der med et projekt, man kan koble sig på, eller man kan selv star-
te projektet op fra bunden. 
”Det bedste råd er nok: find en vejleder. Find ud af hvilket felt du 
vil opsøge, og find så en vejleder her ved Instituttet. Når du har 
en, der står bag dig, så bliver det hele meget lettere” mener Sa-
rah Dokkedahl, der uddybende forklarer, at de fleste forskere ofte 
har flere projekter liggende, som de selv har svært ved at nå at få 
gennemført, hvorfor man som studerende måske kan overtage 
eller blive en del af det projekt. Maria Vang har også det indtryk, 
at det er venligt set, når der kommer studerende og viser initia-
tiv til at ville være prægraduat forsker: ”Studerende, der viser in-
teresse inden for et emne, viser de er villige til at arbejde, lave et 
godt projekt og løfte et emne, er generelt venligt set.”
Hun har da heller ikke har hørt om noget prægraduat, der er søgt, 
men ikke er gået igennem på psykologi.

”Det bedste råd er nok: 
find en vejleder. Find ud af 
hvilket felt du vil opsøge, og 
find så en vejleder her ved 
Instituttet. Når du har en, der 
står bag dig, så bliver det 
hele meget lettere.”

Henning Eichberg: 
Leger vi med bolden, eller leger bolden med os?
- om at turde stille spørgsmål ved det alment accepterede 

”I disse dage 
havde jeg en 
oplevelse, der var 
tankevækkende.”
Sådan indleder professor ved Institut for 
Idræt og Biomekanik Henning Eichberg 
den tekst, han har sendt mig forud for vo-
res samtale, hvor jeg skal stifte bekendt-
skab med hans forskning. Og det er net-
op interessen for de fænomener, vi omgi-
ver os med, der lader til at være drivkraf-
ten for Henning Eichbergs mangeårige vir-
ke som forsker. 

Om at lege
Henning Eichberg beskriver videre: 

”Vi sad i en lille gruppe af kræftpatienter, 
som to unge ergoterapeutstudenter på ho-
spitalet havde indbudt til et kvarter stole-
gymnastik. En af de unge begyndte med at 
anvise forskellige øvelser, som gruppen så 
gennemførte. […] Det var gymnastikkens 
hoveddel. Men så kom der en afsluttende 
del, hvor en rød blød bold blev taget frem. 
Den rakte vi til hinanden til højre og til 
venstre og kastede den på kryds og tværs 
i kredsen.
   Med bolden forandrede sig hele situa-
tionen. Man så pludselig et smil på alles 

læber, patienternes lige som terapeuter-
nes. Øjnene lysnede på en ny måde. Sam-
tidig forandrede ordenen sig, fra koncen-
trationen på den rigtige bevægelse til en 
slags legende kaos, på kryds og tværs. Det 
hele var ude af kontrol – eller bolden hav-
de overtaget kontrollen. Og strukturen i 
gruppen forandrede sig også: […] Ledel-
sen forsvandt, og terapeuterne blev lege-
kammerater sammen med patienterne. 
En ny energi og en ny socialitet prægede 
det hele.”

Det kulturbundne menneske
I udgangspunktet synes dette at være en 
rar fortælling om fællesskab, men det er 
mere end det. Henning Eichbergs forsk-
ning stiller spørgsmålstegn ved hele vo-
res måde at opfatte verden på. Han omta-
ler den vestlige kulturkreds som subjekt-
orienteret og drister sig til at stille spørgs-
målet, om det er os, der leger med bolden, 
eller bolden, der leger med os. Fokus på en 
korrekt gengivelse af verden stemmer iføl-
ge Henning Eichberg dårligt overens med 
menneskets livsvirkelighed. Formler be-
skriver fint matematiske modeller, men 
egner sig dårligt til at beskrive mennesker. 
Til forskel fra matematikken, er menne-
sker ikke uafhængige af den kontekst, 
hvori de indgår. Således vil svarene, der 
gives, afhænge af spørgsmålet, der stilles. 
Alt er relativt og forankret i den kultur, vi 
er en del af.

Viden om verden
Henning Eichberg udstråler en nysgerrig-
hed i forhold til den verden, han betragter. 
Interviewet omhandler hans forskning i 
leg, men som vi taler sammen, bliver for-
tællingen mere vidtrækkende. Det skyl-
des til dels, at Henning Eichberg har en 
historikers og antropologs perspektiv på 
verden. Han er ikke uddannet inden for 
det naturvidenskabelige paradigme og det 
fremhæver han som vigtigt for sin posi-
tion. Han mener, at kulturelle spørgsmål 
bør fylde mere i den sundhedsvidenska-
belige forskning for at berige vores for-
ståelse af menneskers livsverden. Han 
selv er langt fra færdig med den proces. 
Da jeg spørger ind til, hvad hans ambitio-
ner for resten af hans karriere er, griner 
han muntert. For sandheden er – det har 
han selv fortalt – at han ikke længere er 
helt ung. Alligevel har han planer. Indhol-
det til tredje bind af hans forfatterskab om 
leg er begyndt at tage form. Derudover lu-
rer en interesse for at skrive om legefilo-
sofi i en populærvidenskabelig form. For 
Henning Eichberg er det vigtigt at blive ved 
med at turde stille spørgsmål til fænome-
ner, vi har tendens til at tage som en selv-
følge. Derfor handler hans forskning ikke 
kun om at undersøge leg, men om at kva-
lificere vores spørgsmål til verden – og til 
hinanden.

TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 4. SEMESTER

TEKST AF SELMA NIELSEN
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 6. SEMESTER
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Brevkassen
Kære brevkasse
Her forleden sad jeg med min kæreste og spillede ludo. Og da 
jeg netop havde alle mine fire brikker ude og tæt på mål, slog 
han dem alle sammen hjem, hvilket førte til at han vandt i ste-
det for mig. Jeg er edderspændt eddikesur, JEG skulle jo have 
vundet! Er det ok, at jeg næste gang snyder for at vinde, eller 
skal jeg bare kaste mikroovnen efter ham igen?
Mvh. Den dårlige taber

Kære ”dårlige” ”taber”. 
Der er aldrig nogen skam i, at gå op i det spil, man deltager i. Må-
ske jeg ville dæmpe lidt ned for kast med elektriske apparater, 
da de er relativt dyre at erstatte og kan gøre stor skade på din 
lejlighed, og det kan være dyrt i reparationer eller gøre alvorligt 
indhug i depositum. Når det er sagt, så synes jeg du skal skynde 
dig at skille dig af med din kæreste. Jeg fornemmer en utrolig 
dårlig aura og sådan, som han opfører sig, går han bestemt ikke 
i graven med god karma, og den slags negativitet skal du ikke 
omgive dig med, som den stærke, frie sjæl, jeg mærker, du er. 
Du er en vinder i mine øjne. 

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

Kære brevkasse
Mit nytårsforsæt var at starte i træningscenter, spise sundt, 
spise mindre og tabe 30 kg inden året er omme. Men så var 
der kagens dag på Store torv, og så havde min mor fødselsdag, 
og så var der jo også onsdagskagen, man ikke kan gå glip af, så 
jeg bestemte, at jeg kunne vente med at starte 1. marts. Her, to 
uger inde i marts måned, er jeg lidt træt at alt den træning, og 
jeg savner mad og kage. Hvad kan jeg gøre for at nå mit mål? Er 
det okay at ændre sit nytårsforsæt to uger efter, man startede 
det, og for eksempel lade som om, man kun havde et mål om 
at tabe 5kg og at måske bare cykle en gang i mellem i stedet for 
at gå i træningscenter...?
Hilsen Fisken.

Kære fisk. 
Det er et meget ambitiøst mål, du har sat dig. Jeg kan sagtens 
forstå din udfordring, men jeg synes alligevel, at du skal tage 
den med oprejst pande. Måske skal du melde dig ind i en cy-
kel- eller løbeklub, så du har nogen andre til at hjælpe dig med 
at opnå dit mål. Det er traditionelt meget svært for en fisk at 
modstå fristelser, så måske skal du finde nogle små ting, du til-
lader dig selv. Hold eventuelt et ugentligt snydemåltid, så du fx 
hver fredag aften må spise lige, hvad det passer dig, men hold 
det på et enkelt måltid, så det ikke bliver en glidebane. Desuden 
vil jeg råde dig til at begynde at spise fiskeoliekapsler. Jeg lover 
dig, at når først du begynder at få sure fiske-opstød, så mister 
du appetitten og bliver slank som en ål.

De kærligste hilsner,
Anæstecia, astrolog og life coach 

Boganmeldelse; 
Palliativ medicin – En lærebog

Boganmeldelse; 
Pus, bylder og stakkede lig: Vel-

oplagt historiker tager os med til 

de største epidemier

Boganmeldelse; 
”Funktionelle lidelser” af Lene H. 

