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Rejser

Velkommen tilbage til alle gamle studerende og velkommen til, til alle nye! 
Nu er efteråret over os (enkelte vil måske argumentere for at efteråret 2016 bare ikke er slut endnu) og Starbucks har fået pumpkin 
spice latte på menuen igen. Formoder jeg. Og mens regnen pisker mod ruden og saftevadsisene ligger i fryseren og håner os, drøm-
mer vi os tilbage til de varmere himmelstrøg, der var tid (men som sædvanlig ikke råd) til at besøge i ’sommeren’. 

I dette nummer har vi kastet os over rejserne - både de studierelevante, dem for oplevelsens skyld og de spirituelle. Har du for ek-
sempel nogensinde hørt om en trommerejse? En af vores skribenter har selv prøvet det, og her mødte hun sit kraftdyr og fandt sin 
indre ro. 
I den lidt mere jordnære bane, har vi snakket med studerende, der har været i klinik i Grønland, praktikant i troperne, på konferen-
ce i Barcelona og på udveksling i New Zealand. 
Vi har også samlet et par gode tips til, hvordan du nemmere får råd til at tage på ferie uden hele din årsindkomst og SU skal ofres. 

Henover sommeren er vores lille redaktion også blevet meget større, og vi kan således byde velkommen til to nye skribenter (af 
hvem den ene også er illustrator), en billedmediedesigner, der skal lave videoer og tage billeder for os samt en digital redaktør, der 
passer vores Facebook og hjemmeside. Dem kan du møde på side 4. Hjalte, der ellers takkede af inden sommer, lod sig også overtale 
til at blive et semester mere. Samtidig går vi fra 4 blade pr semester til 2, som du fortsat vil kunne finde på Campus (blandt andet 
ved de to kantiner), WP og i Klinikbygningen. Den tid det frigiver, vil vi bruge på for eksempel at lave nogle fede videoreportager til 
jer, ligesom den om Bamsehospitalet, der allerede nu ligger tilgængelig på vores Facebookside. 

Vi håber I kan lide vores blad, og kommer til at opleve at vores nye tiltag vil give jer mere fællesskab om vores fakultet. 
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Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 1. SEMESTER

Mødet med fremmede kulturer
IMCC Exchange er en frivil-
ligt drevet organisation, der 
arbejder for at bygge broer 
mellem nationaliteter. Emma 
og Céline, der begge har 
erfaringer med udveksling, 
anbefaler alle medicinstuder-
ende at tage på udveksling i 
deres sommerferie. 

Céline Croucher Vasarhelyi har været på 
udveksling i Japan som en del af hendes 
medicinstudie. Hun er ikke i tvivl om, at 
det gavnede hende både fagligt, person-
ligt og kulturelt. Fx får man et andet per-
spektiv på hospitalsvæsnet.
”De gør tit tingene anderledes end i Dan-
mark, så man får et andet perspektiv på 
hospitalsvæsenet. De japanske læger er 
ekstremt dygtige og hårdtarbejdende. 
Systemet er gammeldags med urokkeli-
ge hierarkier. Man mærkede en enorm 
respekt for hinanden op og ned af hierar-
kiets akse. Der var meget afgrænsede og 
tillidsfulde forventninger til hinanden, 
og de omtalte altid hinanden meget ro-
sende. De tog desuden deres rolle som 
undervisere meget seriøst”, fortæller 
Céline.
Især rollen som underviser, synes Céli-
ne, ikke står højt på prioriteringslisten 
herhjemme, og hun fik dermed et kæmpe 
fagligt udbytte ud af sin tur. 

”De gør tit tingene an-
derledes end i Danmark, så 
man får et andet perspektiv 
på hospitalsvæsenet”

Nye oplevelser  
Udover det faglige, mener Céline også, 
at det er den bedste måde at se en anden 
kultur på.
”Du kommer i direkte kontakt med de lo-
kale. Både jævnaldrende men også igen-
nem sygehusvæsnet. Du får nye venner 
og ser landet indefra”.
Hun boede hos en værtsfamilie, hvilket 
hjalp hende meget med at komme ind un-
der huden på kulturen. Flere weekender 
blev brugt på at rejse rundt i landet, og 
Céline fik dermed meget mere ud af sit 

ophold end blot et møde med et fremmed 
hospitalsvæsen. 
Selvom ikke alt var lige let og nemt, så 
var Céline rigtig glad for sin beslutning 
om at bruge fire uger af sin sommerfe-
rie i Japan. Udfordringer med sproget, 
kulturforskelle og personligheder blev 
overkommet, og hun kom hjem rigere på 
oplevelser. 

”Du kommer i direkte kon-
takt med de lokale. Både 
jævnaldrende men også 
igennem sygehusvæsnet. Du 
får nye venner og ser landet 
indefra”

Planlægningen af turen 
Céline rejste med IMCC Exchange, hvor 
hun i dag er frivillig i lokalafdelingen i 
Odense. De frivillige hygger sig meget 
med at tage godt imod de udvekslingsstu-
derende, de får til Danmark. Alt det prak-
tiske står de enkelte lokalafdelinger for.
”Så er det vores opgave at finde en afde-
ling til dem, finde en kontaktperson og 
finde en bolig til dem”, fortæller Emma 
Katrine Jeppesen, som er Lokalformand 
i Odense.
Man betaler direkte til ens lokale IMCC 
Exchange kontor og ønsker et sted at 
komme hen. Herfra er det udvekslings-
stedet der sørger for bolig, afdeling og 
halvpension. Fly til og fra destinationen 
sørger man selv for, man har dermed 
også friheden til at vælge, om man ønsker 
at rejse på egen hånd før eller efter sit op-
hold. Normalt ligger udvekslingen i som-
merferien, hvor man er fire uger afsted. 
Det forstyrrer derfor ikke ens studier i 
Danmark, da man når hjem, inden studi-
et begynder igen.  

”IMCC Exchange Odense på social weekend 
ved Egeskov Slot august 2017 ”

Præsentation af den nye redaktion

Emma har endnu ikke selv været på ud-
veksling, men hun lægger et stort engage-
ment i at få sammensat et godt ophold for 
andre. For hende er det lige vigtigt, at de 
medicinstuderende, der kommer til Dan-
mark, får en god introduktion til både 
sundhedsvæsenet og til Danmark. 
Der lægges også stor vægt på, at de frivil-
lige får mange gode oplevelser ud af deres 
arbejde. Derfor arrangeres der ture til 
blandt andet Legoland samt andre kul-
turinstitutioner rundt om i landet. Det 
giver alle en motivation for at være med 
og skaber et stærkt sammenhold mellem 
de frivillige og dem, der kommer til Dan-
mark på udveksling. Som Emma spørger: 
”Why not”?

Sluttelig opfordrer hun alle til at søge 
inden 15/11, om at komme på udveksling 
og få en oplevelse for livet eller selv være 
frivillig, hvor man gør en unik forskel for 
andre. 

”Der lægges også stor 
vægt på, at de frivillige får 
mange gode oplevelse ud af 
deres arbejde” 

Freja Bjerck-Amundsen - psykologi
Jeg holder meget af at være ude i naturen, gerne sammen med dyr. Alt det bedste, 
et menneske kan gøre, gøres bedst i naturen - sove, spise, snakke og elske - you name 
it! Jeg holder af at cykle, vandre og ride - og hvis jeg kunne flyve på drager, ville jeg 
også gøre det
Jeg håber, at kunne bidrage til Sund & Hed med En masse frisk luft og naturkær-
lighed! Som psykolog ved jeg, at naturen fungerer som et terapeutisk rum for flosse-
de som friske sjæle, så jeg agter at booste redaktionens overskud og velvære ved at 
arrangere møder i det fri - gerne siddende syngende i rundkreds om et bål under den 
stjernespækkede nattehimmel. 
Jeg har brugt mit liv på at lære at tale verdenens sprog. I skulle prøve at føre en 
samtale med et egetræ, jeg siger det bare.

Helena Vestergård Andersen - folkesundhedsvidenskab
Jeg holder meget af at engagere mig i mennesker og samfundet. Jeg bruger rigtigt 
meget tid på ungdomspolitik og elsker at være en del af et unikt fællesskab, hvor vi 
bidrager til samfundet med lige præcis det, vi synes er vigtigt. Derudover holder jeg 
ekstremt meget af musik. Jeg har både spillet klaver og sunget i rigtig mange år og 
gør det stadig, når tiden og behovet er til det. 
Jeg håber, at kunne bidrage til Sund & Hed en fællessang og nogle gode diskussio-
ner om, hvad der rør sig både på universitet men også ude i samfundet. 
Jeg har brugt mit liv påat kæmpe for mine mål, dygtiggøre mig og interessere mig 
for andre kulturer og folkefærd. Dette gjorde jeg blandt andet, mens jeg arbejdede 
frivilligt i Palæstina. Det er ret unikt at være midt i en af verdens sværeste konflikter 
men samtidig være i øjenhøjde med de lokale og få et indblik i deres hverdag.

Marie Udsen Thygesen - medievidenskab
Jeg holder meget af at rejse til alverdens steder for at besøge og opleve andre kul-
turer. Man kan vidst godt kalde mig en wanderluster, idet jeg har et godt fyldt ferie 
fotoalbum. Indholdet er varierende, men de fleste er fra USA, men der er også lidt fra 
Asien. Jeg mangler Afrika og Sydamerika, som mit indre wanderlust ser frem til at 
udforske. 

Jeg håber at kunne bidrage til Sund & Hed med et potpourri af billeder og videoer 
til magasinet og diverse sociale medier. Men også en masse lækkerier fra photoshop 
og InDesign. 

Jeg har brugt mit liv på at gå rundt og tro, at det hedder piratviden. For nyligt fandt 
jeg ud af, at det hedder paratviden. 

René Gyldenlund Pedersen - audiologi 
Jeg holder meget af aber! Naturen er fantastisk men lige med aber, så har marke-
tingsfolk det nemt med mig - jeg køber simpelthen alt, der har bare det mindste med 
aber at gøre. Det er lige fra abekiks for børn til bøger om Shinzo Abe.

Jeg håber, at kunne bidrage til Sund & Hed med godt humør, entusiasme og nye 
idéer! Livet på SDU er fyldt med ændringer i hverdagen og konstante skift i både fag 
og undervisere, men også med de mange muligheder, der er ved siden af ens studie 
- og lige dér er vi i en perfekt position til at skabe overblik samt give et velfortjent 
afbræk fra de tunge bøger.

Jeg har brugt mit liv på at lære ting. Verden er fyldt med fed viden. Hvorfor ikke 
lære walisisk og molekylær gastronomi?
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Malene Wiborg er medicinstuderende 
på 10. semester, hvor hun som en del af 
studiet var seks uger i Grønland hen over 
sommeren. Hun var afsted med forenin-
gen IMCC Grønland. De første fire uger 
stod på fagligt indhold i form af klinikop-
holdet, mens hun bagefter rejste i to uger. 
Malene var på Lægeklinikken i Nuuk, 
som er en stor almen praksis. 
IMCC har mange foreninger, hvor man 
blandt andet kan blive sendt forskellige 
steder hen i verden på udveksling. Ma-
lene var ikke i tvivl om, at det lige netop 
var Grønland, hun ville til: ”Samarbejdet 
mellem det danske og grønlandske sund-
hedsvæsen finder jeg meget interessant, 
og set fra et medicinskfagligt perspektiv, 
er der nogle sociale udfordringer i Grøn-
land, som jeg synes er spændende.” 
Den grønlandske natur tiltrak hende 
også: ”Jeg holder meget af naturoplevel-
ser, og netop i Grønland er der mulighed 
for at få nogle helt enestående naturople-
velser.” 

Kombination af rejse og studie
Selv hvis man ikke har muligheden for 
at forlænge sit ophold og rejse efterføl-
gende, så er selve kliniktiden også fyldt 
med muligheder for at komme ud og op-
leve Grønland. I Grønland er man meget 
i den by, man bor i, idet landskabet gør 
det vanskeligt at rejse. Gennem klinikken 
kommer man til at lære forskellige men-
nesker at kende, hvilket man skal udnyt-
te. Malene forklarer: ”Det handler om at 

Mennesket har siden tidernes morgen 
været på farten. Vi er født nomader, vi 
rejser, og vi søger altid nye og grønnere 
græsgange. Men rejsen er for mange også 
en søgen efter eventyr, og for andre en 
pilgrimsfærd mod en dybere og højere 
mening med livet. Nogle rejser udad; ud 
i verden med tog, skib og fly, mens andre 
igen rejser indad; med psykoterapi, me-
ditation, og med magic mushrooms. Men 
der findes også de, som rejser opad og 
nedad; til åndeverdenen eller underver-
denen med shamanistisk tromme. Net-
op denne vertikale, spirituelle rejse med 
shamanistisk tromme er en rejseform, 
som endnu ikke har vundet større indpas 
i en moderne, vestlig verden. Den stam-
mer fra nordamerikansk kultur, hvor den 
var et yndet shamanistisk redskab til op-
nåelsen af særlige informationer. Disse 
informationer opnåedes gennem kontakt 
til fx ånder og åndelige kraftdyr, og brug-
tes af shamanen til at tilse samfundets so-
ciale, psykologiske og medicinske behov. 
På denne måde udfyldte shamaner roller, 
som faktisk er direkte sammenlignelige 
med adskillige sundhedsfaglige hverv i 
vestlige moderne samfund, som fx læger 
og psykologer, og trommerejsen har fak-
tisk vist sig at have sundhedsfremmen-
de og terapeutiske effekter på linje med 
dem, som kan opnås gennem meditation.

være åben og imødekommende, så bliver 
man inviteret med til kaffemik, bådtur, 
rensdyrjagt og så videre”. Hun var selv 
heldig at komme med nogle af lægerne på 
rensdyrjagt, men var også både på sæljagt 
og på fisketur: ”Man hiver den ene torsk 
efter den anden op af havet, en meget 
speciel oplevelse”. 
Efter klinikopholdet fløj Malene nord-
på til byen, Ilulissat, hvor hun brugte to 
uger: ”Det er simpelthen det mest fan-
tastiske sted, der er isbjergene helt tæt 
på,” siger Malene, inden hun forklarer, at 
Ilulissat betyder ’isbjergenes by’ på grøn-
landsk. ”Det er fedt, at man kan kombi-
nere fagligt ophold med en lille rejse. Det 
er selvfølgelig ikke alle, der kan få det til 
at passe, men hvis man kan, er det en god 
mulighed”, mener Malene. 

