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ret er 2066, og du er 34% plastik

”Gooodmorgen,” siger AI Watson i sin bedste Hawkins-efterligning.
”Godmorgen, Watson,” svarer du groggy tilbage, ”Hvad er status i
dag?”
Efter en hurtig screening er Watson klar med sin kølige, men fuldstændigt korrekte sundhedsanalyse: ”De trænger til en lungeopdateeering.”
Du sukker, tænder trodsigt en elektronisk cigaret og lader den kemiske røg kærtegne dine syntetiske plastik-lunger.
”Pis,” tænker du. ”Der røg den formiddag”.
Pludselig vibrerer din iPhone 37S – en håbløst gammeldags sag, du
udelukkende købte af ren medlidenhed for de to Humac-medarbejdere, der fejlagtigt havde affyret en konfettikanon, idet du trådte ind
i den lille, tomme butik. Du nænnede ikke, at spørge efter toilettet.
”Hvem?” spørger du.
”Jobcenteret”, svarer Watson i sin typisk neutrale tone.
For året er 2056, du er 34% plastik og har nu været arbejdsløs i 28 år.
Watson har for længst erstattet dig og resten af sundhedssektoren.
Og du har for længst fortrudt, at du ikke læste humaniora.

Fremtiden

Ja, fremtiden er svær at forudse. Med mindre man arbejder på Sund
& Hed. Derfor har vi i denne måneds blad valgt at dedikere et helt
tema til det, vi alle går og ser frem til: Fremtiden! Udover at kunne
læse om din snarlige erstatning – AI-robotten, Watson – har vi undersøgt nogle af de generelle fremtidstendenser, du kan forvente at se in-

denfor sundhedsvidenskaben. Du vil bl.a. kunne læse om prisvindende tarmbakterier, sundheds-cyberpirater, samt hvilke
ændringer du som medicinstuderende kan forvente dig af den
nye kandidatreform. Endelig har vi interviewet en ekspert på
området – fremtidsforsker Marianne Levinsen – og hørt hvilke tendenser, vi SUND’er skal forvente os i de kommende år.
Hvis du er typen, der lever i nuet, og synes det er lidt for tungt
at læse om fremtidens kvaler, skal du dog ikke tage det så tungt.
Som altid har vi selvfølgelig også tænkt på dig! Du kan bl.a. læse
om livet med sklerose og flygtningekrisens konsekvenser – så
er der dømt søndagshygge!
Denne måned introducerer vi desuden et nyt, fast indslag, hvor
vi hver måned sammenligner en af SDU’s SUND-uddannelser
med tilsvarende uddannelse på et af resten af Danmarks universiteter, for at se, hvad skiller sig ud ved SDU. I denne omgang ser vi nærmere på psykologistudierne. Endelig kan du naturligvis, som sædvanlig, gætte månedens sygdom og deltage i
vores populære case-konkurrence.
Husk at besøge os på facebook og på Sundoghed.dk, for at følge med i seneste nyt fra fakultetet.
Tilbage er der kun at sige:

Live long and prosper!

Andreas Kirknæs Færk
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VOXPOP

1. Hvis du kunne få en hvilken som helst sundhedsteknologisk
opfindelse gratis (det behøver ikke være en, der allerede
eksisterer) - hvad skulle den så kunne?
2. Synes du, der er nogen store problemer ved
sundhedsteknologi?
3. Hvad glæder du dig mest til bliver opfundet?
4. Har du en idé til et stykke sundhedsteknologi, du vil dele?

Marius Salsbury, psykologi, 5. semester
1. Øjne der kunne se flere af lysets bølgelængder
2. Ja, jeg er bekymret for noget så simpelt som en programmeringsfejl ville kunne koste menneskeliv, og jeg er også bange for den potentielt enorme mængde personlig
data der kunne samles af teknologiens producenter. Endvidere kunne vi let glemme
vigtigheden af det menneskelige nærvær i forbindelse med behandling af skader og
sygdomme.

Frederik Mark Højsager, medicin, 6. semester
1. Jeg synes exoskeletter og teknologien omkring dem er SÅ seje, hvis jeg kunne få sådan et og gå rundt i ville jeg være ovenud lykkelig.
2. Jeg synes det er vigtigt, at man som forbruger af teknologi er vågen overfor hvilke
tilladelser man giver. Jeg kan derfor godt se problemer i, at teknologi som eksempelvis apps bliver en stadig større del af sundhedssystemet. I det store hele synes jeg dog,
at fordelene teknologien fører med sig gør op for den overvågningsparanoia, det kan
føre med sig.
3. Det jeg glæder mig mest til er hvordan proteseindustrien kommer til at boome, der
er et stort velfærds- og sundhedsmæssigt potentiale i bedre proteser. Jeg tror på, at
bedre armproteser kan føre meget øget velfærd med sig.

Adnan Todorovac, psykologi, 5. semester
1. Puh… det ved jeg godt nok ikke. Det skulle måske være en robot, der på en eller anden vis kan tilkobles hjernen, og hvorefter du kan overføre dine tanker digitalt fx til
eksamener. Sikke meget tid man kunne spare ved blot at tænke!
3. Det kunne være lækkert at kunne opfinde en maskine, hvor dine celler regenerer
sig selv. Hvis du fx har fået kræft, er blevet dement eller måske ”bare” har brækket
armen, så kunne maskinen identificere ”dårlige celler” og programmere din hjerne/
krop til at danne nye celler og dermed erstatte de ødelagte/dårlige celler.
4. Hvis der kunne skabes en app, der kunne svare på dine spørgsmål uden at indblande egen læge, ville man spare en del udgifter i det offentlige. Her tænker jeg, at lave en
slags algoritme, hvor man kan indtaste sine mulige symptomer, hvor dårligt man har
det osv., og så svarer appen på, hvad du fejler, hvis du fejler noget. Men det er måske
for meget forlangt.

Laurits Kilpinen, psykologi, 5. semester
1. Jeg har engang læst om et bælte, der udløser en airbag, når man falder. ActiveProtective hed den vidst. Den kan jeg godt se have værdi fredag nat. Bæltet var dog formentlig skabt til en ældre forbruger end jeg.
2. Der er umiddelbart flere problematikker ved sundshedsteknologi. Alt fra at sikre
patientens privatliv til ansvarspåskrivelse. Jeg tror dog at mange af de problematikker
vi møder i sundshedsteknologien, er nogen, vi generelt skal arbejde med i samfundet,
grundet de teknologiske fremskridt.
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MoveJam:
gratis gruppesport
En stigende tendens indenfor
idrættens verden er, at
man langsomt begynder
at gå væk fra idræt i
foreninger. I stedet er den
selvorganiserede idræt
ved at vinde frem. Det
skal være nemt, det skal
være fleksibelt, og det skal
kunne foregå på folks egne
præmisser. MoveJam, en ny
app, forsøger at imødegå
denne tendens.

Det er fire idrætsstuderende, der alle er
på sidste år af kandidaten, der står bag appen MoveJam. Christina Meisner, der har
en bachelor i fysioterapi, Laura Poulsen,
der har en bachelor i ernæring og sundhed, samt Mikkel Hviid og Marie Messell,
der begge har en bachelor i Idræt og Sundhed. De fire mødtes på faget Idræt og Design, hvor de efter længere tids brainstorming kom på ideen til projektet MoveJam.
Ideen udsprang fra et ønske om at designe noget, der gjorde en forskel for andre og
var i stand til at samle folk i et fællesskab.
”Vi så et behov for nye studerende, der flytter til byen og måske mangler en social omgangskreds,” forklarer Mikkel Hviid. Det
kan ofte være uoverskueligt at skulle navigere i udbuddet af aktiviteter på fx Facebook. Her forsøger appen at give et overblik over de mange forskellige begivenheder, der findes og tilbydes rundt omkring
i byen.

MoveJams koncept

Appen samler gratis aktivitetstilbud, hvor
selvorganiserede grupper og enkeltpersoner kan oprette en aktivitet. Det kan være
alt fra en cykeltur, gåture, yoga, dans eller boldspil til streetbasket. Herefter kan
andre så tilmelde sig og være aktive sammen. Appen passer derfor godt ind i en
travl hverdag, hvor man måske ikke kan
binde sig til at gå til fodbold tre gange om

”Vi så et behov for nye studerende, der
flytter til byen og måske mangler en social
omgangskreds”
ugen, men stadig gerne vil mødes og være
social over et spil bold, når det passer en.
Dermed er brugen af MoveJam uforpligtende og gør, at studerende og andre borgere har muligheden for at møde hinanden
og samles om en fysisk aktivitet.