S. Toscano

Skal man arbejde med døende patienter, f.eks. i almen praksis eller på visse sygehusafde-
linger, er Palliativ medicin fra forlaget Munksgaard et godt sted at hente viden. Fra eget 
ophold på onkologisk afdeling ved jeg, at palliation fylder meget i den kliniske hverdag, 
mens undervisningen i emnet er sparsom på medicinstudiet.
Palliativ medicin er et tværfagligt speciale med mange facetter, hvilket bogen illustrerer 
godt, idet der både er fokus på fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle problemstillin-
ger. Den brede dækning gør dog samtidig, at bogen er meget lang med hele 559 sider! Hel-
digvis er der brugt mange kapitel- og deloverskrifter, hvilket muliggør en fokuseret læs-
ning. Det er en fordel, da man næppe vil nå at læse hele bogen, når man som medicinstu-
derende også har meget anden læsning.
Når man står i klinikken og har en patient med et konkret problem, tror jeg, at bogen vil være perfekt som opslagsværk. Især bør bo-
gens tredje del fremhæves, da denne systematisk gennemgår alle de symptomer og tilstande man ser hos palliative patienter. Des-
uden angives eventuelle palliationsmuligheder.
På nogen områder kan det som medicinstuderende være svært at få fuldt udbytte af bogen. F.eks. forstås håndtering af sorg og kri-
seramte pårørende bedst, når man har set nogle patienter, der kan kobles på den teoretiske viden. Nogle kapitler lægger også op til, 
at man har en klinisk hverdag, f.eks. kapitlet om kommunikation, hvor der er indlagt øvelser, man kan prøve i praksis. 
Overordnet set er bogen virkelig interessant og velskrevet. Med en pris på 475 kr, skal man dog have en væsentlig interesse i emnet, 
før det giver mening at investere i bogen, da den ikke på nuværende tidspunkt er pensumrelevant.

Anmeldt af Isabella Raasthøj, medicin 10. semester

”Folk dør således, at de er nødt til at bære ligene, der skal begraves ved dagslys, eftersom 
nætter ikke slår til til at gøre det,” bevidnede en embedsmand om Den sorte døds drabeli-
ge udslettelse af Londons befolkning i 1665. Influenzasymptomer, massive bristende byl-
der og sorte pletter voksede frem hos pestofrene efter få dages inkubation og tog op mod 
80 pct. med sig i en pinefuld død.    
Kropsvæsker står til alle sider i nyudgivelsen Verdenshistoriens største epidemier. For-
fatter og journalist Jakob Eberhardt er en erfaren og velskrivende historiker, der her ka-
ster sig over ti af de største dræbere i medicinens, men også menneskets historie. 50 millioner døde af den spanske syges hærgen 
i USA i 1918, pesten udraderede 50 millioner europæere og stadig dør 400.000 årligt af malaria. Eberhardt giver masser af detaljer 
og smittetal, men behøver knap anstrenge sig for at slå fast, at sygdommene har haft kolossale konsekvenser for krige, samfund og 
mennesker. Det overrasker alligevel.
I et levende sprog får læseren et spændende indblik i epidemier som maya- og aztekerrigernes fald til kopper, tuberkulosens ’pæne’ 
død og Skandinaviens poliomareridt. Vi hører om de læger og videnskabsfolk, der tog kampen op, og om de mange der døde i for-
søget. Bogen er rundhåndet krydret med fakta-afsnit – når krigsstrategi og storpolitik tager lidt overhånd – men balancerer fint 
imellem tilsplattede sygdomshistorier og tankevækkende analyser af, hvorfor det gik så galt – og nok kommer til at gøre det igen.

Anmeldt af Jens Guldborg, medicinstuderende, 11. semester

De funktionelle sygdomme er en diagnostisk og politisk kampplads, og i den grad et om-
råde, der mangler en god, faglig introduktionstekst. Med sit syrenfarvede, guldprægede og 
letfordøjelige look er Funktionelle lidelser dog alt andet end appellerende for en målrettet, 
fortravlet og firkantet medicinstuderende som undertegnede. Bogen ligner mildest talt en 
dessertkogekog for børn. Jeg gik derfor til bogen med en stor portion skepsis. 
Forfatteren mener at både læger, studerende, andet sundhedsfagligt personale, pårørende 
og patienter – simpelthen alle i berøring med sundhedsvæsenet - kan få gavn af at læse bo-
gen. Lyder det overambitiøst? Det er det også!
Meget af bogens tekst er oversimplificeret - selv for en studerende - og bliver tilmed gentaget flere gange. Jeg savner detaljerne. Et 
eksempel er beskrivelsen af den ændrede smerteopfattelse hos patienter med funktionelle lidelser: ”Noget tyder på at patienter 
med funktionelle lidelser er dårligere til at hæmme deres egen smerte og at de muligvis mangler noget af den smertestillende evne” 
(s. 26). Jeg bliver SÅ nysgerrig, men desværre uddybes ingen af disse mekanismer med andet end letfordøjelige eksempler og meta-
forer. Når det så er sagt, så vinder bogen alligevel mit hjerte og min anbefaling. Dette skyldes i høj grad patientfortællingerne (om 
end der er ufatteligt mange af dem), og indførslen i de socioøkonomiske konsekvenser ved at blive diagnosticeret med en funktio-
nel lidelse samt den gennemgående og relevante diskussion af organiseringen af sundhedsvæsenet og de barrierer, det medfører.
Bogen er tiltrængt, og har du det fint med at bruge flere sider end det er nødvendigt for at sætte sig ind et emne, så er dette en god 
mulighed for at ”hyggelæse” dig til en flerfacetteret forståelse af funktionelle lidelser.