”... så heldig at komme med 
nogle af lægerne på rens-
dyrjagt, men var også både 
på sæljagt og på fisketur”

Kliniktiden
En typisk dag startede med en morgentur 
i den smukke natur, inden hun mødte kl. 
8. Herefter var der morgenmøde, inden 
det første stykke tid af dagen gik med 
e-konsultationer. Efterfølgende havde 
hun og de tre andre studerende, der også 
var i Nuuk, egne konsultationer. Som stu-
derende var de sammen to og to om at 
se patienter. Malene var glad for at være 
på lægeklinikken: ”Der var god stem-
ning med søde og kompetente læger,” 

Et møde med ånderne
Men hvad er en trommerejse egentlig? Og 
er den virkelig sundhedsfremmende og 
terapeutisk? Forfatteren til nærværen-
de artikel har undersøgt dette med egen 
krop, og vil nu på anekdotisk vis kort re-
degøre for en oplevelse med trommens 
magi:
Bomm. Bomm. Bom. ”Du lukker øjnene. 
Du mærker din krop blive tungere og syn-
ke ned i jorden, og alt i dig slapper helt 
af. Dit sind tømmes for tanker, og du er 
blot til. Snart skal din sjæl svæve mel-
lem verdenerne, snart skal du møde dit 
kraftdyr. Du gør dig klar. Du giver slip. ” 
Bomm. Bomm. Bom. Kvinden foran mig 
slog med hjerterytme på kalveskinds-
trommen, som var prydet med magiske 
symboler. Hun smilede til os, inden hun 
sendte os afsted. Vi var 9 kvinder, et ma-
gisk antal, som skulle rejse til ånderiget 
for at møde vores kraftdyr, vores ”guardi-
an angel”. Dette kraftdyr ville måske ligge 
inde med en visdom, som vi kunne bruge 
til at manøvrere bedre i vores jordiske liv. 
Vi lå spredt i en cirkel, og stearinlysene 
omkring os ulmede i det tiltagende tus-
mørke. Trancen indfandt sig langsomt 
hos de fleste af os. Jeg blev hurtigt hævet 
over jordens virkelighed, og fløj op i det 
celestielle for at møde min leopard, min 
plettede, blåøjede åndeven. Han hilste 

beskriver Malene, inden hun påpeger en 
væsentlig forskel fra klinikophold i Dan-
mark. I Grønland bliver man mere brugt 
som en ressource, idet man udfylder en 
rolle og får ansvar, men stadig under su-
pervision.  
Malene vil i den grad anbefale folk at tage 
et klinik- eller praktikophold i Grønland. 
Inden afrejsen havde hun flere bekym-
ringer for opholdet, både bekymringen 
om at skulle rejse alene og frygten for at 
stå alene med tingene. Dog var det slet 
ikke Malenes oplevelse: ”Opholdet var 
over al forventning. Alle mine bekymrin-
ger hjemmefra blev slet ikke aktuelle. Der 
var god supervision, folk var meget åbne, 
og derved fik jeg en helt uforglemmelig 
oplevelse.” 
Hendes budskab er klart: ”Tag nu bare 
afsted!” 

Hvis du selv overvejer et ophold i Grøn-
land, så tøv ikke med at kontakte IMCC 
Grønland for at høre nærmere om pro-
cessen med ansøgning. 

“Det er fedt, at man kan 
kombinere fagligt ophold 
med en lille rejse. Det er 
selvfølgelig ikke alle, der 
kan få det til at passe, men 
hvis man kan, er det en god 
mulighed”

mig velkommen med en pote på kinden, 
og fortalte mig med bevingede ord det, jeg 
havde brug for at høre. Da jeg kom tilbage 
til jorden, var jeg hel; jeg var opfyldt. Af 
ro, af glæde, af balance. 

Sund og glad med tromme
Ovenstående begivenhed kan måske ikke 
med rette kaldes for en videnskabelig 
replikation af allerede eksisterende in-
terventionsstudier, hvorfor der på ingen 
måde kan udstedes generalisérbare kon-
klusioner om eventuelle sundhedsfrem-
mende eller terapeutiske effekter. Men 
som ”forsøgsdeltager” føler underteg-
nede sig imidlertid alligevel fristet til at 
konkludere, at der i dette tilfælde så san-
delig var noget om snakken. Undertegne-
de følte sig bestemt ”sundhedsfremmet” 
og terapeutiseret, og vil derfor tillade sig 
at anbefale denne rejseform til alle og 
enhver, som måtte have lyst til at prøve 
kræfter med en vertikal rejse.

IMCC Grønland

Når rejselyst og studie kombineres
På rytmisk besøg i ånderiget 

“Opholdet var over al forventning. Alle mine 
bekymringer hjemmefra blev slet ikke aktuelle. 
Der var god supervision, folk var meget åbne, og 
derved fik jeg en helt uforglemmelig oplevelse.”

Nogle rejser med fly, andre rejser med tromme. Med lyden af en kalveskindstromme og en 
shamans fløjlsbløde røst, kan man rejse fra jorden til ånderiget, og få en masse vildt syrede 
ting med hjem til sin scrapbook. Nårh ja, og så er det sundt.

Når studiet fylder, kan det være svært at finde 
muligheden for at rejse. Ved at blive udsendt med 
IMCC Grønland fik Malene Wiborg muligheden for 
at slå to fluer med et smæk: tage sit klinikophold 
og opleve Grønlands fantastiske natur.

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 5. SEMESTER

Tekst af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 5. SEMESTER

”Da jeg kom tilbage til jor-
den, var jeg hel; jeg var op-
fyldt. Af ro, af glæde, af ba-
lance.”
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Turen tager ca. 2,5 time hver vej, først 
med S-toget til hovedbanen fra Østerbro, 
dernæst lyntoget til Odense station, hvor 
hendes cykel står klar til at fragte hende 
de sidste kilometer ud til universitetet. 
Det er meget tid, der går med at pendle, 
så hvorfor vælger nogle unge denne løs-
ning alligevel? For Frederikke handler 
det ikke om, at hun ikke på sigt ønsker at 
flytte til Odense, men nærmere om den 
tvivl, der er forbundet med at kaste sig 
ud i noget nyt, uprøvet og ukendt. 
”Det er et helt nyt studie, og jeg er ikke 
100 procent sikker på, at det er det rig-
tige studie endnu, så jeg synes, det var 
rigtig meget at flytte fra familie, venner 
og kæreste - hele ens omgangskreds - for 
noget, jeg ikke er sikker på endnu”, siger 
Frederikke.
Men lysten til at læse lige præcis folke-
sundhedsvidenskab var så stor, at hun 
til at starte med har valgt at prioritere at 
pendle og senere hen planlægger at flytte 
til Odense, når hun er mere sikker på sit 
studie.
”Folkesundhedsvidenskab var det, jeg 
umiddelbart havde mest lyst til at læse”. 
Dermed traf Frederikke det valg at prio-
ritere studie over placering.  

Tiden udnyttes godt 
Tiden i toget bliver brugt på at læse samt 
at sove en gang imellem, da vækkeuret 
ofte ringer meget tidligt om morgenen, 
når forelæsningerne ligger fra morgen-
stunden af. Tiden er dermed ikke spildt, 
og hun kan til gengæld holde fri, når hun 
så endelig er hjemme igen sidst på da-
gen. På den måde bliver dagen også mere 
struktureret. Derfor opfatter Frederikke 
ikke rejsen så hård, som hun havde hørt, 
den skulle være.
”Jeg havde hørt, at det skulle være rigtig 
hårdt fra andre, men det er ikke så slemt, 
som folk gjorde det til. Jeg tror, det hand-

ler om ens indstilling. Hvis man sætter 
sig for, at det kommer til at være hårdt, 
så tror jeg også, man kommer til at føle 
det sådan. Men hvis ens indstilling er, at 
man kan få noget ud af den her tid, så sy-
nes jeg, det er helt okay”. 

Nye udfordringer
Det giver selvfølgelig også nogle udfor-
dringer, både små som store, at bo så 
langt væk fra sit studie. For eksempel 
kan det være svært at få en plads i toget, 
man skal være indstillet på at stå tidligt 
op og komme sent hjem. Det kræver des-
uden en del forberedelse at få livet til 
at hænge sammen ellers. Men som det 
strukturerede menneske Frederikke er, 
får hun også det til at fungere. 
”Forberedelse er et keyword, hvis man 
planlægger, hvad man skal af lavprakti-
ske ting, som hvor meget mad, jeg skal 
have med, hvornår jeg kommer hjem, og 
hvornår kan jeg presse en aftale ind, så 
synes jeg ikke, at det har begrænset mig 
særlig meget”, fortæller Frederikke. 
Så med gensidig forståelse fra hendes 
veninder om, at man ikke bare mødes 
spontant, går Frederikke dermed ikke 
særlig meget på kompromis med hendes 
sociale liv i København. Hvilket passer 
hende rigtig godt, da hun heller ikke af 
natur er særlig spontan. 
Til gengæld koster det én flere sociale 
arrangementer i Odense med de nye stu-
diekammerater. 
”Når folk skriver i vores Facebookgrup-
pe, om vi skal mødes og lave noget socialt 
sammen, så ved jeg med det samme, at 
nej, det skal jeg ikke, for jeg skal hjem til 
København. Selvom det lyder hyggeligt, 
så begrænser det én”.
Derfor håber Frederikke på sigt at blive 
helt sikker på studiet, så hun kan flytte 
til Odense og blive en større del af det so-
ciale miljø på studiet. 

”Næste station: Odense”
Den kvindelige stemme er Frederikke Falkvist andet vækkeur idag. Hun er netop startet på 
folkesundhedsvidenskab på SDU og har valgt at pendle, da hun bor på Østerbro i København. 

Lørdag 23:30
Jeg er lige landet i Barcelona lufthavn. 
Luften er tæt, fugtig og varm. Tre ting jeg 
på ingen måde havde taget højde for, da 
jeg steg ind i flyet. Med fire lag tøj på – og 
allerede i det første sekund sved på pan-
den – bevæger jeg mig ud i det katalonske 
natteliv. I morgen starter konferencen 
for det europæiske selskab for orgando-
nation. En konference, hvor der kommer 
forskere fra hele verden, der i fire dage 
skal fortælle om state of the art indenfor 
organdonation.

Søndag 06:00
Jeg falder næsten i søvn siddende på ba-
deværelset med en tandbørste i munden, 
men målet helliger midlet og jeg føler det 
er nødvendigt for mig at se hele konferen-
cen fra den første time. Det er overvæl-
dende at træde ind i, da jeg ankommer 
til konferencecenteret. Jeg anslår der er 
3.000 mennesker her. Langt overvejende 
læger og repræsentanter fra ’Big Phar-
ma’. Der lægges heller ikke skjul på, at det 
er de store medicinvirksomheder, der 
betaler en stor portion af gildet. Og her 
mangler ikke noget. Bordene er fulde af 
kaffe, kage og vareprøver. 

Søndag 18:00
Jeg er smadret, på den gode måde. Og det 
er kun ved at være slutningen af første 
dag. Trætheden fortager sig nok ikke, før 
jeg kommer tilbage til Odense. Mange af 
de unge og lokale taler spansk til mig. Jeg 
kan ikke tale spansk. Det kan godt føles 

lidt isoleret, hvis jeg bare sætter mig med 
folk på min egen alder – de er heller ikke 
de bedste til at tale engelsk. Til gengæld 
har jeg talt med en del læger og diskuteret 
flere aspekter af organdonation. Langt de 
fleste her er nyrelæger. Der må være gode 
penge i at transplantere en nyre. De taler 
i hvert tilfælde rigtigt meget om det. Og 
om medicinen dertil. 

Mandag 10:00
Min kalender minder mig konstant om, 
at jeg har forelæsninger i dag. Et 8-16 ske-
ma tilbage i Odense. Jeg må bare læse op, 
når jeg kommer hjem. Der må den fleksi-
bilitet, man har som studerende komme 
til sin fulde ret – jeg skal ikke føle mig 
mindre til stede, bare fordi mine medstu-
derende er travle. 

Mandag 16:00
’Big Pharma’ har givet de næste to timers 
underholdning. Emnet er immundæmp-
ning og et nyt wonderdrug, der kan det 
samme som de nuværende, men skal 
tages sjældnere og generelt har bedre 
effekt. Jeg er skeptisk. Slår prisen op på 
nettet. Det koster cirka det dobbelte, af 
den nuværende terapi. Så er der altså lidt 
gevinst for virksomhederne, ved at sælge 
det i stedet. 