Selvorganiseret idræt

Tidligere, snakkede man om idræt og
sport, og mente dermed de klassiske
sportsformer i idrætsforeninger. Man gik
til badminton om tirsdagen og ungerne
spillede fodbold mandag og onsdag samt
kampe hver anden weekend. I dag, i nutidens Danmark, står det ikke for godt til
med idrætsforeningerne. De færreste vil
hver uge kunne afsætte én fast dag, hvor
de skal gå til noget. I vores travle hverdag
ses i stedet et øget ønske om, at man kan
dyrke sport, når det passer én selv. Det er
her, den selvorganiserede idræt kommer
ind i billedet. For selvom mange ønsker, at
sporten skal foregå på deres præmisser, vil
de samtidig også gerne dyrke idræt sammen med andre. Det er det, MoveJam forsøger at favne.
”Hele projektet er for at sætte større fokus
på den selvorganiserede idræt,” siger Mik-

kel Hviid. Ved at bruge MoveJam kan man
tilmelde sig arrangementer, når det passer ind i ens kalender.

Støtte og lancering

Efter at have afsluttet faget Idræt og Design, hvor ideen til MoveJam opstod, fik de
100.000 kr. i støtte til at realisere projektet
fra Odense Kommunes folkeoplysningspulje. Den 27. august blev dagen, hvor appen skulle lanceres. Dette skete i et samarbejde med ’Happy Moves – Odense’ i Eventyrhaven, hvor de stillede diverse aktiviteter, som fx akroyoga, streetbasket og funballz, til rådighed. Samarbejdet vil fortsætte fremover, hvor alle de begivenheder som
Happy Moves arrangerer, også vil blive annonceret på appen. Det eneste, der ikke
var helt optimalt ved lanceringen, var, at
Apple endnu ikke havde godkendt appen
til IOS, hvorfor det kun var Android-telefoner, der kunne hente den. I slut-oktober er
MoveJam dog også blevet godkendt til IOS
og kan nu hentes gratis både fra App Store
og Google Play Butik.
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CYBERPIRATERNE SÆTTER KURSEN
MOD SUNDHEDSSEKTOREN
I et samfund i rivende udvikling,
der kalder på moderne og
effektive løsninger, vil vi i den
kommende tid stadig se mere
elektronik og automatik i
sundhedsvæsenet.
Desværre er der ikke megen fokus
på den risiko, der følger med. De
fleste kender det at få hacket og
stjålet sine kreditkortoplysninger.
Nogle har måske hørt om
større virksomheder, der får
”CryptoLocked” deres filer. Dvs.
at hackere krypterer data og kun
udleverer nøglen mod en løsesum.
Alt sammen ting, der i sidste ende
i princippet kun drejer sig om
penge, bøvl og mistet indtægt.
Konsekvenserne af at få hacket livsredende udstyr er langt mere skræmmende. På
international plan er Ralph Echemendia
,aka. ”The Ethical Hacker” fra USA, fortaler for vigtigheden af cybersikkerhed på
sygehusene og af medicinsk udstyr.
”Jeg bruger ’Black Swan’ princippet til at
beskrive sundhedsvæsenets holdning til
huller i cybersikkerheden. Sandsynligheden for at du ser en sort svane, i forhold til
tusinder af hvide, er lav, men hvis du gør,
kan det få konsekvenser for dit billede af
en svane.” Sandsynligheden for, at hacking
af medicinsk udstyr forekommer er meget
lav, men hvis det sker, er konsekvenserne
store. Og konsekvenserne taget i betragtning mener han, at sundhedssektorer vender det blinde øje til en reel problematik.
I november 2014 blev Sony hacket og fik
stjålet data som blev tilgængelig online,
hvilket bl.a. betød i at filmen The Interview måtte udgives tidligere, for ellers så
folk den på nettet. Der findes også danske
eksempler, hvor hackere har brudt ind og
fået adgang til data i det centrale personregister (CPR). Begge gange var omkostningerne høje for de indblandede personer og virksomheder – både økonomisk
og personligt. Men hvad ville konsekvenTEMA

"Insulinpumper
og pacemakere;
alt kan hackes"
MAN KAN HACKE EN IMPLANTERET INSULINPUMPE TIL AT FRIGIVE DØDELIG DOSIS

RAVEN II KIRURG ROBOT

CREDIT: UNIVERSITY OF WASHINGTON

serne være, hvis et sygehus som OUH blev
hacket?
”Konsekvenserne af sådan hacking ville
ikke bare være finansielle, men dødelige”
forklare Ralph Echemendia. ”Forestil dig,
at en patient indlagt på en intensiv afdeling, hvor maskiner konstant monitorerer
vitale værdier og straks kan alarmere personalet og kommunikere data videre i systemet, som også indeholder svar på blodprøver, røntgenbilleder, allergier og medicinlister. Her kan man hurtigt se, hvor lidt
der skal til for at slå nogen ihjel,” fortæller
han, ”og når du endelig har opdaget fejlen,
er det for sent”
Et studie fra Australien viser at 94% af institutionerne i sundhedsvæsenet på et
tidspunkt er blevet hacket1.
I fremtiden vil vi se flere elektroniske enheder, der vil kommunikere trådløst med
hinanden. Alt, der udsender og modtager
elektroniske signaler kan potentielt blive
hacket. Det er lykkedes en gruppe ingeniører fra Michigan at hacke en ICD (implanteret hjertestarter), sende den en kodet hjerterytme og således ”snyde” ICD’en
til at støde patienten.

"Når hackere
leger
amatørkirurger
hjemme fra
skrivebordet"

OUH har ambitioner om at være førende
indenfor robot-kirugi2. I foråret 2014 blev
der indgivet ønske om at anskaffe en Raven II kirurgrobot på SDU og OUH3. Med en
Raven II robot kan kirurger udføre operationer, uden at de behøver at være i nærheden af patienten. I første omgang er robotten kun til forskningsbrug. Heldigvis,
fristes man til at sige. I foråret 2015 lykkedes det, under eksperimentelle forhold,
en gruppe fra University of Washington at
hacke og udføre et ”Denial-of-Service” angreb på en Raven II, som betød, at robotten
blev funktionslammet. Og hvad gør man
så, når man står med en patient, der ligger på operationsbordet låst fast i en robot midt under en operation? Og hvad gør
man, hvis hackerne nu beslutter sig for at
overtage robotten og lege amatørkirurger
hjemme fra skrivebordet?
Risikoen er størst, når et elektronisk apparat består af komponenter fra flere virksomheder, såkaldte 3. parts komponenter,
fordi man derved kun behøver at inficere
en enkelt lille del af apparatet, og derved
kan åbne en vej ind til de resterende komponenter. ”Sikkerheden er aldrig større
end det svageste led. Det er medico-virksomhederne dog klar over. I din smarthphone kan mængden af 3. parts komponenter være helt oppe på 177, mens alle delene i en insulinpumpe bliver produceret

af tre virksomheder”, hvilket øger sikkerheden forklarer Ralph Echemendia.
Årsager er der mange af. For det første
fremstilles forskellige apparater af forskellige virksomheder som bruger forskellige standarder, der efterlader det samlede system sårbart. Desuden ligger radiofrekvenser og standard administratorkoder på mange enheder frit tilgængeligt på
nettet. Begrænset regnekraft og ressourcer for medicinske enheder betyder også,
at kryptering af data kan sløve systemet eller dræne batteriet.
Løsningen er ikke sådan ligetil. Det kræver samarbejde på tværs af virksomhederne, men også et system, hvor sundhedsvæsenet kan dele information omkring svagheder i apparaterne, og en organiseret indsats for at hullerne bliver lukket. Mens der
internationalt er standarder for, hvordan
man udvikler og designer medicinsk udstyr, savnes der standarder for krav til ITsikkerheden.
Som det ser ud nu, er mange medicinske
enheder potentielt ikke sikre. Risikoen
for at de bliver hacket er dog så lav, at det
langtfra ophæver gevinsten ved eksempelvis at få implementeret en pacemaker.
Men man må blot håbe, at der ikke skal en
katastrofe til, før der kommer krav om, at
medicinske enheder skal være sikret mod
cyberangreb.

RALPH ECHEMENDIA, AKA. ”THE ETHICAL
HACKER” FRA USA ER FORTALER FOR
VIGTIGHEDEN AF CYBERSIKKERHED PÅ
SYGEHUSENE OG AF MEDICINSK UDSTYR

interesserede kan læse
mere her

1. pubmed ->
PMC4516335
2. http://www.ouh.dk/
wm403888
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Ven eller fjende?:
Robothjernen Watson kan nu
læse og forstå 200 millioner
siders tekst… på tre sekunder.