Anmeldt af Julie Rudbech Krumborg, medicin, 8. semester

TEKST AF KATIA BOMHOLT    
REDAKTIONSSEKRETÆR, STUD. MED 7. SEMESTER

STUDIELIV STUDIELIV
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At være FSV’er på 
arbejdsmarkedet

De fleste folkesundhedsvidenskabsstude-
rende vil kunne nikke genkendende til, at 
der kan være lidt forklaringsvanskelighe-
der når familie, venner og bekendte spør-
ger ind til ens studie. Spørgsmålene lyder 
oftest på hvad folkesundhedsvidenskab er, 
hvad man lærer på studiet, og hvad man 
skal arbejde med når man engang er fær-
diguddannet. Uddannelsen er meget tvær-
faglig og kombinerer fag fra sundheds, 
samfunds- og humanvidenskaben hvilket i 
sidste ende giver et bredt spænd af kompe-
tencer. Derfor er mulighederne som fær-
diguddannet mange, men hvor man præ-
cis ender henne på arbejdsmarkedet, kan 
være svært at forestille sig når man stadig 
er studerende. Derfor var det med stor in-
teresse at en stor gruppe folkesundhedsvi-
denskabsstuderende d.21/12-16 mødte op 
til foredraget ”At være FSV’er på arbejds-
markedet”. Foredragsholder var Rebekka 
Daugaard Buhl der selv er uddannet kan-
didat i folkesundhedsvidenskab fra SDU i 
2011. Her fortalte hun om hendes vej til ar-

bejdsmarkedet, hvilke udfordringer hun 
var stødt på undervejs og hvilke erfarin-
ger hun havde fået. Rebekkas første stilling 
var som konsulent hos mediator A/S, hvil-
ket bød på opgaver såsom rådgivning in-
denfor kemi og arbejdsmiljø, salg- og mar-
ketingskoordinator og projektledelse. Jo-
bopslaget til denne stilling i den private 
sektor var oprindeligt rettet mod en med 
uddannelsesbaggrund indenfor kemi- el-
ler ingeniørfeltet. Stillingen var på man-
ge måder udfordrende fordi, man med 
folkesundhedsvidenskabelig baggrund 
ikke har forudsætning for at vide det sto-
re om kemi. I stedet for har man den aka-
demiske værktøjskasse med sig, der giver 
en et godt grundlag for at kunne søge ef-
ter specifik viden og arbejde struktureret. 
Om den viden man søger efter så handler 
om kemi eller sundhed er knapt så vigtigt. 
Rebekka beskriver, at noget af det spæn-
dende i det private erhvervsliv er, at det 
går hurtigt, fordi konkurrenterne står og 
puster en i nakken og fokus er på omsæt-

ning. Det at overveje andre jobmuligheder 
med mere fokus på aspekter af sundheds-
relateret arbejde begyndte at trække. Hun 
søgte derfor bredt, og endte med at få en 
2-årig projektstilling som innovationskon-
sulent hos Syddansk Sundhedsinnovation. 
Arbejdsområdet var her at udvikle og etab-
lere lokale CoLabs (living labs) og samar-
bejde med velfærdsteknologiske virksom-
heder. Her skulle der skabes et samarbej-
de mellem kommuner, sygehuse og prakti-
serende læger for at oprette living CoLabs. 
En af erfaringerne fra denne stilling er, at 
ting tager tid og det kan være svært at ud-

fordre konventionelle rollefordelinger i 
sundhedssystemet når man kommer og 
foreslår innovative tiltag. Efter projektstil-
lingen ved Syddansk Sundhedsinnovation 
blev hun ansat i det, der i dag er hendes nu-
værende stilling som procesleder på OPI 
Living Design Lab. 
OPI Living Design Lab er et projekt i sam-
arbejde mellem Kolding, Billund og Ha-
derslev Kommuner, tre erhvervskonto-
rer samt Syddansk Universitet og priva-
te virksomheder. Formålet med projektet 
er at skabe vækstpotentialer i private virk-
somheder og udvikle nye løsninger til vel-
færdsområdet i kommunerne via offent-
lig-private innovationssamarbejder (OPI). 
Projektet er normeret til 3 år, og den for-
melle opstart af det første udviklingspro-
jekt er sat til februar 2017.
OPI Living Design Lab er en indgangsvin-
kel for velfærdsudfordringer og ideer, der 
i arbejdsprocessen giver kommuner og 
virksomheder mulighed for at udvikle og 
teste deres ideer for at nå frem til brugba-
re velfærdsløsninger. 