Tirsdag 10:00
Okay, lige nu er der noget reelt tabt ved 
at være her. Jeg har lige fået en besked 
om, at jeg misser færdighedstræning i 
neurologisk undersøgelse. Håber jeg kan 

finde en figurant hernede og få det træ-
net alligevel. Ellers må jeg jo bestikke en 
stakkels medstuderende i kaffe og kage. 
Fraset det, har jeg intet fortrudt ved at 
misse min egen undervisning. Her er fuld 
af præsentationer, korte som lange, om et 
hav af emner. Specielt bliver jeg fænget 
af en præsentation om offentlig ledelse 
og patientperspektiv. Om at subspecia-
lisering i medicin kommer med en pris. 
Jo mere fokus man har på den enkelte 
sygdom, jo nemmere glemmer man, at 
den er en del af en syg person. Og at det 
er personen, man bør behandle. En hold-
ning, der ville klæde nogle danske læger 
at høre om. Jeg går derfra, hyped om-
kring at skulle gøre en forskel indenfor 
netop dét tilbage i Danmark. Tænk at en 
kongres om organdonation kunne have 
sådan en bivirkning. 

Tirsdag 22:30
Jeg fortryder intet. Velvidende, at intet 
her har været fagligt relevant i forhold til 
min kommende eksamen, rejser jeg til-
bage til Danmark. Jeg tæller allerede nu 
dage til næste konference med selskabet. 
I København, i 2019. 

“Der lægges ikke skjul på, 
at det er de store medicin-
virksomheder, der betaler  
en stor del af gildet”

Dagbog fra en videnskabelig kongres

Hvordan er det at være på 
videnskabelig konference? I 
stedet for en uges studier tog 
jeg til det europæiske selskab 
for organdonations kongres i 
Barcelona, Spanien.

”Frederikke er en smilende og glad pige på 
20 år, som glæder sig til at kaste sig over sit 
nye studie”.

Min rejsemakker, Aksel Nielsen, foran kon-
ferencecenteret

“Det kræver desuden en del 
forberedelse at få livet til 
at hænge sammen ellers”

“Tiden i toget bliver brugt 
på at læse samt at sove 
en gang imellem, da væk-
keuret ofte ringer meget 
tidligt om morgenen” 

Tekst af Frederik Damsgaard Højsager    
SKRIBENT, MEDICIN 8. SEMESTER

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 1. SEMESTER
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Praktikant I Troperne - Vi er alle sam-
men hobbitter
Udlandsophold er i disse år 
på alles tunger. Men hvor-
for er det så populært? Og 
er det for alle? Sund & Hed 
har talt med Jens Guldborg, 
tidligere aktivitetsleder 
hos Praktikant I Troperne 
(PIT), om netop dette. Her 
fortæller Jens lidt om, hvad 
udlandsopholdet kan gøre 
for dig og verden - og om 
hvad vi har til fælles med 
hobbitter.  

Eventyr og gode gerninger
I de hyggelige lokaler på Carlsens Kvar-
ter sidder Jens og jeg og får en kop kaffe, 
mens han fortæller mig lidt om sit ud-
landsophold. Jens er medicinstuderende 
på 12. semester, og har tidligere arbejdet 
hos PIT igennem 4½ år som lokal akti-
vitetsleder. Han startede som frivillig 
i PIT, fordi at han syntes infektions- og 
tropemedicin samt Læger Uden Grænser 
var spændende; og med PIT fik han en 
mulighed for også selv at komme ud i en 
verden, hvor han med små midler kunne 
gøre store forskelle.  
To udlandsophold blev det til, én gang 
med IMCC Exchange og én gang med PIT. 
Jens’ første ophold var en måned i Kuwait 
i 2012 med IMCC Exchange, på hans 4. se-
mester. Det var en fantastisk måned der-
nede på en hjertekirurgisk afdeling, hvor 
han fik set et meget anderledes sund-
hedssystem, en masse kirurgi, og mødt 
andre udenlandske medicinstuderende. 
”Og så fik jeg noget lægefaglig selvstæn-
dighed. Jeg fik også stillet nysgerrighe-
den på en god måde, og blev mættet i for-
hold til kirurgi; jeg fandt ud af, at det ikke 
var dén vej, jeg skulle. Jeg opdagede, at jeg 
hellere ville snakke med patienterne end 
at skære i dem,” siger Jens og smiler. For 
ham var det ikke blot rejselyst og nysger-
righed, som fik ham afsted, men også en 

bevidsthed om, at han let kunne hjælpe 
dem, der har mindst. Da han fx senere 
gennem PIT var udsendt tre måneder 
til et statsejet udkantshospital i Tanza-
nia, fik han efter en måned indført en 
hjemmelavet håndspritproduktion, som 
gjorde en kæmpe forskel for hospitalet 
og dets patienter. Men oplevelsen gjorde 
også en stor forskel for ham selv. 

En ny horisont 
”Udlandsopholdet kan effektivt tvinge én 
ud af éns comfortzone, og tvinge én til at 
tage stilling til, hvem man er som menne-
ske. Når vi bliver skubbet ud af balance, 
får vi for et øjeblik en chance for at se os 
selv udefra”. 
Jens vil derfor klart anbefale udlandso-
phold til andre studerende, men under-
streger, at det ikke er for alle; man skal 
have eventyrlyst og mod. Det kræver også 
tid og indsats, pointerer han, men er man 
villig til det, får man nogle fantastiske op-
levelser - og får fornyet sit perspektiv på 
verden. 

Ud i verden
Jeg spørger ham, om de vigtigste råd, han 
kan give nye globetrottere. Han ser på mig 
med et fast blik: ”Sæt jer ind i det sted, I 
skal hen, lang tid i forvejen. Og tænk jer 
altid ekstra godt om, når I rejser; lidt al-

mindelig sund fornuft kommer I altså 
langt med. Man skal dog ikke lægge for 
mange bånd på sig selv, for så kommer 
man ikke til at opleve noget som helst”, 
siger han, efterfulgt af en kort tavshed. 
”Første skridt på rejsen er at træde ud på 
vejen; så er rejsen begyndt, og så er det 
bare at sætte det ene ben foran det an-
det. Dette første skridt på den lange rejse, 
som Tolkien siger, er i virkeligheden det 
vigtigste. Man skal finde modet i sig, som 
en lille magelig hobbit, der vover at gå ud 
i verden og gøre en forskel. Et eller an-
det sted er vi jo alle sammen hobbitter!” 
slutter Jens, og vi ler begge. Ja, det kan da 
godt være, at han har ret i det, tænker jeg, 
mens jeg kommer i tanke om et citat af en 
vis, gammel herre: 

Østeuropæerne skal også lære at for-
holde sig til organdonation

En gruppe studerende fra 
IMCC arbejder på at starte et 
udviklingsprojekt op. Målet 
er at stoppe organ-trafficing 
i Østeuropa.

Et nyt projekt er ved at starte op på SUND 
i Odense. En række medlemmer fra Do-
naid, en forening der beskæftiger sig 
med at undervise gymnasiestuderende 
i praksis omkring organdonation, har 
valgt at starte en international pendant 
op. Navnet er stadig uklart, men planen 
står skarpt. Det drejer sig om at stoppe 
organ-trafficing. Med samme oplysende 
tilgang til organdonation, som de har i 
Danmark, vil de drage til Østeuropa for 
at starte et erfaringsudvekslingsprogram 
med lokale studerende. Det følger altså et 
’training trainers’ princip – som det også 
kendes fra flere udviklingsprojekter. Ker-
nefokus er, at det skal være bæredygtigt, 
mener gruppen. Man skal kunne rejse fra 
stedet og efterlade det på en måde, hvor 
systemet kan klare sig selv. Selvfølgelig 
har de en forpligtelse overfor dem de 
samarbejde med – og det er heller ingen 
hemmelighed, at der er et hav af bureau-
krati, der skal være styr på, før projek-
tet kan godkendes og støttes økonomisk 
af eksterne partnere. Den umiddelbart 
største partner for projektet er IMCC. 
Med hjælp fra IMCCs sekretariat i Kø-
benhavn kommer projektet op at stå og 
vil sandsynligvis få midler fra både EU og 
udenrigsministeriet.
 
Optakten
I spidsen for projektet står Stephanie 
Carlsen, der til dagligt er medicinstude-
rende. Som led i at opbygge et relevant 
netværk var hun, med en række andre 
medicinstuderende, i Tanzania. Mødet 

her har indtil videre båret frugt i den 
forstand, at der er et spædt samarbejde 
med en rumænsk forening for medicin-
studerende i støbeskeen. Rumænien er 
ifølge gruppen selv et interessant land. 
Der ligger mange muligheder i forhold 
til oplæring af medicinstuderende og 
samtidig er det et relevant land, hvis man 
vil have indflydelse på organ-trafficing. I 
gruppens øjne drejer det sig konkret om, 
at mere oplysning om organdonation og 
især oplysning om, hvordan det foregår 
i Vesteuropa, bør være med til at skubbe 
grænserne i Østeuropa. Gruppen mener, 
at der kan bygges bro mellem Danmark 
og Østeuropa og der kan opbygges en god 
relation, hvor rumænerne kan lære noget 
af danskerne og vice versa. 

Status
For nu er det en håndfuld entusiastiske 
ildsjæle, der bærer projektet. En gruppe, 
der er i udvikling, men som ikke lægger 
skjul på, at de savner flere personer og 
mere tværfaglig sparring. I princippet 
skulle der ikke være nogle studieretnin-
ger, der ikke kan gøre gavn i et sådant 
projekt. Der er mange facetter af det – og 
meget der skal kunne spille på samme tid. 
Det er uklart, hvor lange udvekslinger, 
der vil være tale om, når projektet ende-
lig kommer op og køre, men gruppen kan 
godt så lidt tvivl om at få det til at matche 
perfekt med et medicinerskema. En re-
levant vinkel ville ifølge gruppen være at 
få personer fra folkesundhedsvidenskab 
med ind over – især fordi de om nogen 

har forstand på bæredygtig udvikling.

Fremtiden
Hvordan fremtiden kommer til at være 
for projektet kan være svært at spå om, 
men engagementet lyser ud af gruppen. 
De vil gøre en forskel – og ofrer gerne selv 
en masse tid for det. Det drejer sig ikke 
om en hellig tilgang, eller at de vil red-
de hele verden, men det handler om at 
være med til at gøre en forskel – at sætte 
sit præg på nogle andre personers hver-
dag – og samtidig være med til at udvikle 
sig selv. Det handler i deres øjne om at 
være med til at rykke ved grænserne og 
opfattelserne om organdonation. Ved at 
være med til at aflive myter, lære fra sig 
og skabe debat. For det er en debat, der i 
gruppens øjne kan være svær at åbne, og 
samtidig tabubelagt. Det kan være rigtig 
svært at motivere folk til at forholde sig 
til, hvad der skal ske efter døden. Og især 
deres egen. 

“Det drejer sig ikke om en 
hellig tilgang, eller at de vil 
redde hele verden, men det 
handler om at være med til 
at gøre en forskel”

“The wide world is all 
about you: you can 
fence yourselves in, 
but you cannot forever 
fence it out.”
-J.R.R. Tolkien, The 
Fellowship of the Ring

“ Dette første 
skridt på den 
lange rejse, som 
Tolkien siger, er 
i virkeligheden 
det vigtigste Man 
skal finde modet 
i sig, som en lille 
magelig hobbit, 
der vover at gå 
ud i verden og 
gøre en forskel” 

Medlemmer fra Donaid på 
arbejde i Danmark Jens Guldborg på sit ud-

landsophold i Tanzania. Her 
ses han med nybagt mor og 
barn på provinshospitalet, 
hvor han arbejdede. 

Tekst af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 5. SEMESTER

Tekst af Frederik Damsgaard Højsager    
SKRIBENT, MEDICIN. 8. SEMESTER
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Gode råd til alternative billige rejser
De fleste af os mærker rejselysten, når vi endelig kan lægge de tunge bøger fra os. Men hvad 
gør du, hvis du ikke lige har muligheden for at koble dig på en gratis rejse med dine forældre 
– eller bare gerne vil rejse på egen hånd – men ikke har brugt det foregående år på at spare 
op? Her på Sund & Hed giver vi tre gode råd til alternative, billig(ere) rejser.

Vandretur med trangia
Hvis du tør regne med det danske vejr 
(næste år må det blive en bedre sommer!) 
eller ikke har noget imod regnvejr, hvor-
for så ikke tage på vandretur i det gode, 
danske land? Der findes et hav af smukke 
vandreruter rundt omkring i landet (fx 
Sjællandsleden og Hærvejen), hvor der 
også findes naturovernatningspladser. 
Du kan enten slå dig ned i telt på en lil-
le lejrplads eller booke et shelter på din 
valgte rute. På: http://naturstyrelsen.dk/
naturoplevelser/overnatning/ kan du se 
en oversigt over regler for overnatning i 
det fri i Danmark, samt blive guidet vide-
re til at booke shelter, hvis du ønsker det 
(findes også som app: Shelter). Mon ikke 
dine forældre har et gammelt telt, en so-
vepose og trangia-sæt, du kan låne med 
på tur, så du hverken behøver blive ædt 
af myg eller leve af rå dåsemad i en uge? 
Og hvis ikke, så lav et ’Jeg søger trangia og 
telt i uge 37’-opslag på Facebook. Nogle vil 
måske synes, du er irriterende – men jeg 
er sikker på, du har søde og hjælpsomme 
spejder-venner! 