Kognitiv databehandling, kunstig intelligens og robotter marcherer frem på hospitalsgangene. Hvad er det bedste behandlingstilbud til en patient med stadie
4 lungekræft og dårlige nyrer, som ønsker
at leve seks måneder længere for at kunne
nå barnebarnets dåb, og ellers er ligeglad
med bivirkninger?
For at finde et bud på spørgsmålet ville du
først skulle sætte dig ned og tegne et udtømmende flowchart, herefter søge pubmed tynd, læse et par hundrede overskrifter, måske et halvt hundrede abstracts, et
dusin artikler, for endelig at finde 2-3 artikler, der egentligt var relevante og pålidelige nok til, at du ville bruge dem. Der
er nu gået et par dage, der er ikke mere
kaffe, dit flowchart var ikke godt nok alligevel, og det hjælper dig ikke med at bestå eksamen.
Du har altså spildt en masse tid på at bladre igennem en masse irrelevant information, for at finde frem til netop det, du skulle bruge. Du kunne selvfølgelig have spurgt
en ældre kollega, som måske vidste svaret, måske kom med et gæt og måske begge
dele. Eller du kunne spørge Watson.
Watson er en supercomputer udviklet af
IBM, der forstår og taler sprog, hvilket for
computere er en ganske vanskelig opgave. Læs følgende sætning: ”Fly over a boat
with a red bow”. Hentyder man til fluen
over skibet med den røde bue? Eller snakker vi om at flyve et over et skib, der har en
rød stævn? Vi mennesker ved godt, hvad
der er mere rigtigt end andet, men hvordan forklarer man det til en computer?
Det er der dedikeret en hel videnskab til,

TEMA

kaldet sprogteknologi (Natural Language
proccesing). Som i bund og grund går ud
på at analysere sproget fra flere vinkler,
som for eksempel konteksten. Vi vil spare dig for en mere teknisk forklaring: Watson forstår, hvad du siger.
Kort fortalt er ideen at bruge Watson til at
læse en masse litteratur, eksempelvis artikler, så lægen ikke behøver at gøre det.
Det fungerer ved, at man stiller Watson
et spørgsmål, og Watson foretager derefter en avanceret analyse af dit spørgsmål, samt en søgning på forskellige databaser som den har adgang til (eksempel-

vis pubmed) eller de mest gængse lærerbøger. Herefter præsenterer den dig for
en række svar, som kunne være relevant
for dig, samt en konfidens-scoring på, med
hvor stor sikkerhed svaret er relevant for
dig. Watson hjælper dig altså med at finde
materiale, som allerede findes, men som
du ikke selv har tid til at lede efter, eller
ikke kender til - fx en artikel, som er udgivet dagen før.
IBM har store intentioner med Watson i
flere brancher, men kronen på værket er
at assistere lægerne i deres virke.

Eksempel
Du stiller Watson et spørgsmål: ”Watson, jeg har en patient med feber, hoste og rødt hævet
knæ. Her er hendes journal, hvilke differential diagnostiske overvejelser skal jeg gøre mig?”.
Watson analyserer herefter det, du sagde, og genererer en hypotese (var det det her, du mente?): "Du har en patient med symptomerne: feber, hoste og rødt hævet knæ. Hvad er de mest
sandsynlige differential diagnoser?”
Du bekræfter, at Watson har forstået spørgsmålet korrekt.
Yderligere har du givet Watson adgang til patientens journal, så Watson kender din patient.
Den kender patientens køn, alder, sygdomme, rygning, disponeringer osv. Watson vil i løbet
af det næste sekund læse 234 relevante fagbøger igennem for mulige forklaringer. Herefter
vil den generere en liste med +100 differential diagnoser som kunne være relevante for dig.
For til sidst at læse +15.000 artikler på pubmed. Watson giver dig nu en række forslag til differential diagnoser, sammen med en score på, hvor sikker den er på, at hvert svar er relevant
for dig (se billede).
Watson ved derfor, hvad den ved, og hvad den ikke ved.
Herefter kan den bede dig om yderligere information eller forslag til undersøgelse for at komme diagnosen nærmere: Watson spørger dig, om der er foretaget røntgen af thorax, og hvad
det viste, da det har afgørende betydning for diagnosen.
Du giver herefter Watson den information, den beder om, og processen starter forfra.

Det er vigtigt at understrege, at Watson ikke tager beslutningen
og erstatter lægen. Meningen er, at den skal støtte lægerne i deres virke, og komme med mulige forslag, som lægen måske ikke
selv havde tænkt på, eller bekræfte de allerede mistænkte hypoteser. Det er også lægen, der vurderer, om patienten er i stand til
at følge den behandling, som Watson foreslår.
På onkologisk afdeling på Rigshospitalet opstartede man i september et pilotprojekt, som skal teste Watsons dømmekraft indenfor behandlingen af lungekræft, brystkræft og mave-tarm
kræft. Leif Panduro Jensen, der er centerleder på Finsencentret
ved Rigshospitalet, fortæller: »Vi bliver flere og flere mennesker,
der er syge i længere og længere tid. Det sker samtidig med, at

kræftbehandlingen er blevet langt mere kompleks, fordi vi nu
også laver genanalyser, som gør hver enkelt patient unik. Watson kan på et øjeblik læse mere, end jeg som læge kan læse på et
helt liv. Og det er en teknologisk understøttelse, vi får brug for,
hvis vi fortsat skal kunne udarbejde individuelle behandlingsplaner til et stigende antal patienter.«
Det vil også være et godt værktøj til at imødekomme speciallægemanglen: »Hvis de uerfarne læger i stedet kunne trykprøve deres vurderinger op mod Watsons, ville det frigøre en masse speciallægetid til patienterne i dagtimerne. På den måde bliver teknologien et supplement, som frigiver flere varme hænder i sundhedsvæsenet«, siger Leif Panduro Jensen.

MØD WATSONS AVATAR
EKSEMPEL PÅ WATSONS FORESLAG TIL BEHANDLING SAMT KONFIDENS-SCORE.

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

Et kig i krystalkuglen med
fremtidsforsker Marianne
Levinsen

De spandt guld på en tarmbakterie
og tog Boston med storm
SDU vandt i år guld, prisen for bedste hjemmeside og
blev nomineret til fire priser til årets iGEM – det uofficielle
verdensmesterskab i syntetisk biologi, hvor op mod 300
hold fra hele verden deltog. I år foregik konkurrencen i Giant
Jamboree i Boston.

TEMA

nyt produkt, der er med til at løse begge
problemer. Mød plasteret Bacto-Aid:
Bacto-Aid kan anvendes som et normalt
plaster, men består af bionedbrydeligt plastik, edderkoppesilke og en antibakteriel del – alt sammen fremstillet af den almindelige tarmbakterie E. Coli, som holdet selv har genmodificeret.
”Det bionedbrydelige plastik kan i modsætning til almindeligt plastik nedbrydes
fuldstændigt i naturen,” forklarer Mathilde i holdets præsentationsvideo på deres
hjemmeside.
”Edderkoppesilken sørger for, at kroppen
laver flere blodkar, så såret heler hurtigere, og som en ekstra bonus er det ikke
fremmed for immunsystemet. Derved
undgår man, at kroppen forsøger at angribe det og gør mere skade end gavn. Sidst
men ikke mindst sørger den antimikrobielle del for, at såret ikke bliver betændt helt uden at bruge antibiotika.”
Ideen viste sig at være så genial, at de studerende ikke blot vandt guld ved årets
iGEM, men også prisen for bedste hjemmeside og blev nomineret til i alt fire pri-

Vi bruger de digitale medier mere og mere. Der er snart ikke dét, der ikke findes en app for.
Men hvilke tendenser rør sig ellers, når man sætter det i perspektiv til sundhed?

ser - bedste hjemmeside, bedste plakat,
bedste præsentation og bedste Education
and Public Engagement.
Der har dog været mere ved turen end
forskning og konkurrencenerver. Mathilde Nygaard fortæller begejstret:
”Det bedste har nok været vores roadtrips,
hvor holdet er blevet knyttet tættere sammen, også fordi vi fik mulighed for at møde
hold fra hele Europa og opleve de uendelige muligheder, der er inden for feltet. At
kunne få en E. coli til at producere noget
plastik, bare ved at ændre noget DNA, er
utrolig fascinerende. Det lyder til at være
ret let, men når det så er sagt, er det vigtigt at pointere, at celler gør, hvad der passer dem og ikke altid lige hvad du beder
dem om.”
Der har dog også været visse udfordringer undervejs:
”iGEM tager tid, lang tid. Man kan ikke holde fri fra studiet, når man har læst sit pensum. Der er altid lige nogle celler, der skal
arbejdes på i lab,” forklarer Mathilde med
et træt ansigtsudtryk.
”Når det så er sagt, er det en fed følelse at
nå til Giant Jamboree i Boston og afslutte det hele i et brag. Der ligger utrolig stor
fremtid i det miljø, så jeg kan kun varmt
anbefale folk selv prøve at opleve det og
bidrage med udvikling.”

”At kunne få en E.
coli til at producere
noget plastik, bare
ved at ændre noget
DNA, er utrolig
fascinerende.”

Sundhed i dag er noget, de fleste har en holdning til. Tidligere var sundhed et privat valg. Vi valgte selv, hvor meget og hvad vi spiste,
samt hvor meget vi ville bevæge os. I dag har hele samfundet en mening om, hvordan vi bør leve. Arbejdspladser, der køber cykler til
deres ansatte for, at de kan cykle rundt til deres ærinder i byen i stedet for at tage bilen. Børnehaver, der indfører ”nul sukker”-politikker, hvor fødselsdagsflødebollen pludselig er erstattet af frugt og grovboller.
Marianne Levinsen, fremtidsforsker og cand.scient.pol., peger på fire klare tendenser inden for sundhedsverden, som vi vil se mere
og mere af i de kommende år. Nogle af dem eksisterer allerede i svag form, men vil sandsynligvis kun blive mere markante.