I projektet etableres fire innovationsforløb 
med tre virksomheder i hvert forløb og re-
levante medarbejdere fra de tre kommu-
ner. Innovationen beskrives om designdre-
vet, hvor udgangspunktet er drive en ud-
viklingsproces med borgeren i centrum. I 
de stillinger Rebekka har haft, er hun stødt 
på adskillige arbejdsopgaver og tilhørende 
udfordringer, men samtidig lært en mas-
se og fået en større forståelse for hvordan 
man skal brande sig selv med en uddan-
nelse i folkesundhedsvidenskab. Ikke alle 
arbejdsgivere kender til uddannelsen og 
mangler derfor et grundlag for at vide, 
hvilke kompetencer en folkesundheds-
videnskaber besidder. Rebekkas beret-
ning om hendes arbejdserfaringer gav de 
til foredraget fremmødte folkesundheds-
videnskabsstuderende en god ide om de 
mange muligheder uddannelsen rummer, 
og hvilke døre den åbner for, når man en-
gang skal ud på arbejdsmarkedet. 

Processen fra ide til 
prototype opdeles i fire 
trin:
1. Ide/udfordring (privat 
virksomhed eller kommunalt 
ansat)

2. Projektet følges fra start 
til slut af procesleder i OPI 
Living Design Lab.

3. Løsningen udvikles, 
designes og testes 
(virksomheder og 
kommuner mødes med 
designere, der hjælper med 
udviklingsprocessen)

4. Raffineret prototype 
(fælles prototype med 
markedspotentiale udviklet 
med brugerne i driften)

“Rebekkas første stilling var 
som konsulent hos mediator 
A/S, hvilket bød på opgaver 
såsom rådgivning indenfor 
kemi og arbejdsmiljø, salg- 
og marketingskoordinator og 
projektledelse.”

TEKST AF ANNE CLAUSEN
FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2.SEMESTER

STUDIELIV STUDIELIV
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Læring til virkelighedens 
arbejdsmarked
Læring og tilegnelse af ny viden er grundlaget for vores uddan-
nelser på SUND - og for den måde vi tænker og planlægger vores 
uddannelser på. 

Udviklingen går stærkt inden for sundhedsområdet, og for at sik-
re os, at I - vores kandidater - er parate til et omskifteligt arbejds-
marked, er det vigtigt at I har lært at tilegne jer ny viden; både i 
en klassisk læringssituation med en underviser, i teams og ale-
ne. Det er grundstenen for livslang læring, som er et krav i sam-
fundet og på arbejdsmarkedet i dag.

Vi ønsker at I som studerende er opsøgende. I skal være gearet til 
at udforske og afprøve nye muligheder på tværs af faggrænser, da 
det tværgående samarbejde har stor betydning for udviklingen af 
sundhedsområdet og for implementering af ny viden.

Kompetencer til arbejdsmarkedet
Samarbejdet med aftagere af vores kandidater (sygehuse, kom-
muner, erhvervslivet etc.) har længe haft stor betydning for den 
løbende udvikling af vores uddannelser. Vores uddannelser har 
- og skal have - et samfundsperspektiv, hvor det, som de stude-
rende lærer, kan bruges ude i virkeligheden. Vi lytter til aftager-
ne, og vi arbejder på at se og forstå, hvor samfundet og sundheds-
området er på vej hen. Og så tilpasser vi vores uddannelser til de 
nye krav. Derfor tilpasser vi lige nu kandidatuddannelsen i me-
dicin, og derfor får uddannelsen i Idræt og Sundhed større fokus 
på innovation og entreprenørskab.

Team Based Learning
Det er ikke undervisningen i sig selv, der er interessant – det er 
udbyttet af undervisningen, der er vigtig. Undervisningsmeto-
den er blot et middel til at få den bedste læring. Vi forsøger at an-
vende en variation af undervisningsmetoder med klassiske un-
dervisningstimer, gruppearbejde og individuel læring, så vores 
studerende kan lære at lære på flere måder. En særlig undervis-
ningsmetode, som bruger disse tre metoder, er TBL (Team Based 
Learning). Det er afgørende for TBL, at den studerende har forbe-
redt sig godt for at kunne diskutere stoffet med medstuderende 
og for at kunne reflektere over en konkret case. Ved hjælp af lø-
bende digital feedback ved underviseren hele tiden, hvor de stu-
derende støder på problemer, og underviseren kan derfor bru-
ge tiden på de sværeste dele. 

Der er internationalt særdeles gode erfaringer med denne un-
dervisningsmetode, og det er vores ønske, at TBL implemente-
res på alle vores uddannelser.