Couchsurfing
Nogle gange kan Danmark bare ikke gøre 
det. Eller måske er du bare ikke naturty-
pen. Så kan du overveje ’couchsurfing’. 
Det er et fænomen, som faktisk både 
findes i Danmark, men i særdeleshed 
er populært i de større byer i udlandet. 
Couchsurfing er for dig, der ikke er bange 
for at møde nye mennesker. Her kan man 
overnatte i folks private hjem på alt fra en 
sofa (som navnet antyder), til en gæste-
seng eller blot en luftmadras på gulvet. 
Det er så simpelt, at du på: http://www.
couchsurfing.com opretter en profil, 
hvorefter du er good to go. Du kan både 
oprette dig som ’visitor’, hvis du ønsker at 
surfe hos andre, eller som ’host’, hvis du 
gerne vil møde nye mennesker og måske 
vise dem din by. Hvis du synes, det lyder 
lidt farligt at troppe op hos en fremmed 
og sove hos dem, så har sitet gjort, hvad 
de kan for sikkerheden. Her kan du både 
skrive med din kommende host/visitor 
på forhånd (og via hjemmesiden, så du 
ikke behøver give dit eget nummer ud), 
samtidig med man kan læse og give an-
melder af de steder, man har couchsurfet 
hos. Selv hvis du ikke skal udenbys, så 
kan du altid oprette dig som host – måske 
du finder en ny ven eller øl-buddy i din 
kommende couchsurfer? 

Billig transport
Noget af det, man ofte bruger mange 
(træls) penge på, når man skal ud og op-
leve verden, er transporten. Der er flere 
muligheder, hvis du ønsker at komme 
billigt rundt fra sted til sted. Hvis du har 
god tid, og ikke har noget imod lidt lange 
transporttider og et muligt hold i nakken, 
så kan du overveje at tage med langdistan-
cebus. Et firma som Flixbus har afgange 
fra en del af de store danske byer og kø-
rer til de fleste europæiske storbyer. Du 
kan fx komme fra Odense-Amsterdam fra 
289 kr. Et andet godt tip til transporten 
er at holde øje med flyselskabers udsalg, 
især hvis du gerne vil længere væk end en 
bus kan transportere dig. Flyselskaber 
som Ryanair og Norwegian holder udsalg 
nogle gange om året, hvor man her kan 
spare mange penge. Hvis du har godt med 
vovemod, kan du også overveje at tom-
le. Selvom denne metode kan være fyldt 
med skrækhistorier om seriemordere og 
creepy lastbilchauffører, så er der mange, 
der har gode oplevelser med at blaffe.  

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 5. SEMESTER

Sådan arrangerede Sara sit 
studieophold i Californien

Tekst af Andreas Færk
TIDLIGERE SKRIBEN PÅ SUND & HED, ARTIKLEN ER EN GENUDGIVELSE FRA JANUAR 2016

Jeg mødtes med Sara Al, som under ba-
cheloren på psykologistudiet, selv arran-
gerede et halvt års studieophold til Uni-
versity of California Los Angeles (UCLA) 
med EDU (privatorganisation som til-
byder udenlandske studieophold). På 
trods af en travl hverdag på Afdelingen 
for Traume- og Torturoverlevere ved Psy-
kiatrien i Region Syddanmark, hvor hun 
i øjeblikket er i praktik, var Sara venlig 
nok til mødes og dele ud af sine erfarin-
ger over en kop kaffe.

Hvordan fik du rejsen arrangeret?
Jeg kan huske, at EDU havde sat en an-
nonce op om et infomøde, der handlede 
om udveksling i udlandet. Jeg kom al-
drig til et af deres møder, men begyndte 
alligevel at undersøge EDU nærmere. 
Helt i starten var jeg bare interesseret 
i, hvornår det ville kunne lade sig gøre. 
Jeg vidste det ville blive svært, siden min 
årgang kun er anden årgang nogensinde 
på psykologistudiet, og ingen af dem på 
årgangen før os havde været på udveks-
ling. Så jeg var hurtig om at skrive til in-

stituttet og spørge dem, hvornår det ville 
være bedst at rejse. De svarede, at de ikke 
havde så meget erfaring med det, men at 
de kunne forestille sig at det ville være 
nemmest at gøre det på et semester, hvor 
der var ikke-psykologiske valgfag. Man 
skal nemlig tænke på, at hvis man skal 
til udlandet, skal man også få ens institut 
til at godkende de fag man tager derov-
re. Det kræver meget arbejde, fordi man 
skal sætte sig ind i de forskellige univer-
siteters studieguides og få dem tilsendt. 
Det var blandt andet derfor jeg gjorde 
det gennem EDU. Jeg indså, at hvis det 
skulle være 100 procent selvarrangeret, 
ville det kræve ekstremt meget arbejde 
og nærmest være umuligt. Derfor skrev 
jeg til dem, forklarede at psykologistudiet 
var meget nyt, og spurgte dem, hvor man 
kunne finde de forskellige studieguides 
osv. De var meget behjælpelige og satte 
mig hurtigt i kontakt med deres repræ-
sentant for UCLA, som hjalp mig gennem 
hele processen.

Koster det ikke mange penge at 
tage derover? 
Jo, det koster mange penge. Men de pen-
ge SDU ville have brugt på at uddanne en 
i Danmark, får man jo med. De penge, 
plus mit udlandsstipendium, svarede til 
hvad det kostede at gå på UCLA. Jeg var 
så heldig nok til også at få tre legater, hvil-
ket i bakspejlet nok hjalp meget. Men jeg 
kender også mange, der er taget derover 
uden legater, og de lavede lige så meget 
som mig.

Hvordan er undervisningen derov-
re?
Jeg syntes undervisningen var rigtig god. 
Forelæserne var sindssygt dygtige på 
UCLA. Jeg kunne virkelig mærke, at det 
var et niveau højere, end det jeg var vant 
til. Ikke fordi undervisningen ikke er god 
her i Danmark, men derovre var det jo 
bare de bedste af de bedste inden for de 
forskellige områder. Det var virkelig fedt.

Hvad har du personligt fået ud af at 
rejse?
Jeg har oplevet et helt nyt undervisnings-
system. Det føler jeg har hjulpet meget i 
forhold til at lære mig nye teknikker til, 
hvordan man læser til eksamen, og hvor-
dan man forbereder sig. Så fagligt føler 
jeg, at jeg har lært meget. Personligt føler 
jeg også, at det at rejse ud uden at kende 
nogen og starte på et helt nyt universitet 
med en hel ny kultur, har gjort at jeg er 
blevet meget mere åben.

Har du nogle råd til dem, der over-
vejer at læse i udlandet?
At man bare skal komme i gang med det. 
Hvis man har en drøm om at tage til et 
universitet i et andet land, så skal man 
bare gøre det og ikke lade tvivlen komme 
sig til gode. Der var tidspunkter, hvor jeg 
selv var meget i tvivl om, hvorvidt jeg skul-
le tage af sted. Det havde mest med øko-
nomi at gøre. Jeg troede, det ville blive for 
dyrt. Men en af mine veninder, som endte 
med selv at rejse til San Diego, sagde at jeg 
bare skulle se at få det gjort. Hun tvang 
mig faktisk lidt til det. Det er jeg virkelig 
glad for, at hun gjorde. Da jeg først kom i 
gang, var det slet ikke så meget arbejde, 
som jeg havde regnet med. Og når man så 
får svaret om, at man er kommet ind og 
står der, efter to måneders arbejde. Den 
følelse. Det er det hele værd.

Læs mere om EDU på: 
http://edu-danmark.dk/

Er du en af dem, der leger 
med tanken om at læse i ud-
landet? Læs her et interview 
med Sara Al, der udskiftede 
den danske kulde med Cali-
fornisk solskin, og hør hvor-
dan hun bar sig ad med at ar-
rangere sit ophold.  
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Folkemødet på Bornholm – med sund-
hedssolbrillerne på

Af stud.med. Jesper Bossel Holst Christensen, formand. SAMS Odense
Var man på Twitter i perioden fra den 14. til den 18. juni, kunne man opleve en overflod af 
såkaldte ”tweets” under hashtagget #fmdk, #fm17 og #folkemøde. Langt de fleste af disse 
handlede om sundhed, og det var der en god grund til.

Pilotprojekt om HPV-vaccination til 
drenge
HPV-vaccination er stadig et hot topic. 
På dette års Folkemøde deltog jeg i et 
oplæg med Søren Brostrøm (direktør, 
Sundhedsstyrelsen) og Søren Laursen 
(forperson, LGBT DK), som handlede om 
LGBT-sundhed og -trivsel. Her kunne 
Brostrøm fortælle om et nyt pilotpro-
jekt for 770 mio. kr. fra satspuljen om 
HPV-vaccination til drenge, der har sex 
med drenge, i alderen 15-20. Man vil helst 
fange dem før deres seksuelle debut, 
men ræsonnementet er, at man ønsker 
at forebygge celleforandringer, og selvom 
populationen er lille, vil de starte vacci-
nationsprojektet nu, hvor vaccinations-
tilslutningen blandt pigerne er lav.
Tilslutningen til HPV-vaccination var 
også fokus, da mediernes ansvar blev 
diskuteret blandt Charlotte Floridon 
(formand, DFKO), Søren Brostrøm, Peter 
Qvortrup Geisling og redaktør fra Radio 
24/7, som måtte stå for skud pga. deres 
ensidige dækning af ’vaccinepigerne’.

Fokus på fremtiden for almen prak-
sis
Lørdag morgen havde Allinge Lægehus 
budt alle praktiserende læger til mor-
genmad. Her mødte jeg den glade ejer 
af Allinge Lægehus, Lene Therkelsen 
(formand, FYAM), til én snak om løst og 

fast, og to unge introlæger, den ene i en 
introstilling til almen medicin og den 
anden i en introstilling i intern medicin, 
som samtidigt agerede pædiater på Born-
holms Sygehus pga. manglende special-
læge. Efter morgenmad var der oplæg 
og debat om rekruttering af læger til al-
men praksis, i PLOs telt på havnen, med 
blandt andre Lene Therkelsen og Flem-
ming Møller Mortensen (sundhedsordfø-
rer, Soc.dem.). Her fik jeg som SAMS-for-
mand mulighed for at gribe mikrofonen 
og sætte fokus på studiejobs og sommer-
feriepraktik som rekrutteringsværktøj. 
PLO gav ved andre oplæg desuden en 
opdatering på overenskomstforhand-
lingerne om almen praksis set fra både 
praktiserende lægers og Regionernes 
synsvinkel og satte fokus på udvikling af 
almen praksis efter skotsk forbillede.

 Graf over antal af arrangementer fordelt på 
emner

Mange fremmødte til debat om mediernes ansvar for den lave HPV-vaccinationstilslutning. På scenen fra 
venstre: speciallæge i gynækologi/obstetrik og formand for DFKO Charlotte Floridon, sundhedsordfører 
for de Konservative Brigitte Klintskov Jerkel, direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen, 
TV-læge Peter Qvortrup Geisling, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, moderator og nyhedsvært 
på TV2 Natasja Crone

Tekst af Jesper Christensen 
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Unikke Bornholm, 
-unikke Folkemøde
Bornholm er i sandhed et unikt sted. Mit 
første besøg på Solskinsøen gav mig mu-
lighed for lange vandreture i den klippe-
de, grønne og helt unikke natur, der ikke 
findes mage til andre steder i Danmark, 
og en sejltur på bølgen blå med Sklero-
se Foreningen på en gammel galease fra 
Odense anno 1903.

Hvad end man er til sundhedsfaglig Chri-
stiansborgpolitik, fagpolitik, OCD, skle-
rose, medicinsk cannabis, HPV-vaccina-
tion, skotternes måde at indrette deres 
sundhedsvæsen på, ulandsbistand, mor-
genyoga, insektmad, ambulancernes re-
sponstid, sammenhæng mellem sorg og 
sygdom, personaliseret medicin, droner, 
der leverer øboeres blodprøver til analyse 
centralt, eller bare kan lide at gå omkring 
de kendte og nyde musik og sol, så kan 
Folkemødet anbefales. 
Folkemødet 2018 here I come! 

Akronymer:
PLO – Praktiserende Lægers Organisation 
DFKO – Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation 
SAMS – Studerendes Almen Medicinske Selskab  
FYAM – Forum for Yngre Almenmedicinere

Oktober Case 
Du er praktiserende psykiater på psykiatrisk afdeling i Region Syddanmark. Efter et par lange 
timer med administrativt kontorarbejde, ser du frem til mødet med en patient, som du ikke 
har truffet før. Du rækker ud efter kaffen og patientens journal og går spændt i gang med 
forberedelserne til mødet. 

Patienten er en 35-årig, arbejdsløs kvinde, ved navn Bella, som adskillige gange i det 
forløbne år har været indlagt både på psykiatrisk skadestue og på hospitalet. I løbet 
af disse indlæggelser er Bellas symptomer blevet givet flere psykiatriske diagnoser, 
som fx skizofreni, borderline personlighedsforstyrrelse, bipolar lidelse, stofmisbrug, 
PTSD., mm., og hun har derfor været igennem adskillige psykoterapeutiske og medi-
cinske behandlinger. 