Den personligt designede sundhed
Fremover vil individet være i fokus, hvor man vil forsøge at tilrettelægge sundheden for hver enkelt person. Man vil kunne få sin helt
egen individuelle sundhedsanalyse, så man via diverse tests og analyser kan finde frem til den optimale kost og motion, der passer
til lige præcis dig. Vi vil altså også se en stigning i sundhedseksperter, som kan råde folk ud fra en individuel sundhedsanalyse. Det
er godt nyt, hvis du læser psykologi og overvejer at blive sundhedspsykolog, eller hvis du læser idræt og sundhed og overvejer at blive motion- og livstilscoach, da Marianne Levinsen forudsiger en øget vækst i disse professioner.

Den digitale sundhed
Ligesom på alle andre områder, vil vi også se en stigning i brugen af digitale medier indenfor sundhedsområdet. Her bliver tendensen,
at man via diverse kost- og motionsapps kan blive vejledt til at leve på den rigtige måde. ”Teknologien tager hånd om din sundhed,” mener Marianne Levinsen. Så hvem ved, måske vil vi om 10-15 års tid have hver vores individuelle maskine, der kan spytte en masse information ud omkring vores sundhedsmål? Vores blodtryk, puls, blodtal og fedtprocent vil kunne måles derhjemme. Så kan vi hurtigt
blive klogere på, præcis hvilke mineraler og vitaminer vi mangler, om vi skal skære ned på fedtet eller begynde at dyrke mere motion.

”Jeg gør, som jeg vil”-trenden

Artiklen er skrevet på baggrund af http://www.fremforsk.dk/artikler/danskernes-sundhed-anno-2030/

”Det har været en vild oplevelse! En fantastisk mulighed for at prøve forskning
af og at samarbejde tværfagligt,” fortæller Mathilde Skov Nygaard, der er medicinstuderende på 6. semester og deltager
i årets iGEM.
iGEM er en årlig konkurrence i syntetisk
biologi, som SDU har deltaget aktivt i de seneste år. Ved hjælp af syntetisk biologi er
målet at producere noget, der er gavnligt
for samfundet – og det har 12 studerende
fra SDU arbejdet seriøst med i 9 måneder.
Penicillinresistens og plastikforurening
er to af de største trusler for verden lige
nu, især fordi ingen ligger inde med en
oplagt løsning. Plastikoverflod ødelægger
gradvist miljøet, og penicillinresistens kan
medføre, at vi ender med ikke at kunne kurere helt simple sygdomme, fordi bakterierne er blevet immune over for vores behandling.
Det mente SDU-studerende, der skulle laves om på. Med baggrunde i mange uddannelser - medicin, biologi, biomedicin, anvendt matematik, filosofi og civilingeniør
i kemi og bioteknologi – kom de frem til et
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TEKST AF ASTRID BJERREGAARD PEDERSEN
SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER

Lige så oplyste vi er omkring, hvad der er sundt for os, lige så mange modsatrettede anvisninger findes der. Man skal spise frugt og
grønt, men heller ikke for meget. Den ene uge er skyr uundværligt, den næste er det måske ikke så sundt, som man tror. Hvad med
gluten og laktose? Og hvor meget fedt er det egentlig, vi skal have? Disse mange råd omkring sundhed forvirrer nogle gange mere, end
de hjælper. Rådene ændrer sig hele tiden og er forskellige alt efter, hvilken fagperson man spørger. Derfor vil vi i fremtiden se en stor
tendens til, at folk opgiver at følge anvisningerne på sundhed og i stedet blot vælger at gøre det, de har lyst til.

Sund co-creation
Den sidste kommende tendens indenfor sundhedsverden er samarbejde (co-creation) imellem sundhedsvæsenet og virksomheder.
Dettes gør, at der kan udvikles specifikke og målrettede produkter til folk med forskellige sygdomme eller livsstilsproblemer, som fx
diabetikere eller undervægtige.

”Derfor vil vi i fremtiden se en stor tendens
til, at folk opgiver at følge anvisningerne på
sundhed og i stedet blot vælger at gøre det,
de har lyst til.”

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

Sund & Hed: 17 år med dit
studenterblad
I anledning af, at far SDU fylder 50, måtte
det også være på sin plads, at vi fejrer, at
Sund & Hed er gammel nok til at køre på
knallert og købe Skinny Bitches i Føtex helt
alene. Vi tager dig med på en rejse gennem
bladets udvikling siden den spæde start i
det herrens år 1999.

1999

Lad os først tage et kig på verden, som den så ud dengang:
Euroen er netop etableret, Nickelodeon sender Svampebob Firkant for første gang nogensinde, Nokia 3210 var den smarteste,
hotteste telefon på markedet og den store orkan i december
dræbte 7 danskere. Og i en rus af Spændt op til Lir på P3 får fakultetet stablet et nyt studenterblad på benene. De første blade
er desværre længe forsvundet, men vi har gravet i arkivet og har
således, på forsiden af Sund & Hed i januar 2000, fundet følgende overskrift: Hvad skal vi med nordmænd?
Navnet Sund & Hed prægede også forsiden for første gang i 2000.
Det blev fundet ved en konkurrence blandt bladets læsere, og
redaktionen fik professor ved Dansk Sprognævn, Peder SkyumNielsen, til at vælge imellem de mere end 70 bud. De navne, der
fik en fælles 2. plads var Pille-Riposten, Cellen, Organet, Sund
Viden og Stikpillen. Vi er nu ret godt tilfredse med navnevalget.
Indtil 2004 havde bladet ikke noget fast logo. Men med fornyede
kræfter efter sommerferien det år, kom en frisk redaktion med
det velkendte logo, der har holdt ved i 12 år. Først her i 2016 har
det fået et retouch; æblet er spist og skrifttypen er opdateret.

Marts 2006: ”Kaffe-digt: O skræk / Tænk, hvis kaffen var væk. /
Hvad ville det nytte med Selecta - / Den trætte studerendes mekka / Uden den sorte drik. / Hvad med den gode skik - / John Chemnitz, en kop og u1. / Hvor ville din dag være styg / En mandag morgen uden denne bryg. / Og opgaveskrivningen først! / Eksamenslæsning med kronisk tørst! / Kaffen vare lovpris og ære / 4 kroner
i automaten og reddet din dag være!” Af Victoria Keie
April 2007: Her forlyder det i en lang temaartikel, at chokolade
er den nye mirakelkur. Artiklen ”Kærlighed i moderate mængder”
konkluderer, at chokolade giver fastere bryster, bedre lugtende
prutter, større sexlyst og mindre taljemål. Så hvad venter du på?
Februar 2008: En ægte gyser udspillede sig på universitetets læsesale, hvor ”Sko-slikkeren på biblioteket” udsatte kvindelige studerende for krænkende adfærd – ved simpelthen at lægge sig på
maven under deres borde og slikke på deres sko.

Husker du?

Gennem tiden er der skrevet mange gode, alvorlige og underholdende artikler, og her vil vi fremhæve nogle få perler:

April 2010: ”Cirkelines verden: Hvordan man bruger en toiletbørste” – hvis du søger på google ’hvordan bruger man en toiletbørste’ er den første hit. Artiklen er læst 2590 gange siden den
kom på hjemmesiden, og i 2016 er den i gennemsnit blevet læst
3 gange om dagen.

Maj 2001: Bladets tema var cykler, og her kunne man læse den
udførlige og kun lidt sexistiske artikel: ”Kvindeguide til cykellapning”. Til artiklens billede af en cykelpumpe kunne man i den
tilhørende billedtekst læse: ”Skift læbestiften ud med lappelim,
og gør det selv”. Endelig nogen, der forstår os…

Maj 2016: Sund & Hed gennemførte en læserundersøgelse og konkluderede, at 2/3 af singlekvinderne synes fuldskæg er tiltrækkende, mens 84% af de heteroseksuelle kvinder ikke synes overskæg er tiltrækkende. Så måske du skal genoverveje din movember moustache.

Marts 2004: ”Den ekspressive tese… da idræt blev lingvistisk: 4.
Kroppens verbalitet, sjælens udtryk / Reflekterer glemslens iris
/ Post mortem, mortem / Præ mortem, men om lidt…” Af Rasmus Laursen og Frans Larsen

Tak til alle vores nye og gamle læsere, det er jer, der gør det hele
muligt. Og bliv endelig hængende ind i vores 18. år, når vi endelig
er gamle nok til ikke at skulle tigge RUST om at købe vores smøger.

STUDIELIV

Psykologi på tværs af universiteter
Når man vælger en videregående uddannelse, skal man ikke blot vælge mellem et hav af studier, man
skal også vælge, hvilket universitet man vil læse på. Udover geografien, hvad er forskellen så egentlig
på de forskellige universiteter, når man læser psykologi? Sund & Hed har lavet en sammenligning af de
forskellige universiteter med udgangspunkt i SDU.