Narrativ medicin
En anden form for ny læring er at få nye elementer ind på uddan-
nelserne, som kan perspektivere og understøtte uddannelsens ge-
nerelle målsætninger. Narrativ medicin er et nyt element på den 
medicinske bacheloruddannelse og som valgfag på kandidatud-
dannelserne i klinisk sygepleje, ergoterapi, fysioterapi, jordemo-
dervidenskab samt den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. 
Kurset i narrativ medicin er udviklet af Det Humanistiske Fakul-
tet i samarbejde med SUND. Det er litteraturprofessor Anne Ma-
rie Mai, der står i spidsen for forskningen, som sker i samarbej-
de med Columbia University - og vi er internationalt førende in-
den for dette område. På SUND er vi meget glade for at kunne til-
føre vores uddannelser et perspektiv, som giver spritny viden om 
narrative strategier til patientinddragelse: Hvad sker der egent-
lig, når patienten får lejlighed til at sætte ord på sine oplevelser af 
sygdom og behandling - gennem sin egen personlige fortælling? 
Og når behandlerne begynder at tænke over, hvilke fortællinger 
de skaber og selv bliver del af? Det er spørgsmål, som giver anled-
ning til at tænke over patient-behandlerrelationer på en ny måde, 
der kan bidrage til bedre forløb for både patient og behandler.

Mennesket først
Et andet nyt tiltag er ’Mennesker Først’ på bacheloruddannel-
sen i medicin. Det skal give en forståelse af betydningen af en pa-
tientcentreret, koordineret og tværfaglig indsats og give de stu-
derende forudsætninger for at indgå i sådanne sammenhænge. 
Et tiltag, som får stor opbakning fra regionen, kommuner og pa-
tientforeninger.

International læring
Også international erfaring er et væsentligt aspekt af læring. Vi 
har tilrettelagt vores kandidatuddannelser, så der gives bedre mu-
lighed for at få en international dimension på uddannelsen. At 
få kendskab til fx sundhedsområdet i et andet land er med til at 
give en ny og større forståelse for, hvad det er for tilbud, der fin-
des i Danmark. Jeg håber, at mange tager imod dette tilbud om 
en international dimension på deres uddannelse.

God læring - og godt forår!

OLE SKØTT
DEKAN

Foto © Syddansk Universitet

DEKANENS HJØRNE   /   AF DEKAN OLE SKØTT

Rejs ud i verden med fælles-
modulet – Global Health…

Fællesmodul i Global 
Health…

Som kandidatstuderende på det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kan du 
tilmelde dig fællesmodulet Global Health, 
som inkluderer et 2 ugers udlandsophold. 

• Du lærer studerende at kende   
 tværs af andre sundhedsfaglige  
 kandidatuddannelser

• Du får international erfaring som kan  
 bruges på studiet, og i det senere  
 arbejdsliv

• Du får viden om forskelle og ligheder,  
 mellem det danske og et udenlandsk  
 sundhedssystem

• Du får kompetencer til, at identificere  
 og analysere udfordringer   
 og specifikke tiltag på tværs af to  
 sundhedssystemer, samt at udarbejde  
 en komparativ analyse

Vil du vide mere?

Kom og hør mere på informationsmødet den 22. marts kl. 

15:30-16:30, i WP25 J.B. Winsløws Vej 19, 5000 Odense. Er 

du forhindret i at deltage, kan du se mødet live via http://

livestream.com/sdu/k14f17. 

Læse mere om fællesmodulet på www.sdu.dk/modul/

globalhealth

Kontakt AC-Fuldmægtig Kristine S. Jensen, ksjensen@health.

sdu.dk, for yderligere spørgsmål

Global Health – opbygning

A)    2 ugers udlands-
ophold

Introduktion til landets sundhedssystem, i form af un-

dervisning og studiebesøg. Udarbejdelse af refleksions-

noter, til senere brug i eksamensopgaven

B)    Citizenship Round 
Table på SDU

Du mødes en enkelt dag med studerende fra fællesmo-

dulet, undervisere og andre interesserede. Her præsen-

terer / diskuterer I jeres udlandsoplevelser og refleksi-

onsnoter med fokus på Global Health

C)    Skriftlig eksamens-
opgave

5 ECTS

AKTUELT

23

STUDIELIV

22



Et vikariat for en medicinstuderende på et hospital i land-
områderne giver den studerende mulighed for at stifte 
bekendtskab med regionens hospitaler og de muligheder, 
de kan tilbyde. Dermed tiltrækker studierelevant arbej-
de kommende læger til områder, hvor det er svært at få 
lægedækning og modvirker, på længere sigt, lægemanglen 
i landområderne. Muligheden forsvinder, hvis der ikke er 
studierelevant arbejde.

POSITIVE OPLEVELSER MED 
HOSPITALER  I LANDOMRÅDERNE 
FORSVINDER

KURSER FORÅR 17
Kursusplanen er lige 

på trapperne, 
hold øje på 

www.fadl.dk/kurser

HUSK

Vidste du at hvis du skal på 
barselspenge, så starter din 
optjeningsperiode 17 uger 

før termin?

TILLID

Vidste du at FADLs 
jurist også kan hjælpe dig 

med din selvangivelse?