Hun har tidligere fået antidepressiver, neuroleptics, tranquilizers, lithium, be-
tablockere mm., men intet har syntes at afhjælpe hendes symptomer. Bella er vokset 
op i en voldelig og kaotisk familie, og er notorisk blevet udsat for voldsomme, fysiske, 
psykiske og ikke mindst seksuelle, overgreb igennem sine barndoms- og ungdomsår. 
Hun har en overdrevet startle reflex og har svært ved at falde ned efter en episode. Bel-
la har signifikante problemer med søvn, koncentration og hukommelse, og hun føler 
sig næsten altid ængstelig, ved siden af sig selv og grådlabil. Bella har ofte uforklarlige 
hovedpiner og muskelømhed. 

Hun får tit flashbacks fra ”film”, som hun siger, hvor hun er hovedpersonen; hun kan 
dog ikke huske, hvor hun har set disse ”film” henne. Bella har et meget begrænset so-
cialt netværk og kan ikke holde på relationer ret længe af gangen. Bella har alvorlige 
tilfælde af amnesi og blackouts; hun vågner ofte fra en form for trance, hvor hun ingen 
anelse har om, hvad hun har lavet, og hvor hun har været de sidste timer. Bella siger, at 
hun tit finder ting i sin lejlighed, som ikke er hendes. 
Bella har haft disse symptomer siden teenageårene. 

Hvad er den mest sandsynlige diagnose? 

Hvad er behandling(erne)?

Symptomer: 
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BellaDig

Send dine svar til sekretaer@sundoghed.dk med overskriften ”Case” 
senest d. 1/11-17. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester.
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.



1716

Mød en professor: 
Niels Christian Hvidt
Nogle siger, at tro kan flytte bjerge. Professor og forsker Niels 
Christian Hvidt siger, at bjerge kan flytte troen. Mød teologen, 
som i mange år har forsket i, hvordan tro, mening og helbred 
hænger sammen, og hvad vi skal bruge det til i sundhedsvæs-
net. 

Når jeg spørger Niels Christian Hvidt, 
hvem han er, får jeg svaret: et helt almin-
deligt menneske. Niels Christian bor i 
Odense sammen med sin hustru og to 
drenge, og når han ikke er på arbejde, 
tilbringer han meget af sin tid med dem. 
Desuden er han en rigtig outdoorman, 
som elsker vandsport; fridykning, UV-
jagt, og windsurfing – kitesurfing har han 
også lige prøvet med en god kollega. Men 
Niels Christians nok største interesse er 
dog ikke at finde i bølgen den blå; den 
er derimod at finde i krydsfeltet mellem 
medicin, teologi og psykologi. Og for at 
få et bedre indblik i, hvad det egentligt 
betyder, inviteres du hermed ind i hans 
historie. 

Et fælles dilemma
Niels Christian er vokset op med tysk mor 
og dansk far, nord for København ved 
Nivå/Rungsted. Hjemmet var protestan-
tisk kristent, så Niels Christian havde 
troen med sig helt fra barnsben. Selvom 
Niels Christian var troende som ung, hav-
de han alligevel nogle ungdomsår, hvor 
windsurfing og et DJ-roadshow ved navn 
Steps Ahead i Rungsted fyldte mere, siger 
han og ler. ”Men på et tidspunkt begynd-
te livet altså at mangle en dimension; det 
hele gik op i penge og sjov, og det var lige-
som bare ikke nok”, siger Niels Christian 
og smiler varmt. Han vidste tidligt, at han 
ville arbejde med mennesker, og så ville 
han gerne lave noget meningsfuldt; dette 
førte sammen med en blandet interesse 
for både lægekunst og spiritualitet Niels 
Christian ind i et dilemma om, hvorvidt 
han skulle studere teologi eller medicin. 
Dobbeltinteressen var så stor, at Niels 
Christian undervejs fulgte begge fag; dog 
endte han med at vælge teologi. Af denne 
grund ser Niels Christian nogle skæbne-
mæssige ligheder mellem ham selv og 
1600-tals anatomen J.B. Winsløw, der 
som ung havde stået i præcist det sam-
me dilemma. Winsløw valgte dog modsat 
fra Niels Christian slutteligt medicinen, 
ligeledes efter at have fulgt begge fag en 

rum tid. Niels Christian påpeger for mig 
en anden lighed mellem de to; begge kon-
verterede de fra protestantismen til kato-
licismen. Den store forskel, bestod dog i, 
fortæller Niels Christian taknemmeligt, 
at han ikke blev frosset ud af den danske 
verden for sin beslutning i modsætning 
til Winsløw. 

Forholdet mellem helbred og det le-
vede trosliv
Som teolog har Niels Christian altid inte-
resseret sig for det levede trosliv. 
”Dette er,” forklarer han, ”hvordan troen 
kan være en ressource i menneskers liv 
som kilde til mening med tilværelsen”. 
Niels Christian forklarer, at det levede 
trosliv indeholder 3 aspekter: 1) Det kog-
nitive, som er éns overbevisninger om 
og forståelse af verden, 2) Det praktiske: 
hvordan man praktisk dyrker sin over-
bevisning, fx ved meditation eller bøn, 3) 
Det følelsesmæssige eller betydningsful-
de: Hvad overbevisningen betyder for éns 
liv. Det var denne interesse for det leve-
de trosliv, som var grundstenen for Niels 
Christians karrierevej, idet den har været 
med i alle hans forskningsprojekter og 
forbundet dem tæt sammen.
Teologiens vej ledte altså ikke Niels 
Christian til det traditionelle karriere-
valg som præst, hvilket han fra starten 
vidste, at han ikke skulle være. Han ville 
vide mere om betydningen af det levede 
trosliv for mennesker, først i et projekt 
om profeter i kristendommen, et, på det 
tidspunkt, helt uopdyrket forskningsfelt, 
og fortsatte derfor sin færd videre ind i 
forskningens verden. 
I sin søgen efter viden om det levende 
trosliv, rejste Niels Christian tidligt i sin 
teologiuddannelse til nogle græsk-orto-
dokse klostre i Grækenland og studerede 
med dem i formodningen om, at mun-

kene dér ville kunne lære ham mere om 
emnet. 
”Protestantisk teologi er meget intellek-
tuelt,” forklarer Niels Christian, ”hvor den 
ortodokse kirke fokuserer mere på det 
praktiske og det betydningsfulde aspekt 
af troslivet”. Efter uddannelsen tog Niels 
Christian til Rom i syv år, hvor han tog en 
doktorgrad om det kristne profetibegreb 
(publiceret på Oxford University Press 
i 2007) omhandlende bl.a. menneskers 
tro på Gud som nærværende. En bog om 
menneskers oplevede mirakuløse hel-
bredelser førte til et forskningsprojekt, 
finansieret i fire år af Lundbeck, netop 
om forholdet mellem tro og helbred.

Om at være professor
Professoratet med titlen ”eksistentiel og 
åndelig omsorg” blev nyligt tildelt Niels 
Christian, idet en del klinikere har er-
kendt relevansen af eksistentiel og ånde-
lig omsorg for patienter. 
”Udfordringen er,” siger Niels Christian, 
”at vi ikke ved, hvad der er eksistentielt og 
åndeligt vigtigt for danskere. Vi kan ikke 
sammenligne med fx USA, da deres spiri-
tualitet og religiøsitet er meget anderle-
des end vores. Danskere er meget private 
omkring deres tro, og det er meget diffust 
og tabubelagt - ifølge en nylig undersø-
gelse, det største tabu for danskere, næst 
efter psykisk sygdom. Og derfor er det så 
vigtigt at finde ud af, hvad danskerne har 

”Krop og sjæl hænger jo 
sammen. Det er der så me-
get forskning, der bekræf-
ter”

brug for. De sidste 10 år har vi derfor lavet 
grundforskning om danske patienters 
eksistentielle og åndelige behov, og nu, da 
meget grundviden er på plads, kan vi be-
gynde at komme med anbefalinger”. Niels 
Christian forsker derfor i øjeblikket i, 
hvordan den grundviden kan blive frugt-
bar i sundhedssystemet, og er nu gået 
fra grundforskning til egentlig interven-
tionsforskning. Udover den slags plan-
lægning, indebærer professoratet også at 
arbejde med ph.d.- og post-doc-projekter 
som led i den overordnede forskning, 
at få de forskellige projekter til at spille 
sammen, skaffe fondsmidler, at udføre 
egen forskning, skrive artikler med kolle-
ger, samt undervisning og andet ”univer-
sitetsnørderi”. 
”Og så en masse administration, selvføl-
gelig”, siger Niels Christian med et skævt 
smil og sukker. Niels Christian føler dog 

ikke, at det er så meget anderledes, end 
hvad han før lavede. 
”Men professoratet manifesterer, at vi 
står på en god basisviden, som vi ønsker, 
skal kunne hjælpe både sundhedspro-
fessionelle i deres arbejde og patienter i 
deres lidelse, og det er det, som professo-
ratet, for mig, ligesom synliggør og stad-
fæster”. 

Drømmen om bedre 
patientforløb
Niels Christian håber, at den viden som 
hans og kollegernes forskning kommer 
med, kan give nogle bedre forløb for 
patienterne. Han håber, at man i sund-
hedsvæsnet vil have en større parathed 
overfor at tilgodese deres eksistentielle 
behov og for betydningen af mening i til-
værelsen. 
”Mening kan hjælpe i krisesituationer, 
men også hjælpe med at beskytte mod 
udbrændthed, depression, og skabe triv-
sel”, oplyser Niels Christian. Lige nu for-
sker Niels Christian og kolleger fx i place-
bo, ikke som snydemedicin, men som et 
aktiv; Niels Christian tror ikke, at tro og 
mening i sig selv kan kurere sygdomme 
og lignende, men oplevet meningsfuld-
hed kan måske afhjælpe symptomer og 
smerter eller oplevelsen af dem, forkla-

”Jeg vil gerne, at vi bli-
ver bedre til at sætte fo-
kus på menneskers kilder 
til mening, for derved at 
opnå større trivsel og bed-
re håndtering af sygdom og 
krise. Det er simpelthen så 
vigtigt”
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rer han. 
”Krop og sjæl hænger jo sammen. Det er 
der så meget forskning, der bekræfter”, 
siger Niels Christian og tager endnu en 
tår kaffe.  
”Det, vi arbejder med, handler jo nok 
mere om mening end klassisk religion. 
Formålet er ikke at skabe evidens for, om 
en gud findes; vi har ikke nogle intentio-
ner om at sprede bestemte trosretninger. 
Det handler mere om, at der i tro og per-
sonlige overbevisninger kan være stærke 
kilder til mening. Og jeg vil gerne, at vi 
bliver bedre til at sætte fokus på men-
neskers kilder til mening, for derved at 
opnå større trivsel og bedre håndtering 
af sygdom og krise. Det er simpelthen så 
vigtigt”, slutter han. 

”Professoratet manifeste-
rer, at vi står på en god ba-
sisviden, som vi ønsker,
skal kunne hjælpe både 
sundhedsprofessionelle i 
deres arbejde og patienter i 
deres lidelse, og det er det, 
som professoratet, for mig, 
synliggør og stadfæster”.

Stock photo | Pixabay
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Ny professor optaget i SUNDs 
specialstyrke for kommunikation

En fredag eftermiddag i 
september tiltrådte Steven 
Feldman som ny adjungeret 
professor på det kliniske 
institut ved Forskningsen-
heden for Dermato-venerolo-
gi og Allergi på fakultetet 
(SUND). 

SUND, herunder klinisk institut, har i 
mange år arbejdet på at udvikle kommu-
nikationsundervisningen for både stude-
rende og ansatte, og bringer nu endnu en 
stærk spiller til holdet: Steven Feldman.
Det er kutyme for nye professorer at af-
holde en introduktionsforelæsning, og 
Sund & Hed var med. 

Steven Feldman 
»To see how other people precieve things, 
is of big interest to me,« begynder den 
midalderene mørkhårede mand med et 
stort smil sin velkomstforelæsning. Hans 
ikoniske cowboyhat i mørkt læder lig-
ger på stolen ved siden af, og vidner om 
at Steven er dermatolog og professor på 
Wake Forest universitetet i North Caro-
lina. 

»Its easy to be a doctor…« 
»…you just have to make the right diag-
nose, and prescribe the right therapy, 
right?« Spørger han ud til publikum, 
imens han holder to fingre oppe. 
»And you don’t really have to make the 
right diagnose, just choose the right the-
rapy, right? – well wrong,« fortsætter 
han. Steven fortæller, at han tidligt i sin 
karriere erfarede, at på trods af at han 
stillede den rette diagnose og valgte den 
rigtige behandling, formåede han ikke at 
hjælpe patienterne tilstrækkeligt. 
Behandlinger i dermatologien er noto-
risk kendt for oftest at være daglige og 
livslange. Derfor er adherence afgørende 
for en god behandling, men også det svæ-
reste, mener Steven: »I was pretty good 
at making the right diagnose and treat-
ment, but I was terrible at making the pa-
tient understand that they were sick, and 
make them take their daily medicine.« 
Denne realisering blev Stevens spring-
bræt til forskning og forståelse af men-
neskelig kommunikation og interaktion. 

Det er lægens egen skyld 
Igennem forsøg med blandt andet smarte 
pilleglas som registrerede, hvornår pa-
tienten tog sin medicin, blev det klart, at 
det er de færreste som tager den medicin, 
de rent faktisk får ordineret. Årsagen? 
Det er lægens skyld, mener Steven. 