I Danmark kan man læse psykologi fem
steder; Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU), Aarhus Universitet (AU), Aalborg Universitet (AAU) og Roskilde Universitet (RUC). Det er dog kun de
fire første, hvor man som færdiguddannet
på kandidaten får titlen Cand.psych, idet
psykologi på RUC er en kombinationsbachelor. På de forskellige universiteter kræver det forskelligt gennemsnit at komme
ind – ved optagelse i 2016 lå adgangskvotienten mellem 10.4 og 11.5 (hhv. Aalborg
og København) for direkte optag på kvote 1. Hvis man ikke har dette ualmindeligt
høje gennemsnit, kan man søge kvote 2.
Her har AU og AAU 10% optagne på kvote
2, KU har 20% og SDU ligger med det højeste antal kvote 2-optagelser på 25%.

Forskellige fakulteter, forskellig
prioritering

Udover, at uddannelserne ligger i hver sin
by, så hører de også under hvert sit fakultet. Psykologi hører under det Samfundsvidenskabelige Fakultet i København,
det Humanistiske Fakultet i Aalborg, det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Odense og Business and Social Sciences i Aar-

hus. Men hvor stor betydning har fakultetet egentlig, når alle kommer ud med den
samme titel ved afsluttet kandidat? Der er
selvfølgelig en del fag, alle psykologistuderende skal igennem. Udviklingspsykologi,
kognitionspsykologi, klinisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi og personlighedspsykologi for at nævne et par
eksempler.
Alligevel vægter de forskellige universiteter fagene forskelligt. Hvor et fag som fx
biologisk psykologi giver 15 ECTS point på
SDU, giver det kun 5 ECTS på KU, samtidig
med at personligheds- og socialpsykologi
hver giver 20 ECTS point på KU, mens det
på SDU er slået sammen til ét fag, der giver
15 ECTS. Her skinner det tydeligt igennem,
hvorfor uddannelsen hører under hvert
sit fakultet, når de prioriterer forskellige aspekter af uddannelsen så forskelligt.
En anden ting, der adskiller sig væsentligt
på tværs af universiteterne, er længden af
praktiktiden på kandidaten. På både KU,
AAU og AU har man praktik over ét semester, mens man på SDU kører praktikken
over to semestre. Den lange praktiktid på
SDU er valgt, for at man kan nå at følge projekter på ens klinik under praktiktiden

til ende, da langt de fleste projekter kører
over længere tid end blot et par måneder.

Nyere versus forankret studium

Psykologiuddannelsen på SDU er relativt
ny. De første, der blev Cand.psych fra SDU,
blev det i 2015, hvorimod Institut for Psykologi på KU i 2011 kunne holde 125 års jubilæum. Det giver naturligvis også nogle
forskelle i, hvor forankret et studie det er.
Når man starter på psykologi på SDU, får
man fra første dag indprentet, at man som
studerende selv er med til at forme studiet. Dette kan selvfølgelig både have sine
fordele og ulemper. På den ene side kan
de studerende let komme til at være forsøgskaniner på nye studieordninger og eksamensformer, men samtidig er ledelsen
også hurtigt åbne overfor ændringer, hvis
noget ikke fungerer.
Et så nyt studiested betyder dog også, at
psykologi på SDU ikke har nogle samarbejdspartnere i andre lande, når det gælder udveksling, hvilket flere af de andre
universiteter har. Det betyder ikke, at det
er umuligt at komme på udlandsophold,
hvis man læser psykologi på SDU, men
det giver mere arbejde for den studerende at skulle arrangere alting selv i forhold
til, hvis man kunne tage ud med Erasmus,
som man kan på KU.

Tre hurtige, hvor SDU får
pluspoint:
- Dobbelt så lang praktiktid på
kandidaten
- Flere kvote 2-optagelser
- Nyere studie og derfor
bedre mulighed for at forme
uddannelsen

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

Kandidatstudieordning i medicin:
5 tiltag, som rent faktisk er nye
Styregruppen for den nye studieordning har vedtaget en
række tiltag, som ikke blot kan anses som en omprioritering
eller spareøvelse, men som rent faktisk tilføjer noget nyt til
uddannelsen.

Oversigt over de forskellige trin i Team Based Learning

“Med den nye
studieordning og
det længdegående
casespor ønsker
vi at starte deres
læringskurve meget
tidligere”

Fra blok- til modulstruktur
Den nuværende kandidats studieordning adskiller sig fra bacheloren ved at være opdelt i blokke i stedet for moduler. På bacheloren
i medicin består hvert semester af to moduler med ca. 15 ECTS hver, mens der på den nuværende kandidatstudieordning undervises der i (”organ”) blokke med varierende ECTS størrelse.
På den nye studieordning vil de nuværende blokke blive skåret til og samlet til moduler af 15 ECTS point, ligesom vi kender det på bacheloren. Om eksamen bliver en fælleseksamen eller flere små er ikke fastlagt endnu. Se eksempel:

Farvel til de forberedende ugekurser

Team Based Learning

Opbygningen af 1. semester på den nuværende studieordning, sammenlignet med den nye studieordning som træder i kraft for dem der starter september 2017.

Det længdegående spor
Som noget nyt indføres et modul/spor, som strækker over hele kandidaten og ender ud i den bevarede embedseksamen.
Sporet indeholder case-undervisning med stigende sværhedsgrad, kommunikationsundervisning, færdighedstræning,
patientinddragelse & sundhedsteknologi, lægeroller, Global Health og sundhedsvæsenets opbygning.
Hvert emne vil ikke uddybes her, men det kan nævnes at sundhedsteknologi bl.a. indeholder temaer som Big Data, telemedicin og
patientrapporterede oplysninger. Desuden vil både færdighedstræningen og kommunikationsundervisningen få en modernisering.
Bl.a. håber man at kunne indføre ultralydstræning.
Særlig interessant er det, at de studerende vil blive undervist i case-opgaver med stigende sværhedsgrader og med problemstillinger som rækker udover det modul, som den studerende er på. Dvs. at casene også vil indeholde elementer fra tidligere moduler, og
på den måde vil de studerende løbende få repeteret deres viden og brugt den i en faglig kontekst.
Tanken er, at én dag i ugen som udgangspunkt vil blive afsat til det længdegående spor, men der vil også kunne forekomme miniprojekter af nogle dages varighed.

STUDIELIV

Generelt vil man opdatere det pædagogiske niveau ved at inddrage de studerende mere i undervisningen, eksempelvis med apps
eller afstemninger. Desuden har intern undersøgelse vist at en
stor del af undervisningen foregår, hvor underviser er tilstede og
har ansvaret for undervisningen (forelæsning og holdundervisning), og det ønsker man at lave lidt om på. Uddannelseschef Merete Munk forklarer: ”Vi ønsker at flytte mere af ansvaret over på
de studerende, fordi vi tror på, at de ved at deltage mere i undervisningen vil få et større udbytte”. Det betyder bl.a. mere gruppearbejde, casearbejde, studenteroplæg og spørgetimer.
Meget af gruppearbejdet (4-6 personer) vil være i form af Team Based Learning, som er en undervisningsform, der støttes af forskningen og består i seks trin:
1. Underviser udsteder anvisninger, indhold og præcisering af
mål for undervisningen.
2. Konfrontationstimen starter med en individuel test (MCQ) via
computer, hvor den studerende får feedback med det samme.
Dette skal give den studerende en fornemmelse af dennes niveau
i forhold til det forventede.
3. Herefter tester man hele gruppen sammen, og får feedback på
hvordan gruppen tilsammen klarer sig.
4. Efter præsentation af teamtests afklarer underviser, om der er
generelle huller i de studerendes viden eller generelle vanskeligheder ved materialet og underviser ud fra dette.
5. Herefter skal der løses en konkret case/problemstilling i grupperne. Gruppen korresponderer med medstuderende under forberedelsen via elektroniske medier (e-blog), således at den generede viden meddeles mens den vokser frem.
6. Diskussion af de konkrete cases i plenum.
Hvor mange af disse, der skal være i relation til det korresponderende modul, er op til planlæggerne af modulet. Men der skal
faglighedsmæssigt være samhørighed med modulet. Patienterne og forløbene bliver mere komplicerede, efterhånden som studiet skrider frem.

Det er ingen hemmelighed, at man for at tilføje noget nyt må fjerne noget af det gamle. På den nuværende studieordning afsluttes
kandidatuddannelsen med en embedseksamen, hvor den studerende bliver eksamineret i pensum fra hele kandidatuddannelsen.
Op til embedseksamen har der hidtil kørt et 8 ugers intensivt undervisningsforløb som skal forberede de studerende til den endelige eksamen. Disse forberedende ugekurser er dog, på trods af meget positive evalueringer fra de studerende, skåret fra 8 til 2 uger.
Spørger man studieleder Niels Illum, om det ikke er en smule drastisk og vovet, svarer han, at meningen er, at forberede de studerende til embedseksamen meget tidligere i studiet: ”Vi kan se, at
nogle studerende sløser lidt med studiet, indtil de kommer til
ugekurserne, hvor de virkelig hænger i, og deres læringskurve
stiger enormt. Med den nye studieordning og det længdegående
casespor ønsker vi at starte deres læringskurve meget tidligere”.