UPU
Det virker at være i tæt dialog med politikerne. Efter at have indført uddannelsesloftet d. 
20. december, har V, S og DF allerede blødt op for reglen. I stedet for helt at forbyde folk 
i at tage en uddannelse på samme eller lavere niveau, er det nu muligt, at tage en ny ud-
dannelse 6 år efter afsluttet uddannelse. Til møder med politikerne på Christiansborg og i 
pressen understregede FADL, at lægestanden bliver stærkere og mere forskelligartet af at 
f.eks sygeplejersker kan blive læger. 

Vi har skabt resultater, men målet er at uddannelsesloftet afskaffes helt. 
Ligesom 6 års fristen og andre tvangsmetoder der ikke virker. 
Det arbejder FADL fortsat for!

HUSK 
du kan stadig 

kan nå at melde 
dig ind og få et 
eksamensfor-

beredende 
kursus

FADL’s kittelkort
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

Sundoghed 02-2017.indd   1 28-02-2017   15:01:15

SOCIAL
TUTOR?

Vil du være

ANSØGNINGSFRIST 5. APRIL 2017

Det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet søger sociale tutorer 

og koordinerende tutorer til 

næste studiestart på disse 

uddannelser:  

Medicin 
Klinisk Biomekanik  

Psykologi  
 Folkesundhedsvidenskab

Vi søger studerende 

• Der kan hjælpe de nye medstuderende med                 

 at skabe venskaber og sociale tilhørsforhold 

• Der er socialt engagerede 

• Der kan holde mange bolde i luften samtidig 

• Der er ansvarlige og pålidelige 

• Der kan deltage i planlægningen og i selve 

aktiviteterne 

Du får mulighed for
• at præge studiet og studiemiljøet 

• at lære en masse nye mennesker at kende 

• at lære at organisere og lede aktiviteter 

• at styrker dine sociale kompetencer på studiet 

Social- og koordinerende tutor  
Som social tutor skal du først og fremmest være et forbillede for det nye hold af studerende og sørge for, at de

føler sig velkomne. Derudover skal du hjælpe de nye studerende med diverse praktiske aspekter af studiet. Som

social tutor får du en central rolle i planlægningen og afviklingen af studiestarten. Som koordinerende tutor har

du derudover også  ansvaret for den løbende kontakt mellem Studiestartskoordinatoren på fakultetet og

tutorgruppen, ligesom du vil have et særligt ansvar for budgettet til studiestarten. 

Ansøgningsfrist 
Du bedes maile din ansøgning til Studiestartskoordinator Emilie Louise Holk på eholk@health.sdu.dk senest d.

5. april 2017. I ansøgningen bedes du angive hvilket studie og semester du er på samt angive om du søger

stillingen som social eller koordinerende tutor eller begge dele.  

OBS: søger du stillingen som koordinerende tutor, skal du kunne deltage på et kursus i weekenden 22-23. april.  

Aflønning: Til stillingen som social tutor er der knyttet et honorar på 5.000 og koordinerende 6.000. Ansættelsen

sker på baggrund af din ansøgning, og der vil altså ikke blive afholdt samtaler. Hvis du har yderligere spørgsmål,

er du velkommen til at kontakte Emilie Louise Holk på eholk@health.sdu.dk. Der vil blive afholdt et

opstartsmøde i uge 16 for den samlede tutorgruppe. 

JOBOPSLAG  I   SUND-STUDERENDE

AKTUELT AKTUELT
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GYNÆKOLOGI  
OBSTETRIK  

4. APRIL Kl 16 WP 25 store auditorie 
Fertilitet og assisteret befrugtning 
Er du også nysgerrig på hvordan det foregår i praksis? Stille du dig selv 
spørgsmål som; hvor tit lykkes det? Hvor mange drejer det sig om? Og  
hvordan påvirker det de ufrivilligt barnløse? Så kom til GO Odenses foredrag 
og hør Professor Jens Fedder fortælle og de etiske aspekter af  
fertilitetsbehandling, Afdelingsbiolog Karin Erb fortælle om metoderne, og 
dr.med. i socialmedicin Lone Schmidt fortælle om de psykosociale  
konsekvenser ved barnløshed. 
Foredraget er åbent for alle og GRATIS. 
Der er gratis kaffe, the og kage i pausen. 
Foredraget er støttet af Dansk Magisterforening. 

 GO Odense 
 GO.Odense@gmail.com 

FOREDRAG   I   ALLE

 
Din indgang til frivilligt socialt arbejde

Ved at engagere dig i frivilligt arbejde kan du gøre en forskel,  
opbygge et netværk, få spændende oplevelser og erfaring til CV’et.

Eksempler på aktuelle frivillige jobs:

Vil du hjælpe et udsat barn i gang med en fritidsaktivitet? 
Hvis du har lyst til at introducere udsatte børn og unge til et aktivt fritidsliv og være med 

til at skabe et åndehul i deres hverdag, så har Fritidsvejledning uden Grænser brug for 
DIG som frivillig Følgeven!