Selvom det næsten er dagligdag for stu-
derende i Odense at modtage undervis-
ning i kommunikative færdigheder, er vi 
undtagelsen og ikke reglen. Stevens un-
dersøgelser viser, at der er flere grunde 
til, at patienten ikke tager den medicin, 
der er ordineret, men at det hele kan le-
des tilbage til lægen, som ikke har gjort 
nok for at sikre compliance. 

Faglighed er ikke nok 
Man skulle måske forvente, at patienter-
ne er tilfredse, hvis lægen bare er faglig 
dygtig. Men Stevens undersøgelser har 
vist, at fagligheden i sig selv er et mini-
mumskrav for patienterne. Du får altså 
ikke ekstra point for at være faglig dygtig, 
for det giver sig selv, da du jo er læge. 
Når man spørger patienter, hvad der er 
det vigtigste for tilfredsheden, er det kva-
liteten af kommunikationen, følelsen af 
at lægen var interesseret i deres person 
og sygdom, lyttede til dem og at der var en 
plan for followup.
»You have to make them believe, that you 
actually care for them and their health, 
even if you don’t,« understreger Steven 
og fortæller, at læger skal være bedre til 
at motivere patienten og uddanne dem i 
deres egen sygdom.

Attitude er alt
»I usually start by opening the door real 
slow, so they would think that I’m a calm 
doctor who has all the time in the wor-
ld for them, but I don’t,«  demonstrerer 
Steven og går videre med at mime, at han 
spritter hænder: »Then I will put alcohol 
on my hands, rub them gently and calm-
ly as I tell the patient: “you know what, I 
don’t want you to catch a multiresistent 
or flesh-eating bacteria, so that is why 
I am going to be very thorough”,«  siger 
han med et humoristisk smil ud til et gri-
nede publikum. »They are now going to 
remember you forever,« påstår han med 
erfaring i stemmen. 
LED lup med cirkulær illumination 

På et tidspunkt hiver Steven et hvidt ap-
parat op ad lommen, som ingen i publi-
kum kan svare på, hvad er. 
»It’s a LED powered magnifying glass 
with circular illumination, of course!« Si-
ger han med et stort smil, og fortsætter: 
»I will take the arm of the patient, place 
my magnifying glass upon it and then I 
will say that this is a “LED powered mag-
nifying glass with circular illumination”. 
But not to the patient, but to the medi-
cal student that is sitting beside me. The 
patient will now think that this must be 
a very advanced tool, that the student 
doesn’t even know of, I must be in such 
good hands,« fortæller Steven imens han 
lidt ironisk rækker luppen op i vejret. 
Det viser sig at luppen har kostet 10 dol-
lars på Amazon. 

»Sometimes I even close my 
eyes and look to the ceiling, 
pretending I’m resonating. 

-Maybe I’ll even look in the lens, and then 
I will tell the patient what I think – even 
though I knew that even before they ente-
red the room« afslutter han.  

Lav vandet til vin
Steven fortæller også at han ikke bruger 
steroidcreme. Fordi for de fleste patien-
ter er steroider noget, der er ulovligt og 
farligt. Til gengæld bruger han en natur-
lig, økologisk, non-gluten creme, der støt-
ter kroppens egen helingsmekanisme, 
fordi han foretrækker en mere holistisk 
tilgang til behandling. 
Og det er fint, hvis det svier, når man 
smører sig med det, for det betyder at det 
virker. Han kan også finde på at sige: »you 
know what, not a lot of people can take 
this, because it might sting, but I guaran-
tee that it is very effective.« 
Nogle patienter skal også have månedlige 
indsprøjtninger, og det ville jo være nem-
mere for dem og os, at de kunne tage dem 
derhjemme. I de tilfælde kan han finde på 
at sige: »We have this very effective treat-
ment, but It requires an injection every 
week,« og fortsætter efter en lille kunst-
pause: »Oh sorry, did I say every week? I 
mean only one time a month«. 
Det sidste eksempel,, han kommer med, 
er også med indsprøjtninger: »Do you 
know those kids with diabetes who has to 
inject themselves everyday with insulin 

in order to survive? Well this is similar, 
you just have to do it one time in a month«

 
Morten Sodemann
»Selv den bedste medicin virker ikke på 
den forkerte patienthistorie,« begynder 
Morten sin forelæsning. Han er professor 
i infektionssygdomme og underviser også 
i interaktionen imellem patient og læge. 

Læge og ven?
Morten belyste blandt andet problemstil-
lingen: hvornår er lægen læge, og hvornår 
er han ven? 
»Oftest kommer man patienterne meget 
nær, og grænsen mellem ven og faglig 
person er ikke skarp. Der er flere forde-
le ved at møde patienten på lige fod, men 
det kan også give ulemper: »Patienterne 
kan være bange for at sige noget, som læ-
gen ikke kan lide; måske at behandlingen 
ikke virker, fordi det jo er synd for den 
flinke læge. Det kan også være, at patien-
ten fornemmer, at de belaster personalet 
eller ødelægger rutiner«

Alle skal have et Zen moment
Lægen og det øvrige personales, for-
nemmeste opgave er at give patienten et 
”Zen moment”. »At patienten oplever, at 
vi (personalet) faktisk er her for dem, vi 
snakker om problemerne, og det giver 
mening. De fleste patienter oplever dog 
ikke sådanne zen moments og følger bare 
personalets anvisninger« fortæller Mor-
ten.

Omvendt kan det for lægen også være en 
opvågning fra rutinen: »Det er et privile-

gie at have den her medicin, patienterne 
er sårbare, og det er faktisk mig, der kan 
gøre noget ved det. Det er en ære at være 
den person de kommer til, menneskehe-
den betyder noget og der er uretfærdig-
hed i systemet, som jeg kan rette,« forkla-
rer Morten. 

»...patienten fornemmer, at 
de belaster personalet eller 
ødelægger rutiner«

Søren Cold
Overlæge på onkologisk afdeling og guru i 
kommunikation (red.)

»Kræft? Pyha - jeg troede det var 
malignt«
»Jeg så engang en gammel dame i mit am-
bulatorie,« fortæller Søren og skuler lidt 
ud i plenum og fortsætter: »Jeg havde en 
kedelig besked: ”Jeg er ked af at sige det, 
men du har kræft”,« siger han og kigger 
den nærmeste tilskuer alvorligt, men em-
patisk i øjnene, imens han venter på reak-
tionen og fortsætter i en lettet tone, der 
var damens svar: »Gudskelov, jeg troede, 
at det var malignt!«. 
Med den anektdote starter Søren et fore-
drag om, hvor forskelligt sproget kan 
være, og hvor vigtigt det er at møde pa-
tienten, der hvor patienten er. 

Ja tak til økologiske gulerødder og 
elektrisk vand
»Du må aldrig tro, eller i hvert fald give 
udtryk for at tro, at patienten er ånds-
vag, for patienten kan lugte det med det 
samme og bliver totalt ligeglad med dig,« 
læser Søren op fra sit næste slide og fort-

sætter over i endnu en historie: »Jeg hav-
de engang en samtale i ambulatoriet med 
en patient, hvor jeg havde en forventning 
om at vi skulle opstarte kemobehand-
ling og kirurgi, da vi havde fundet kræft 
i hendes bryst. Men til min overraskelse 
fortæller patienten, at hun ikke er inte-
resseret i vores behandling, men hellere 
vil forsøge en kur med økologiske gule-
rødder og elektrisk stimuleret vand hos 
en alternativ behandler. Og hvad siger 
man så til det?« Spørger Søren ud i pub-
likum uden nogen tør eller ved, hvad de 
skal svare. 
På trods af ihærdige forsøg på at over-
tale patienten til at tage imod deres be-
handling, måtte Søren sande, at det var 
håbløst lige nu og måtte derfor finde et 
andet værktøj frem: »Jeg sagde til patien-
ten: Okay, jeg kan høre du vil prøve den 
alternative behandling. Vil du gå med 
til at komme tilbage om tre måneder, så 
tager vi en scanning mere og sammenlig-
ner med den fra i dag, og så ser vi om den 
alternative behandling har virket? Og tre 
måneder senere, da jeg så patienten igen, 
takkede hun ja til behandlingen.« 
Søren mener, at hvis han havde latterlig-
gjort patientens holdning i førte omgang, 
var hun nok aldrig kommet igen og ville 
ikke være i live i dag. Han afslutter histo-
rien med: »Det er endda ofte veluddanne-
de mennesker som har nogle underlige 
holdninger«

Patienterne tilgiver den ydmyge 
læge
Vi ved alle, hvor irriterende det er, når 
folk stiller det samme spørgsmål flere 
gange, for det betyder, at de faktisk ikke 
lytter. Men det sker jo at vi zoomer ud og 
mister koncentrationen. 
»Når du laver fejl så vær ydmyg,« under-
streger Søren og fortsætter: »Jeg er ked 
af det, men jeg har en lang dag, og jeg kan 
simpelthen ikke huske, hvad du sagde 
tidligere. Vil du være sød at gentage det, 
for jeg vil rigtig gerne forstå, hvad du si-
ger?«

Generelt kan Søren dog mærke at de ny-
uddannede læger lærer mere kommu-
nikation på studiet end tidligere, og det 
betyder, at man snakker om det I afdelin-
gen, og det øgede fokus hjælper også ’de 
gamle’ læger. 

»Hun ville hellere forsøge 
en kur med økologiske gul-
erødder og elektrisk stimul-
eret vand...«

Tekst af Hjalte Oltmann    
REDAKTØR, MEDICIN 11. SEMESTER

Fra venstre ses: Steven Felmann (med hans LED lup), Morten Sodemann og Søren Cold
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Psykrådet: En stemme for de studerende

Det nystartede fagråd på 
psykologi, Psykrådet, arbe-
jder for at højne både det 
faglige og sociale niveau og 
sammenhold på studiet – på 
tværs af årgangene. 

Medicin har et. Idræt og Sundhed har 
et. Psykologi på KU og AU har det også. 
Længe har psykologi på SDU manglet det, 
men i foråret tog en gruppe psykologi-
studerende initiativet til at starte det. Et 
fagråd: Psykrådet. På Sund & Hed tog vi 
derfor en snak med formanden, Rasmus 
Vestergaard, og menigt medlem, Nana 
Ramskov, om, hvad Psykrådet er, og hvor-
for det er så vigtigt med et fagråd.
Bindeled mellem institut og studerende
For både Nana og Rasmus handler fagrå-
det om, at vi som studerende skal have 
større indflydelse på, hvad der bevæger 
sig på uddannelsen. ”Psykrådet er et råd, 
der skal være med til at favne og ophøje 
kvaliteten af både det faglige og sociale 
på uddannelsen,” forklarer Nana, hvilket 
Rasmus nikker genkendende til: ”Vi skal 
være de studerendes stemme overfor in-
stituttet, og måske også en anden stem-
me end evalueringerne efter hvert mo-
dul.” Samtidig ønsker psykrådet samspil 
på tværs af årgangene. 
”Vi har ikke rigtig så meget kontakt med 
de andre årgange, og det er lidt synd – 
både på grund af det moderne udtryk, at 
man ’netværker’, men også det sociale,” 
beskriver Rasmus.
Kursusgruppen
Kursusgruppens første arrangement blev 
afholdt i maj måned, hvor kandidatstude-
rende Morten Saxtorff var ude for at for-
tælle om nonverbal kommunikation og 
ansigtsaflæsningssystemet FACS (Facial 
Action Coding System). Arrangementet 
skulle give en anden vinkel på studiet, 
der ellers kan være meget videnskabsteo-

retisk anlagt: ”Specielt på bacheloren kan 
mange have svært ved at genkende, hvad 
det er for et fag, vi har, og hvad det er for 
et felt, vi kommer til at arbejde i bagef-
ter,” forklarer Rasmus.
Af kommende arrangementer er der 
endnu ikke noget fastlagt, men visionen 
er at lave arrangementer ca. en gang om 
måneden. 
”Der kan komme nogle forskellige kurser 
på sigt, men ellers forskellige arrange-
menter, hvor nogen kommer og fortæller 
om et interessant emne,” siger Nana. Der 
har blandt andet været snak om et ’date 
en kandidat’-arrangement: ”Sådan, så 
man kan komme ud og høre om, hvordan 
det er at være kandidatstuderende og i 
praktik. Det synes jeg, kunne være ret 
spændende,” fortsætter Nana. Mens Ras-
mus supplerer, at det også kunne handle 
om professorer, der kommer ud og snak-
ker om deres projekter til frivillige in-
ternships eller oplæg om valgfag.
Store drømme om fremtiden
Trods psykrådet næsten er helt nystartet, 
har de allerede gjort sig gode tanker om, 
hvad det skal føre til i fremtiden. Udover, 
at de ønsker flere begivenheder fra kur-
susgruppen, så er der også både drøm-
me om at starte en ’psykologi-café’ og 
studietur. Psykologi-caféen handler om, 
at fagrådet godt kunne tænke sig at få et 
lokale, som kan favne alle årgange, så der 
kan ske noget socialt. 
Studieturen er et mål, men da det kræ-
ver et kæmpe koordineringsarbejde med 
transport, logistik, kost og logi, ligger det 
realistisk set ret langt ude i fremtiden. Af 

“Psykrådet er et fagråd, der 
skal være med til at favne 
og ophøje kvaliteten af 
både det faglige og sociale 
på uddannelsen”

mulige besøgssteder har der for eksem-
pel været tale om en tur til Leipzig for at 
se det første psykologiske laboratorium.  
Samtidig slår Rasmus dog fast, at fagrå-
det bestemt ikke er fastlåst. Hvis man 
selv har gode ideer eller er nysgerrig på, 
hvad fagrådet laver, handler det bare om 
at tage kontakt til dem. Dette kan blandt 
andet gøres ved at kontakte deres Face-
bookgruppe ’Psykrådet ved Syddansk 
Universitet’. Det er også her, der kommer 
information om nye begivenheder og ar-
rangementer.  