Valgfag på 5. semester
5. semester vil blive et modul med valgfag på 15 ECTS og et speciale på kun 15 ECTS i modsætning til de nuværende 25 ECTS. Der
vil blive udbudt 5 forskellige valgfag:
• Det internationale spor: Som de fleste nok er klar over, ønsker
SDU større internationalisering, og det forsøger man nu at efterkomme ved at udbyde noget af undervisningen på 5. semester på
engelsk. Dette vil især gælde dem, der vælger det internationale
spor. På den måde giver man mulighed for, at de studerende her
på stedet kan komme udenlands, samt at andre kan rejse langvejsfra og læse medicin på SDU.
• Det kliniske spor: Tilbyder bl.a. ekstra færdighedstræning og
klinikophold.
• Det parakliniske spor: Indeholder også ekstra klinikophold og
undervisning.
• Klinisk ledelse og innovation: Til at starte med fik det
te spor ikke god feedback fra de studerende, og man var egentligt gået væk fra det. Men i aftagerpanelet, som består af forskellige overlæger, politikere, forskere og erhvervsfolk, var man ganske begejstrede for det. Derfor er det blevet bibeholdt.
• Forskerlinjen: Mere forskning, litteratursøgning og ud		
videt speciale.
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Studerende med sklerose –
en fortælling om faldskærme og
bucket lists
For syv år siden fik 23-årige Lene Maria Larsen sit livs chok,
da hun stod med diagnosen multipel sklerose. Nu studerer
hun samfundsfag på 6. år, er bestyrelsesmedlem i foreningen
Rækværkog mester i at gøre det hun vil, mens hun har
chancen.
”Du skal vide, at jeg er usædvanligt scatterbrained,” afbryder Lene sig selv efter at
have startet en ny historie midt i sin egen
sætning.
”Det er en del af min… Ja, også min sygdom, men jeg vil hellere sige min tilstand.
Det kognitive bliver også påvirket.”
Lene er ikke bleg for at joke om sine symptomer, fortælle pinlige historier om sig
selv, og med stolthed vise, at hun kan gå
lige i dag, så hun ”for en gangs skyld ser
ædru ud”. Men ikke alle dage er lige gode.
”I foråret blev jeg sygemeldt med stress.
Ikke så meget pga. sygdommen, mere på
grund alt det udenom. Jeg har mindre
energi generelt, og derfor skal der mindre
til at vælte mig. For ca. tre år siden havde jeg dog det værste anfald, jeg kan huske. Mine symptomer kommer og går, men
jeg tror, at netop dét anfald skyldtes, at jeg
blev ramt virkelig hårdt psykisk. Min forlovede dumpede mig, og det var bare mere,
end min krop kunne klare.”
Multipel sklerose er en kronisk sygdom,
der rammer nervesystemet meget spredt,
og bl.a. kan give synsforstyrrelser, træthed, og dårlig koordination. Men intet af
dette vidste Lene for syv år siden, da hun
tog til sin læge med ondt i øjet.
”Jeg blev helt overvældet, da jeg fik diagnosen. Men efterhånden gik det mere op
for mig, at ingen ved, hvad der kommer til
at ske fremover. Ingen kan love mig, at jeg
kommer til at have det lige så godt som nu
i lang tid. Så dér blev det virkelig vigtigt for
mig at få en uddannelse, så jeg har noget
at falde tilbage på, når jeg bliver en grøntsag. Om ikke andet ville jeg sørge for at blive den bedste gymnasielærer i kørestol.”
Lene begyndte derfor at læse samfundsfag
med sidefag i religionsvidenskab. I sommers blev hun bestyrelsesmedlem og ar-
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Lene Maria Larsen lige før sit første faldskærmsudspring.

”Om ikke andet
ville jeg sørge for
at blive den bedste
gymnasielærer i
kørestol”

Ammar lovede sin kone at redde datteren
fremfor hende, hvis båden sank.
Skrevet af Erlend Faltinsen og Tobias Opsahl. Stud. Psych., 5. September

Vi ankommer forsinkede og forpustede.

rangement ansvarlig i foreningen Rækværk, der er en forening for studerende
med funktionsnedsættelser, og hun har
selv været med til at promovere Rækværk
på sundhedsmekka. Og så bruger hun kagebagning som frirum i hverdagen, så det
nu er på så højt plan, at hun er blevet hyret til et bryllup.
”Jeg nyder at gøre tingene nu. Jeg nyder
at tage mig en cykeltur, for jeg ved ikke,
om jeg kommer til at gøre det om et år. Få
uger efter jeg blev dumpet af min forlovede, sprang jeg i faldskærm for første gang
og glemte totalt alt det hårde. Jeg mangler stadig at flyve i luftballon og at tage til
Afrika. Gudskelov har jeg også en vidunderlig forstående kæreste, der tager mig
alvorligt når jeg siger, at jeg gerne vil have
børn snart, så jeg har fået dem, inden jeg
får det rigtig dårligt.”
På trods af al sin viljestyrke har Lene dog
også været nødt til indimellem at erkende
sine begrænsninger, og søge mere professionel hjælp – men det har ikke været med
hendes gode vilje:
”Jeg blev virkelig stædig af dette her. Jeg
tænkte: ’Jeg kan sagtens tage en uddannelse på linje med mine kammerater – hvorfor
ikke?’. Men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke
læse særlig længe uden at mine øjne står
af, og jeg sover ca. 12 timer i døgnet. Det er
der jo ingen, der kan få til at hænge sammen med et studie, så jeg har været nødt
til at søge hjælp. Jeg får både specielle læseprogrammer og forhåbentlig en sekretær, så jeg kun behøver bruge min energi
på mit studie.”
Hjælpen Lene har fået har dog kun været
en del af grunden til, at hun har opnået alt
det, hun har. Hun ser også alvorlig, men
smilende ud, da hun til sidst siger:
”Lad være med at lade dig definere af dine
problemer. Du er så meget mere end det.”

På asylcenteret Strandvænget i Nyborg synes situationen i receptionen umiddelbart kaotisk, men kaoset synes dog at have en vis
retning og harmoni. I midten står en mand. Han tager imod os
med et smil og spørger på gebrokkent engelsk, om vi er de studerende fra Syddansk Universitet, mens han fortsat dirigerer
de andre rundt i receptionen, og skaber kosmos i kaos. Manden
hedder Ammar.
Ammar Al Bidhan har indvilget i at fortælle os sin historie om
flugten fra Irak til Danmark. Efter at have udtalt sig om, at nogle islamiske partier brød internationale love, så han sig nødsaget til at emigrere.
Ammar fortæller om, hvordan han har efterladt sine venner uvidende om sin rejse, og hvordan han stadig får beskeder fra dem,
hvor de spørger, hvor han er. Han fortæller om at sejle 56 mennesker i en oppustelig båd på fem meter, mellem høje bølger og
klipper. Båden blev på et tidspunkt fyldt med vand, og Ammar lovede sin kone at redde datteren fremfor hende, hvis båden sank.
“Vi troede, vi skulle dø i mørket, ude på havet”, siger han. Han fortæller om at stå i kø to dage ved grænsen til Makedonien, uden
vand og mad, for at få en indrejsetilladelse.
Ammar beskriver for os, hvordan afskeden med tilværelsen i Irak
har knust hans hjerte, men hvordan han glemmer sorgen, når
han ser sin datter og sin kone ved sin side. Sommetider har han
mareridt om, at hans datter bliver taget fra ham. Derfor har han
også bedt sin kone om at lade datteren sove imellem dem; så han
kan vågne op, og finde ro ved synet af hende.

det. Det er jo heller ikke, fordi vi finder historien morsom - det er
snarere et udtryk for absurditeten i fortællingen. Og lige præcis
absurditeten i beretningen er måske dens stærkeste virkemiddel: Det, som fremstår absurd og umuligt, grænsende til det tragikomiske, for os, er Ammars virkelighed.
I løbet af interviewet anes enkelte gange noget i hans stemme,
som kunne være irritation, når vi stiller ham et spørgsmål. Et
par af dem besvares med et indledende “I told you”, som en slags
utålmodig verbal reprimande der synes at påpege, at vi ikke tager
fortællingen alvorligt nok. Det kunne blot være en personlig eller
kulturtypisk vending, men det kunne også være et udtryk for, at
vi med vores spørgsmål ikke fanger det, som for ham er centralt
ved fortællingen. Ammar fortsætter alligevel sin beretning. Som
om han vil vise os, at hans families skæbne er en vigtig skæbne.
Efter interviewet viser han os rundt på asylcenteret.
Vi går ned ad asylcenterets lange gange, der dufter af orientalske
krydderier. I et af køkkenerne står en ældre kvinde, med et blomstret tørklæde om hovedet, og bager. Ammar viser os det køkken,
som hans familie deler med tre andre. Et lille pigeansigt stikker
frem i indgangen til et af værelserne, udbryder et kort men kontant ”hej!”, og forsvinder hurtigt ind på sit værelse igen.
Vi går ned mod havet, som ligger en lille spadseretur væk. Han
peger på en sejlbåd i det fjerne og siger grinende, at han så gerne ville have haft dén, og ikke gummibåden, på vej mod Europa.
Vi griner med Ammar.
Vi står i stilhed og ser på bølgerne, som skyller ind. Det er som
om de roligt visker fortiden ud.