Læs mere her:
http://frivilligjob.jobbank.dk/job/65762/fritidsvejledningn/vil-du-hjaelpe-et-udsat-

barn-ung
Giv 2 timer om måneden som frivillig - og se 25 børn få et sundere og gladere liv!

FitforKids er en landsdækkende forening, der tilbyder et effektivt og sjovt vægttabs-
program til børn mellem 7-15 år og deres familier.

Læs mere her:
http://frivilligjob.jobbank.dk/job/65694/fitforkids/giv-2-timer-om-maaneden-som-

frivillig-og

Frivillig til fysisk træning 
Bliv frivillig hos SAHAN og lav fysisk træning for somaliske kvinder, bl.a. bækkenbundstræ-

ning. Kontakt Ayan Muumin på: aayan@hotmail.dk

Find andre aktuelle frivilligjobs på www.frivilligjob.dk
Samtale om dine muligheder som frivillig 

Book en samtale om dine muligheder som frivillig eller bruger i en af Odense frivil-
lige sociale foreninger.

Kontakt Frivilligcenter Odense på tlf.  21160254 
Mail: frivilligjob@frivilligcenter-odense.dk 

Eller book samtalen online på: www.frivilligcenter-odense.dk 

FORENING    I   ALLE FRIVILLIGT ARBEJDE    I   ALLE 

  
 

 

 

 

 

Kunne du tænke dig at arbejde med børn, og vil du være med 
til at udbrede førstehjælp i de danske folkeskoler? 

Brænder du for frivilligt arbejde, og kunne du tænke dig en 
god portion undervisningserfaring? 

Har du lyst til at være en del af en aktiv social forening på 
tværs af årgange og uddannelser?  

Så er Førstehjælp For Folkeskoler lige foreningen for dig! 

Vi slår d. 22-23 april endnu engang dørene op for en 
uddannelsesweekend for nye medlemmer og du kan finde 
facebookeventet for vores uddannelsesweekend på dette link: 
https://www.facebook.com/events/1830685963849877/ 

Eller ved at scanne denne QR-kode:   

Vi glæder os til at se jer!             

Hvad får man for en 5’er?
Ikke en skid. Siger de selv. 
Den 5. Mediciner og Biomekrevy løb af staben i slutningen af fe-
bruar, og blev med sved, pizza og øl endnu en succes. 
Hvis du nåede ind og se dette års forestilling, fandt du dig med ga-
ranti også en aften fyldt med politisk sartire, skarpe bemærknin-
ger og fængende figurer. En af skribenternes favoritter var revy-
ens vinkel på årets OL, med den formidable fremvisning af syn-
kronsvømning på land. Derudover mødte vi Ib og Tumor Tom (se 
billede 6) hvis venskab hurtigt voksede.
Men hvad kan så få for en 5’er? Helt gratis kan man i hvert fald få 
sig en kondi venlig cykeltur gennem Odense. Du kan også gå en 
tur på netdoktor for at forberede dig til dit næste klinik ophold. 
Og, hvis du ligger en 5’er (og enkrone, og en gammel 25 øre) i spa-
regrisen hver måned i et år, ja så kan du også få en billet til næ-
ste års forestilling!

FOR EN FEMMER FIK VI OGSÅ EN INDVEN-
DIG OPRYDNING OG EN TUR MED BIOS UD 
I DET BLÅ.

IGEN I ÅR VAR KOSTUMERE IMPONERENDE 
FRIDISSEKEREDE MED NÆNSOM HÅND SKETCHEN ”SUND OG HED” BØD GANSKE VIDSTE PÅ EN GAMMEL KENDING AF REDAKTIO-

NEN, MEN SELVOM VI SAD LIDT NERVØSE PÅ VORES STOLE, VAR DÉT DET TÆTTESTE VI 
KOM PÅ AT BLIVE NÆVNT I DETTE ÅRS REVY. 

STOR TAK TIL ALLE DE FRIVILLIGE I REVYEN. BRAVO FOR DET STORE ARBEJDE I LIGGER I 
DET. 

DET ER SJOVT, LIGE INDTIL KLOVNEN BLIVER VALGT SOM PRÆSIDENT.

HVIS DER SAD NOGLE INDEN REVYEN OG IKKE VIDSTE HVORDAN DET ER AT ARBEJDE I 
COSMIC, GJORDE DE DET EFTER. PÅ EN UNDERHOLDENDE MÅDE FORMÅEDE REVYEN AT 
FORMIDLE FØLELSEN AF MAGTESLØSHED OG FRUSTRATION NÅR COSMIC FRYSER OG 
FACEBOOK SOM ALTID ER DER TIL AT HJÆLPE…

TEKST AF HJALTE OLTMANN    
REDAKTØR, STUD. MED 10. SEMESTER

AKTUELT AKTUELT
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