“Specielt på bacheloren 
kan mange have svært 
ved at genkende, hvad 
det er for et fag, vi har, 
og hvad det er for et felt, 
vi kommer til at arbejde i 
bagefter”

Psykrådets bestyrelse, fra venstre: Mikkel Berg Bagger Jensen, Christoffer Carlsen, Ras-
mus Vestergaard, Nana Ramskov, Benjamin Esbjerg og Morten Johansen. 

Dekanens hjørne
Oplev verden med dit studium
Pak kufferten og rejs ud i verden med dit studium! Det er en klar anbefaling fra både SDU og fra 
mig personligt. Tag et ophold i udlandet i forbindelse med dit studium og få ECTS-point, kulturfor-
ståelse, nye kompetencer og et internationalt netværk!

Det kan godt være svært at få tid og overskud til at arrangere og planlægge et udlandsophold. Eller 
der kan være forhold, som gør det vanskeligt at rejse ud et helt semester. Derfor har vi udviklet mo-
dulet Global Health med et godt fagligt indhold og attraktive destinationer, og som er overkomme-
ligt for studerende, der ikke kan tage af sted i mange uger. Det kan vælges af alle kandidatstuderen-
de på SUND, hvilket betyder, at man kommer afsted på tværs af uddannelsesretninger og sammen 
med studerende fra andre kandidatuddannelser, hvilket giver tværfaglighed, som vi ellers ikke har 
så meget af på vore uddannelser, som vi kunne ønske.

Når du tilmelder dig modulet Global Health, vil det automatisk inkludere et to ugers udlandsop-
hold. Udlandsopholdet giver indsigt i det pågældende lands væsentligste sundhedsmæssige ud-
fordringer, sundhedssystemets organisering mv. Du får indblik i forskelle og ligheder mellem det 
danske og et udenlandsk sundhedssystem samt international erfaring, som kan bruges i dit stu-
dium og i dit senere arbejdsliv. Kom fx til Panama, Grønland, Californien, Ghana, Kina eller Palæ-
stina med Global Health-modulet. Hør mere til Global Health-seminaret den 10. oktober 2017 kl. 
14.00-18.00 i auditoriet i WP 25. 

Et udlandsophold – kort eller langt – er ikke blot en 
spændende rejse til et fremmed land. Det er en vig-
tig del af SDU’s internationaliseringsstrategi. Glo-
baliseringen har betydet en ny åbning af verden for 
Danmark – og for vores uddannelser. Det betyder, at 
vi som universitet skal kunne uddanne kandidater, 
der kan matche internationaliseringen. Kandidater, 
som har set og oplevet verden uden for Danmark – 
ikke blot i et ferieperspektiv, men i forbindelse med 
uddannelsen. På den måde sikrer vi, at SDU kan til-
byde jer uddannelser med et indhold, der matcher 
internationalisering, globaliseringen samt aftager-
nes krav til deres medarbejdere i fremtiden.

Find passet frem og grib muligheden på dit kandi-
datstudium. Kig på modulet Global Health eller tag 
et helt semester i udlandet. Det er et godt karriere-
råd – og det kan ikke undgås, at det også bliver en 
personlig dannelsesrejse, som giver nye input og for-
ståelse for de forskelle, som den er den globalisere-
de verdens vilkår.

God studierejse!

Ole Skøtt
Dekan

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 5. SEMESTER
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Boganmeldelser
Kirurgi fra FADL’s forlag 
Astrid Marie Høeg Næraa, stud.med., 7. semester

2. udgave af ”Kirurgi” fra FADL’s forlag er en fantastisk overskuelig og pædagogisk bog, der 
gennemgår alt fra det mest almindelige til de vildeste zebraer inden for de kirurgiske specia-
ler.

Bogen er fyldt med gode billeder (inkl. røntgen, selvfølgelig), figurer og forklaringer, og både 
klassifikationer og de fleste kirurgiske og konservative behandlingsmåder er beskrevet kort 
og letforståeligt.

Jeg har længe været typen, der kun bruger bøgerne efter forelæsninger, og til dette er ”Kirur-
gi” super velegnet. Man skal ikke lede længe for at dykke ned i præcis de emner, der er blevet 
gennemgået, og meget imod min forventning var det ufatteligt let af navigere i bogen og finde 
præcis det, jeg manglede at forstå, især da der masser af steder er gode henvisninger til andre 
steder i bogen, hvor der står mere om emnet. Selv hvis man er stræber og læser forud, er der 
skåret så meget ind til benet, at alle de forvirrende unødvendige detaljer er udeladt, så man 
kan få et fint overblik fra starten af.

Jeg har ikke læst 1. udgave, men ifølge FADL selv, er der sket en del siden sidst. Det er godt 5 år siden, at 1. udgave udkom, og FADL 
lover, at alle kapitler er blevet opdateret, så du har al den spritnye kirurgiske viden med dig.

Efter al den hype er det nu nok på tide at nævne den væsentligste downside: Prisen. Det er en dyr mobbedreng, og jeg må ærligt 
indrømme, at når jeg mest bruger den som opslagsværk, synes jeg ikke, det er alle pengene værd. Man skal efter min mening være 
meget nært knyttet til den og bruge den flittigt igennem hele kandidaten, for at det kan betale sig, men til gengæld har man så også 
en fantastisk base til hele resten af ens undervisningstid, og måske endda når man er færdig.

Epilepsi – en håndbog for patienter & pårørende
Af Anne Sabers, Peter Uldall & Jørgen Alving
Boganmeldelse af Christine Damkjær Sanders, Medicinstuderende, 8. semester.

Epilepsi er en paraplybetegnelse for en række tilstande, der har at gøre med forstyrrelse 
i hjernen, som kan give epileptiske anfald. Det er altså langtfra en homogen sygdom, og 
den påvirker og opfører sig forskelligt fra patient til patient. Derfor er denne håndbog 
et nyttigt og velegnet redskab til at afkræfte nogle af de ”fordomme”, der er om epilepsi, 
mens den samtidig giver et bredt indblik i en omfattende sygdom, da den er et nedkog 
med vigtigste nice-to-know facts om epilepsi.

Bogen starter med en let forståelig introduktion til den ellers temmelig komplekse hjer-
ne. Det handler både om de forskellige typer epilepsi, hvad der adskiller dem, karakte-
riserer dem, og hvordan man kan behandle dem. Den gør det på en spændende og lidt 
teoretisk måde med nogle rigtig fine forståelige illustrationer, så det bliver holdt på et 
niveau, hvor alle kan følge med. Herefter fortsætter bogen over i et meget relevant afsnit 
for især patienter om udløsende faktorer for anfald, så disse kan undgås eller håndte-
res bedst muligt, men afsnittet kan også snildt bruges af de interesserede, så man kan 
hjælpe patienter med epilepsi. Bogen har et langt afsnit om medicinske behandling, der 
godt kan bruges af den medicinstuderende til at give et overblik over de præparatvalg, 
der benyttes i dag til hvilke forskellige grupper. Der er også et velskrevet afsnit, der hen-
vender sig til den gruppe af patienter, der overvejer at blive gravide, og hvordan en gra-
viditet kan takles.

Den er primært skrevet til patienter med epilepsi og deres pårørende, og den er nok især velegnet til forældre, der har et barn med 
epilepsi, da der er mange gode råd og vejledninger til dem. Men samtidig kan den også sagtens benyttes til at give et bredt overblik 
over epilepsi og derfor også benyttes af lægen, der har brug for viden om især rådgivning og muligheder for deres egne patienter og 
disse pårørende. Endeligt slutter bogen nemlig af med, hvad der er af muligheder for støtte, og hvor man kan søge hjælp og vejled-
ning.

Alt i alt en spændende og overskuelig bog med et hurtigt bredt overblik over epilepsi. Den kan derfor være relevant for både patien-
ter, pårørende og medicinstuderende, da den kommer rundt om det hele fra diagnoser til årsag. 

 

Den kompetente psykiater
Af Per Jørgensen, Søren Bredkjær, Jan Mainz & Peter Treufeldt
Boganmeldelse af Christine Damkjær Sanders, Medicinstuderende, 8. semester.

Her er en bog, der skal hjælpe den unge psykiatriinteresserede læge i gang med jobbet i psykiatrien 
med fokus på etiske dilemmaer, psykiatriens plads og organisering i sundhedsvæsenet, afdækning af 
ledelsesrollen, og hvordan man selv kan blive en bedre leder og hvilke dilemmaer og udfordringer, der 
hører til lederrollen. 

I starten omhandler bogen de etiske aspekter, man ikke kan komme uden om, når man beskæftiger sig 
med mennesker med psykisk sygdom. Dernæst handler den om psykiatrien i selve sundhedsvæsenet, 
hvilket giver et overordnet og spændende indblik i hvordan det opdeles, hvordan et forløb, for en patient 
med en psykisk lidelse efter henvendelse hos egen læge, kan forløbe, hvor i systemet forskellige patien-
ter hører til, hvem der bestemmer og styrer fx ressourcerne, der er tilgængelige og samarbejder imellem 
forskellige sektorer og afdelinger. 
Så følger et afsnit om ledelse, hvem der typisk er leder, hvad de beskæftiger sig med, og hvor de udfor-
dres. Det fortsætter over til, hvad der karakteriserer en god leder og omhandler ens egne kompetencer, 
man kan udnytte i sit arbejde samt gode ideer og råd, hvis man har et ønske om at blive leder indenfor 
psykiatrien.
Alt i alt hjælpes den yngre læge altså til at blive en ”kompetent” psykiater med lægefaglig stor kompe-
tence og et overordnet kendskab til, hvordan systemet er skruet sammen, hvilket er nødvendigt for at 
hjælpe patienter med psykisk sygdom, samt have en fungerende og god psykiatri, der samtidig kræver 
konstant udvikling.

Bogen er velegnet til yngre læger, der har interesse for psykiatrien og som overvejer at blive psykiater. 
Den kan dog også benyttes af lægen, der overvejer at varetage en ledelsesstilling inden for behandlings-
psykiatri.

Lykkehjørner- Udnyt dit personlige potentiale som sygeplejerske 
Af Finn Havaleschka 
Boganmeldelse af Christine Damkjær Sanders, Medicinstuderende, 8. semester.

Okay, I admit it... når der står ”udnyt dit potentiale som sygeplejerske” på forsiden, så er det ikke den første bog, jeg rækker ud efter på bog-
hylden. Men alligevel fangede titlen min opmærksomhed, og efter at have læst den, kan jeg sige den klart også er relevante for andre 
faggrupper indenfor sundhedssystemet. Jeg kunne i hvert fald hurtigt bruge den på mig selv og også min læsegruppe. 
  
Bogen handler om, at finde ud af hvad ens lykkehjørne er, og udnytte det potentiale der ligger i det. Lykkehjørne beskrives som det 
sted vi finder os mest trygge, hvor vi er i balance med os selv, og hvorfra vi arbejder, sammenarbejder og kommunikere bedst.
Gennem bogen bliver man introduceret til de fire forskellige lykkehjørner, der belyses med gode eksempler og man får langsomt 
sporet sig ind på sit eget lykkehjørne samtidig med, at man får øjnene op for, hvor andres lykkehjørner og potentialer ligger. Sel-
ve formålet med det er selvfølgelig, at man bliver bevidst om sig selv, hvor man har det godt, og hvad man kan gøre for at blive 
i sit lykkehjørne, men der er samtidig også mulighed for at udvikle sig, så man stadig kan yde og nyde, selvom man bringes ud 

af eget lykkehjørne. Det gøres også klart, at når man er bevidst om sit eget lykkehjørne, 
og hvordan man arbejder bedst, så kan man benytte kendskabet til de andre hjørner til at 
få et velafbalanceret og godt samarbejde med andre lykkehjørner og dermed mennesker.  
 
Bogen er en god hjælp til, hvis man vil have mere fokus på at finde ”lykken” i sine arbejdsmå-
der, og hvordan man så kan benytte dem til at udvikle sit samarbejde med andre. Den kan 
bruges til at undgå konflikter, til at se egne faldgruber og sørge for man bliver bedre til at 
arbejde med dem. Den kan læses og bruges af alle, også den medicinstuderende, der vil finde 
sit og andres Lykkehjørner og arbejde med kommunikation, problemløsning og samarbejde.
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Tirsdag 24/10 kl. 16:15-20, U55 (Campusvej)

Med bl.a. Henrik Rindom, Anders Beich, Tina Horsted m.fl.

Allerede over 200 tilmeldte, men der er plads til 200 flere!
Mere info og tilmeldingslink på Facebook

En forening af og for medicinstuder-
ende med interesse for kirurgi.
Vi afholder praktiske øvelser og suturkurser, som forbereder dig til 
dine kliniske ophold og foredrag med emner fra alle de kirurgiske specialer.