“Vi troede, vi skulle
dø i mørket, ude
på havet”
Vi sidder og lytter til Ammars oplevelser, og det slår os, hvor utroligt og absurd det lyder, og hvor lidt vi i grunden kan sætte os i
hans sted. Da Ammar nævner bådturen, begynder vi næsten at
grine; det er så fremmed, så fjernt fra vores virkelighed. Vi bider
hurtigt latteren i os, da Ammar ikke selv trækker på smilebån-
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kliniske data og eksisterende registre.

DEKANENS HJØRNE / AF DEKAN OLE SKØTT

FORSKNING

Nye behov for undervisning og uddannelse

Den nye viden vil ikke kun få betydning i sundhedsvæsenet – det
vil også påvirke sundhedsuddannelserne, hvor viden om personlig medicin kommer til at indgå i uddannelserne, ligesom der
skal etableres relevant efteruddannelse for sundhedspersonale.

Personlig medicin bringer
nyt håb til behandling og
forebyggelse

Ligeledes bliver det nødvendigt at sørge for, at der i Danmark
er eksperter, der har tilstrækkelig viden om både datalogi, Big
Data samt relevante sundhedsvidenskabelige områder til, at de
kan sikre, at data kan håndteres forsvarligt og på en måde, hvor
der kan generes ny viden ud fra de komplekse data, uden at disse kompromitteres.

Foto © Syddansk Universitet

En klar gamechanger for sundhedssektoren bliver genteknologiens fremskridt, som vil forbedre mulighederne for at give personlig og individuel medicin. Dette vil kunne få afgørende betydning for den enkelte borger og patient.

følgelig ikke stå alene, men skal kombineres med den bedste viden, som kan skaffes med de øvrige diagnostiske muligheder med
biokemiske analyser, billeddannende teknikker, mikroskopiske
undersøgelser og så videre.

Genteknologien er blevet udviklet og forfinet gennem de sidste
par årtier, og nu er vi der, hvor sundhedssektoren begynder at
kunne høste frugterne af også den industrielle optimering, der
har betydet, at hele genomer nu kan sekventeres hurtigt og til
priser, der er overkommelige. Det vil få stor betydning for borgere og patienter – og for sundhedspersonale og –uddannelser
- i fremtiden.

Databaser og registre

Genomsekventering bidrager til personlig medicin

Genteknologien og genomsekventering giver en ny måde og mere
fuldstændig metode til at forstå det enkelte individs genetiske
disponeringer for sygdom og for at forstå virkninger af lægemidler. Og det vil potentielt give bedre og mere sikre behandlinger
af en række sygdomme. På langt sigt tænkes de nye teknologier
også at kunne bidrage til en bedre forståelse af den enkeltes risiko for udvikling af sygdomme, og dermed også til mere effektive forebyggelsesstrategier.
Personlig medicin er løsninger, der bedre end i dag vil kunne
skræddersy behandling og forebyggelse til det enkelte individs
genetiske profil. Håbet er, at uvirksom medicin kan undgås, og at
medicin med betydelige bivirkninger kun gives til de patienter,
hvor man kan forudsige, at medicinen vil have god virkning. Det
vil selvfølgelig få stor betydning for patienters livskvalitet, ligesom det kan betyde, at udgifter til uvirksom medicin minimeres.
Uvirksom medicin og bivirkninger af medicin fylder desværre
meget i dag. Ifølge den amerikanske lægemiddelmyndighed FDA
har kun 25% kræftpatienter gavn af den medicin, som de får. Et
dansk eksempel viser, at ca. 30 % af de omkring 3000 gigtpatienter ikke oplever en tilstrækkelig effekt af deres medicin – eller
slet ikke kan tåle lægemidlet. Og det er bare to eksempler. Det er
derfor oplagt, at en individuel og personlig medicin kan føre til
helt nye og bedre resultater. De genetiske oplysninger kan selv-

I Danmark har vi i kraft vores CPR-nummer de bedste muligheder for at være med til at udvikle viden fra en kombination af
data. Ved at kombinere biologiske data og genomsekventering
med kliniske data og registre kan det nødvendige grundlag for
bredere implementering af personlig medicin skabes. Det stiller selvfølgelig store krav til håndtering af data, da data vil indeholde væsentligt oplysninger om den enkeltes helbred og genetiske disponeringer. Der er også en etisk dimension i en udvidelse
af brugen af genteknologi i sundhedsvæsenet, og der bliver derfor brug for et tæt samarbejde og dialog med befolkningen, med
regioner og universiteter, patientforeninger, eksperter i videnskabsetik, og mange flere.
Den genteknologiske udvikling har gjort det muligt, at få fuldt
overblik over individets arvemateriale. I forbindelse med sjældne sygdomme med en stor genetisk komponent er der store forventninger til de nye muligheder. Ved udvikling af cancer findes
der mutationer i cancercellerne, som kan have stor betydning
for hvilke typer af medicin, som den enkelte cancer er følsom
for. Og når medicinen mister sin virkning på den enkelte patient
kan man følge med i hvordan canceren har ændret sig. På længere sigt, og når der er samlet rigtig store datamængder fra store dele af befolkningen, er det også håbet, at man bedre vil kunne forstå de genetiske komponenter af de store folkesygdomme
og dermed bidrage til, at disse kan forebygges effektivt og tidligt.
Men etiske problemstillinger og sikkerhedsaspekter skal håndteres. Og der skal sikres de nødvendige tværgående samarbejder, der kan sikre kvalitet og implementering af den nye viden.

På SUND ser vi selvfølgelig også det enorme potentiale i personlig medicin. Mange forskningsgrupper, både på universitetet og
i hospitalsvæsenet er engageret i udvikling af området, og de vil
bidrage til få gode effekter for patienter ud af denne forskning,
der netop skal bringes i anvendelse. Vi er således meget opmærksomme på muligheder for at bidrage til en national indsats, som
vil have afgørende betydning for en effektiv udvikling af sundhedssektoren i Danmark.

Studerende søges til at deltage i et
online forskningsprojekt om stress og
sundhed
Jeg er Ph.d. studerende ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Jeg vil gerne invitere dig til at deltage i mit online forskningsprojekt,
som har til formål at undersøge sammenhængen mellem stress og sundhed blandt bachelor- og kandidatstuderende i Denmark. Det vil ikke tage for meget af din tid,
og jeg vil være meget taknemmelig for den hjælp du kan
give mig. Hvis du er interesseret i at deltage i mit studie
og gerne vil vide mere, skal du klikke på følgende link:

OLE SKØTT
DEKAN
Med venlig hilsen
Lotte Skøt

KURSUS

FORENING

I MEDICIN

I MEDICIN

Bliver du læge til vinter?
Så vil Lægeforeningen og Yngre
Læger gerne invitere dig til
kurset Yngre læge – Kick off
og kandidatfest.
På Yngre læge - Kick off får
du tips til overgangen fra
stud.med. til læge.
Det er gratis at deltage i
arrangementerne, og det
kræver, at du melder dig til.
Gå ind på læger.dk eller yl.dk.
På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

Der arbejdes netop i denne tid på en samlet national indsats, som
vil være vigtig for at sikre, at Danmark og den danske sundhedssektor får fuldt udbytte af genteknologierne og den viden, som
der ligger i genomsekventering og i kombinationen med øvrige
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Digital uoverskuelighed
Mobilen buzzer provokerende
adskillige nye notifikationer
lyser op og kræver min opmærksomhed
forventningens pres om
det umiddelbare og øjeblikkelige svar
det er næsten en synd at være offline
bare et par timer
i stedet forventes det at man er med
på alle de nye og uundværlige apps.
Jeg savner dengang
vi rent faktisk talte sammen
og nød samværet uden
de digitale medier var i centrum
jeg vil langt hellere være fokus
for din fulde interesse
end at skulle dele dig med al teknologien.
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SAMS præsenterer: Fakta
om almenpraksis
Som praktiserende læge har antallet af patienter naturligvis betydning for arbejdsbyrden. Men det er
også antallet af mennesker, som man er læge for, delvis har ansvar for og følger tæt.
I SAMS Odense mener vi, at begrebet familielæge stadig eksisterer. Vi dyrker familielægen, og som praktiserende læge bliver du i gennemsnitligt familielæge for 1619 patienter (se tabel 1).