Dato Arrangement
11. oktober Kursus: Avanceret sutur
15. november Kursus: OP-vask og kirurgiske knu-

der
29. november Kursus: Tarmanastomose
8. december Kursus: Akutte håndgreb
20. december Kursus: Basal sutur 

 
Hold dig opdateret på vores arrangementer og følg os på:
www.saks-odense.dk

Interesseret i at blive aktiv i SAKS? Kontakt os på saks.odense@gmail.com 
MASSER AF EKSAMENSFORBERENDE KURSER PÅ MITFADL.DK

MASSER AF KANDIDAT KURSER PÅ MITFADL.DK

Velkommen til lægestudiet

Et nyt spændende og krævende semester er begyndt. For nogle et nyt liv på SDU - velkommen! 
I går en fantastisk tid i møde, hvor I nu er en del af et stærkt sammenhold.

I FADL kæmper vi for, at du har de muligheder - under studiet - der gør, at du bliver lige netop 
den læge, som du gerne vil. Derfor tilbyder vi juridisk rådgivning, studierelevante kurser, en billig 
og skræddersyet forsikring samt en indgang til et studierelevant arbejde med høj løn.

Vi glæder os meget til at se dig i FADL huset - her kan vi besvare alle de spørgsmål du måtte 
have om FADL.

Sammen bliver vi bedre læger!

Sebastian Wærnskjold, formand FADL Odense

DIT KOMMENDE LÆGELIV
- bliv skarp på dine kompetencer og din motivation.

Afholdes den 14/11-2017 kl. 16-19 i WP 19.06
Tilmelding via mitFADL.dk for medlemmer.  

Ikke medlemmer tilmelding på mail: okf@fadl.dk

Er du i tvivl om hvilken specialeretning du skal vælge når du bliver færdig- 
uddannet? I tvivl om hvilke opgaver som vil motivere dig mest og skabe dit 
optimale arbejdsliv? Så kom til workshop og bliv skarpere på dine kompe-
tencer og din motivation.
Vi arbejder med at sætte ord på dine personlige kompetencer og taler om 
hvordan dine styrker passer til de forskellige arbejdsopgaver i lægelivet, 
herunder overvejelser om indholdet i de 38 specialer.
Workshoppen er en kombination af korte oplæg, øvelser ogopgaver som I 
drøfter i grupper. FADL, Yngre Læger og Akademikernes A-kasse udbyder i 
fælleskab en workshop i alle 4 universitetsbyer i november 2017.
Vi byder på Kaffe/the/vand + Sandwich og en sodavand undervejs.
Undervisere vil være konsulenter fra Yngre Læger og Akademikernes 
A-kasse.
Der er 30 pladser pr. workshop. Kurset er åbent for alle medicinstuderende, 
men i tilfælde af overbooking forbeholder vi os ret til at prioritere de højeste 
semestertrin samt evt. FADL-medlemskab.

som led i samarbejdet mellem foreningerne.

Du kan læse mere om forsikringen på fadl.dk/laegeansvar

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 Huset
Hunderupvej 67
5230 Odense M 

FADL.dk
41 90 96 01 
okf@fadl.dk
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Psykologistuderende på 
udveksling i paradis

Jeg hedder Magnus Landtved-Holm og læser psykologi på 5. semester på SDU, og har valgt 
at studere I New Zealand. Men hvorfor dog? 
Helt kort. Jeg savnede nye interessante indtryk, den susende fornemmelse af at være ude 
af min comfortzone og så har jeg altid gerne ville opleve smukke New Zealand. Udover den 
faglige udfordring har jeg allerede nu udviklet mine interkulturelle kompetencer i mødet med 
et nyt sprog, nyt universitet og nye venner – MEGET langt væk hjemmefra. Men det har – og 
er stadig - heldigvis et vidunderligt eventyr.

Her er et uddrag fra min blog på Facebook ”NZ med Magnus ved roret”.

7. juli – dag 1
Sjiiit så kører vi. Spoiler alert - jeg er kom-
met godt frem!
Min lejlighed ligner et klassisk lille dansk 
sommerhus, og jeg deler det med to an-
dre flotte fyre fra Sverige og Malaysia - jeg 
turde ikke på førstedagen spørge, om jeg 
måtte tage et billede af dem til min ”blog”. 
Det kunne simpelthen havde givet mig en 
frygtelig blåstempling, så dem må I lige 
have til gode. 

10. juli – dag 3
Siden sidst er der sket en hel del. Jeg fik 
meldt mig ind i fitnesscentret, og fandt 
ud af det var gratis, når jeg i forvejen bo-
ede på campus (kæmpe fornøjelse) - der-
udover er der social soccer tirsdag og 
torsdag, og yoga hver fredag som jeg har 
tænkt mig at deltage i på ugentlig basis. 
I dag var så dagen, hvor jeg for alvor star-
tede på Lincoln University. Jeg har haft 
tre spændende fag. 
Først en form for samfundsfag, som jeg 
fandt ud af var ekstra interessant på det-
te semester, da NZ har valg i september 👌.
Derefter et filosofi-fag, som bliver van-
vittig spændende. Sokrates, Descartes, 
sindet, verden og sandheden er en del af 
pensum på dette semester. 
Sidst, men ikke mindst har jeg et fag, 
som kan hjælpe med at motivere folk 
ved hjælp af sport. Vi skal lave personlig-
hedstest på hinanden inden længe for at 
finde ud af, hvad der motiverer os, hvad 
vi brænder for og hvor vores egne mulig-
heder er for at udvikle os for at blive den 
bedste version af os selv!

14. juli – dag 7
Vi har haft drabeligt dårligt vejr. Sne, hagl 
og andet møg er faldet ned fra himlen de 
sidste dage til alles ubehag. Eller næsten 

Tekst af Magnus Landtved-Holm    
PSYKOLOGI 5. SEMESTER

Dag 81: pause billede 
under 33 kilometer 
mountainbike tur. 

Dag 81: pause 
billede under 
33 kilometer 
mountainbi-
ke tur. 

Dag 7 | Ken oplever for første gang haglens 
kølige kys. 

Dag 1 | Biblioteket på Canterbury Christ Church University. 
Universitetet har 20.000 studerende, og er dermed lidt mindre end SDU. 

Dag 29 | ”Jamen se det lige!” uidsigten fra en af de utallige hikes i området

Fra havedøren kan man få et indtryk af hvordan vi bor. 

alle. Ken, fra Malaysia, havde ikke før op-
levede hagl. Han sad det meste af dagen 
som en sulten hund med fråde ud af mun-
den og kiggede ud af vinduet. Til sidst 
begav han sig dog ud i det for at mærke, 
hvordan det føltes mod hans bare hud. 
I morgen skal jeg på en tur til nogle varme 
kilder, hvis vejret holder bare nogenlun-
de – og på søndag er der lokal rugbykamp 
og barbecue-get-together 👌

17. juli – dag 10
Jeg brugte min lørdag i Hanmer Springs, 
som er en vidunderlig bjergby, hvor vi 
var en håndfuld, som hikede op til en 
bjergtop. Turen gik igennem en smuk, 
frodig skov med solen skinnende ind 
imellem træerne, mens sneen lå spora-
disk omkring én - ret storslået. Fra top-
pen var en udsigt, som kildede alle de 
rigtige steder. 
Senere samme eftermiddag fandt vi nog-
le varme kilder i byen, som vi koblede 
af i, mens vi var omgivet af snedækkede 
bjergtoppe. 
Ellers har jeg meldt mig ind i en Tram-
ping Club, som arrangerer hikes hver 
eneste weekend hele det her semester. 
Det koster 10 bucks (en flad halvtredser) 
for medlemskab, som indebærer alle ture 
gratis + mulighed for at låne en masse ud-
styr gratis. På fredag skal jeg nok afsted 
til Mount Cook, som ligger 3 timer væk i 
bil. 

30. juli – dag 23
Jeg har fået en spændende opgave i filo-
sofi. Jeg kan vælge at argumentere for, 
hvordan og hvorfor vi ved, at det vi kalder 
for ”verden” og ”virkeligheden” virkelig 
findes; at det er sandt. Eller omvendt, 
hvordan og hvorfor det hele ligeså godt 
kunne være en simulation (som Matrix), 

hvor ALT omkring os er en illusion. Tror 
jeg går med den dystopiske toer..

1. september – dag 58

Så er min 2-ugers semester-break snart 
overstået, og det er tid til at kigge tilbage 
på mine bedrifter.
Den første uge gik med lidt opgaveskriv-
ning og en enkelt fodboldkamp.
I tirsdags startede den rigtige ferie så, da 
mine roommates og jeg tog hul på vores 
roadtrip sydpå.

10. september – dag 67

Jeg har nu passeret to måneder i Oce-
anien, hvilket er svært at forholde sig 
til. På den ene side føltes det som meget 
længe siden, jeg stod i Kastrup og var ret 
spændt og nervøs for det hele - omvendt 
er dagene, ugerne og nu månederne gået 
uvirkeligt hurtigt. Jeg tog herned først og 

fremmest for at prøve at bo på den anden 
side af jorden. Ikke for at rejse, men for at 
bo - og dermed skabe en hverdag. Det er 
præcis det som jeg kan mærke sker nu, 
hvor der er længere og længere mellem 
eventyrene, hvor skolen og kedsomheden 
i perioder tager over. Jeg suger det til mig. 
Nyder at jeg ikke kun er lykkelig - for så-
dan er et rigtigt liv nemlig ikke. 

24. september – dag 81
Let’s get to it. 
I går, lørdag, rev John og jeg en sofa uden-
for og sad og skrev lidt på vores respek-
tive opgaver, mens Beach Boys forkælede 
os med søde toner. Om aftenen mødtes vi 
omkring 10 mennesker i vores flat, hvor 
vi lavede en masse pizzaer og løbende 
fulgte med i valgets afgørende timer, som 
også var i går. 
I morges kørte John, Nils og jeg afsted 
mod Bottle Lake Forrest Park lidt nord for 
Christchurch, som er et velkendt moun-
tainbike område. Der var 33 kilometer 
derop, så det var ikke for sjov! Vi stop-
pede i Christchurch på vejen for at spise 
frokost ved foodtrucks i solen sammen 
med resten af Christchurch åbenbart. 
Men efter nogle timers køren og spisen 
nåede vi frem - og det var vildt FEDT! Det 
var første gang Nils og jeg kørte på moun-
tainbike tracks, hvor det konstant går op 
og ned og rundt i en masse snoede sving. 
Adrenalinen pumpede og sveden bade-
de fra vores cykelhjelme (så du, hvad jeg 
gjorde dér mor? Ja vi passede på os selv!).

”Jeg suger det til mig. Ny-
der at jeg ikke kun er lykke-
lig - for sådan er et rigtigt 
liv nemlig ikke.



Ond og vred – om tvungne ud-
landsophold
Jeg synes, det er spild af alles tid. Hvordan skal man som studerende, der har travlt konstant, 
kunne holde ud at høre mere på det. Studerende; stop med at pive! Det rokker ikke ved noget, at I 
føler jer for godt tilpas i Odense. Verden er bare større end Fyn. Og det på trods af kulturchokket 
man får, så snart man bevæger sig nord for byen. Jeg gider ikke høre mere. Om hvordan I vil savne 
jeres familie, kæreste, eller hund mens I er i Uganda. De kommer nok ikke til at savne jer. Der er 
faktisk kun én anke, der er acceptabel. Man må brokke sig over IKEA. Det er længe rigeligt Sverige 
for en dag. Hvis jeg har lyst til at komme et sted hen, hvor de taler uforståeligt dansk, maden er 
forfærdelig, og man er alt for glad for slik – så var jeg taget hjem til mine forældre igen. Og ingen 
kan tvinge mig til dét. 

Men alt det andet, det er kun arrogante studerende, der føler sig for god til oplevelserne, der kom-
mer med at komme udenlands. Man kan faktisk lære meget af at gå ned af urinlugtende gader i 
Prag, eller få en ordentlig omgang hepatitis i Panama. Du kan sidde så mageligt, du har lyst over 
din latte eller med din croissant på en Royal Copenhagen tallerken, som du kommer på Instagram. 
Og jeg ved du gør det, miss perfect, men det kan ikke fortsætte på den måde. Der findes mere i 
verden end feriebilleder fra Bali, fotos af mad på nettet og din egen lille yndlingsblog. 

Kom nu ud og lav noget. Lev. Gør hvad du kan – ud over at vise os andre, hvad du spiser. Vi kunne 
faktisk ikke være mere ligeglade med det. Vågn op din dovne rad, lær det. 
At rejse er at leve, med mindre man rejser med DSB.     Af Frederik Højsager

Digt: Rejsekarrusellen 
Den indeholdte luft forlader langsomt mine overfyldte lunger
med luften forsvinder også de indestængte frustrationer
frostbiddet i min mave tør mere og mere op
jo længere væk fra dagligdagens stilstand jeg kommer
jeg har længe længtes efter et komma i min hverdag
skifte tunge bøger ud med blide bølger og sol
fremmede sprog danser som sød musik i mine ører
nye byer og kulturer svæver forbi mit blik
jeg har sat mig til rette i rejsekarrusellen
lader mig spændt føre videre til næste destination
på intet tidspunkt ser jeg mig tilbage over skulderen
posen bliver rystet og alt vendt på hovedet
før jeg som et lettere og mindre tynget menneske
står af karrusellen og vender tilbage til overfladen.
Af Astrid Bjerregaard

Gør dagen god for en der fortjener det!
- Hjælp os med at kåre månedens studerende i oktober

Måske kender du en, der har ydet en ekstra 
indsats, har kæmpet sig igennem en særlig 
hård periode eller bare fortjener et klap på 
skulderen - så nominer dem!

Navn og kort begrundelse sendes på face-
book eller til sundoghed@sundoghed.dk
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