TABEL 1: ANTAL PRAKTISERENDE LÆGER MED YDERNUMMER FORDELT PÅ REGIONER I 2016

Ond & vred;
Om sundheds-apps

Jeg hader apps! Jeg kan virkelig ikke understrege tydeligt nok, hvor meget jeg hader apps! Jeg hader at skulle give
en eller anden smart ass gymnasieknægt med sit eget firma lov til at snage i mine sms’er, åbne min GPS og mit kamera og suge sjælen ud af min førstefødte, bare for at jeg kan lytte til zombier, mens jeg løber. Eller tælle kalorier
direkte fra tallerkenen.
Jeg magter ikke, at det absolut skal være vejen frem at få mere og mere presset ind på en telefon, der stresser mig
nok i forvejen. Og jo, gufanden er det smart, at jeg kan slå lægehåndbogen op med et tryk på min iPhone. Men hvad
fanden nytter det, når jeg så samtidig opdager 3 opkald fra min mor, 4 facebookopdateringer og 7 beskeder fra min
kæreste om, at han ikke kan finde sine nøgler?
Jeg savner de gode gamle dage, hvor man bare vidste, hvad man vidste, og rent faktisk fik en pause når man sagde ”2
sekunder, jeg slår det lige op.”. Nu står folk og stirrer forventningsfuldt på dig, mens du surfer, og Gud nåde og trøste den, der ikke er hurtig nok, så de selv er nødt til at hive fonen frem.
Og bevares, jeg vil også gerne undgå at slæbe rundt på 30 kittelbøger og kort, og bare have det hele samlet i en vibrerende satan i baglommen. Men indtil de får styr på alt det usmarte, foretrækker jeg min Nokia-mursten og et leksikon.

Arbejdstiden for de praktiserende læger er høj, men ikke så høj, at den ikke flugter godt med et familieliv. De gennemsnitlige 46,1 time/uge er inklusiv vagttid i lægevagten, som ligger uden for praksis åbningstid. Jeg arbejder selv i almen praksis som studentermedhjælper/lægesekretær og kan berette, at
der til tider kan være tryk på med ca. 15 min pr patient inkl. journalføring. Trods dette er stemningen
hyggelig og uformel, patienterne og de ansatte sludrer om dagen og vejen siden sidst, og kerneværdierne patientinddragelse, nærhed og faglighed skinner igennem (se tabel 2)

TABEL 2: GENNEMSNITLIG UGENTLIG ARBEJDSTID I ALMEN PRAKSIS I 2014 FORDELT PÅ REGIONER

For de mange timers arbejde og dit engagement i egen praksis får du som almen praktiserende læge i
gennemsnit 1,1 mio. kr årligt. Det er lidt over, hvad overenskomstansatte overlæger i det offentlige får
(se tabel 3), men en del lavere end andre praktisernde speciallæger (se tabel 4+5)

Af Astrid Marie Høeg Næraa

TABEL 3: GENNEMSNITLIG INDTJENING FOR ALLE ALMEN PRAKTISERENDE SPECIALLÆGER
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TABEL 4: GENNEMSNITLIG INDTJENING FOR ALLE PRAKTISERENDE SPECIALLÆGER I 2012

TABEL 5: GENNEMSNITLIG INDTÆGTER FRA PRAKSISDRIFT PR. LÆGE I 2009, 2011 OG
2014 OPGJORT I 2014-PRISER (KR.)

Der er en rimelig ligelig kønsfordeling blandt de praktiserende læger. Myten om, at det er gamle sure mænd,
der sidder i almen praksis holder altså ikke. Desuden er det vores erfaring fra arbejdet i SAMS, at mange
flere kvinder er på vej ud i almen praksis (se tabel 5)
I gennemsnit er de praktiserende læger +50 år i 2016 (mænd 55,2 år og kvinder 50,7 år)
Data fra en spørgeskemaundersøgelse udsendt til SAMS-medlemmer fra alle fire studiebyer i 2015, viser at
de studerende tiltrækkes af alsidigheden, familievenligheden og selvbestemmelsen i arbejdet som almen
praktiserende læge.

Du er forvagt i et neurologisk ambulatorium på et regionalt sygehus. Selvom faget har sin charme, har du ikke rigtig kunne finde
dig til rette i specialet, da det føles som om du i hverdagene bevæger dig igennem en tyk, grå substans. Men du ryster ikke på
hånden og falder endelig over en særlig patient.
En 24-årig mand er blevet henvist fra egen læge for at udelukke neurologisk sygdom. Han klager over manglende evne til at passe
sin videregående uddannelse det seneste halve år, hvilket han ikke har haft tidligere. Han føler at tankerne er blevet ”sløvet”, og at
han har fået mange humørsvingninger. Han synes desuden, at han har fået problemer ved at afvikle gang som vanligt. Adspurgt
fortæller patienten at han taber mange ting, og at han konstant må købe nye kopper. Han er blevet trættere den seneste tid og har
mistet sin appetit med medførende vægttab. Han synes også, maven er blevet lidt større. Han har intet habituelt alkoholforbrug,
har ikke rejst for nyligt og har aldrig haft psykiatrisk sygdom tidligere. Ingen kendte genetiske sygdomme i familien.
Objektivt: Neurologisk: Diskret tremor ved målrettet handling i begge OE. Gang er relativt normal, men har undertiden
parkinsonsk karakter. Test af øjebevægelser viser nedsat evne til at se opad bilat. Ingen andre fokale symptomer eller
sensibilitetsudfald. Patientens tale er lettere snøvlende. Abdomen: Ingen hepato-splenomegali eller palp. ømhed. Antræk til
ascites, patienten virker desuden lettere udmagret. Afebril og anikterisk.
Inspektion af øjnene viser denne forandring:

Blodprøver viser forhøjet ALAT, BasP
og lettere forhøjede bilirubiner.
Fibroskanning udført dagen efter er
foreneligt med begyndende leverfibrose.

TABEL 6: KØN OG ALDERSFORDELING I ALMEN PRAKSIS I 2016

Hvordan ser jobmulighederne i almen praksis så ud? Antallet af praktiserende læger med et ydernummer
er faldet med 6% siden 2007, og antallet af almen medicinere, der arbejder i almen praksis, er faldet med
2,7% siden 2007. Der mangler lige nu så mange praktiserende læger i Vandkantsdanmark, at sygeplejersker
bliver specialuddannede til at håndtere mere komplicerede patientkonsultationer, tyske læger bliver hentet
til den danske side af grænsen, og Falck driver nu lægepraksis i Region Nord. Der er brug for rekruttering af
læger til Vandkantsdanmark! Tankevækkende er det så, at SAMS-medlemmerne i vores interne medlemsundersøgelse svarer, at foruden partnerens jobmuligheder er det naturen, gode skoler i nærheden og relation til området (opvækst), der betyder noget for, hvor man gerne vil praktisere.
SAMS’erne elsker almen medicin og almen praksis, og vi vil rigtig gerne have dig som kommende kollega.
Vi håber, at med en gennemsnitlig løn på 1,1 mio., en god balance mellem arbejds- og familietid, gode jobmuligheder, kampen for familielægen, alsidige arbejdsopgaver og den selvbestemmelse, der ligger i at drive praksis i et liberalt erhverv, gør, at flere tiltrækkes af almen medicin.
Vel mødt i SAMS, FYAM, DSAM og PLO!
Kilder: PLO Faktaark 2016 og SAMS interne medlemsundersøgelse

STUDIELIV

Hvad er diagnosen?
Hvad er sygdommens ætiologi?
Bonusspørgsmål: Hvilket patognomonisk tegn vil kunne ses ved en MR-skanning af cerebrum?
Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 1/12-16. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester.
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.
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Boganmeldelse;
”Memo medicin”
Memo Medicin er den nyeste bog om hukommelsesteknik, hvor hukommelseseksperten Oddbjørn By
har allieret sig med Sebastian S. Sudergaard Schmidt, der er medicinstuderende her på SDU. Bogen
henvender sig denne gang specifikt til medicinstuderende, så den indeholder både en generel del om,
hvordan memo fungerer, og en specifik del om, hvordan man kan anvende teknikken på bl.a. embryologi, mikrobiologi, farmakologi og anatomi.
Bogen er meget pædagogisk skrevet med små øvelser undervejs og kan sagtens bruges af folk, der ikke
aner, hvad memo er. Til gengæld er mange af detaljerne fra første bog ”Memo" skåret væk. Det er i mine
øjne en skam, da ”Memo” indeholdt flere tips og ideer til, hvordan man selv kan videreudvikle på teknikken, og dermed gøre det endnu lettere at bruge. Er man dog bare interesseret i en superhurtig indføring og frisk på at udforske resten selv, er ”Memo medicin” helt perfekt.
En anden ting, jeg manglede ift. tidligere bøger (”Memo, ”Memo studiehåndbogen” og ”Bedre hukommelse: Best of Memo”), er en forklaring på, hvordan memo kan bruges til at minde en om pensum inden
for et område med ét eller to nøgleord. I de oprindelige bøger beskrives det ved, at ordet i sig selv fungerer som en knage, man hænger sin viden op på, så resten kommer naturligt. For medicinstuderende
kan dette gøre en stor forskel, så man hurtigere kan bruge teknikken og ikke skal bruge helt så meget
tid på at huske alle detaljerne enkeltvis.
Når det så er sagt er ”Memo medicin” ganske fin til studerende, der har hørt om teknikken memo, men
ikke orket at sætte sig ind i det, da det virkede for omfattende. Så nu er der ikke længere nogen undskyldning for at holde sig væk.
Af Astrid Marie Høeg Næraa
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