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LEDER

Så er den her endelig, den kolde og mørke vinter. Den tid på 
året, hvor de bedste og værste sider af tilværelsen mødes til en herlig 
blanding af gløgg, stress og ensomhed. Og hvor vi, i et forsøg på at 
fortrænge vores vinterdepressioner, klynger os sammen om et gran-
træ, og med små sidelæns skridt forsøger at "danse" det hele væk. 

Når livet spænder ben 
Desværre er der ting her i livet, der ikke bare kan danses væk. Ting 
som stress, sygdom, ensomhed, hovedpine, koncentrationsbesvær og 
psykisk funktionsnedsættelse. På nær måske ensomhed. Ensomhed 
kan muligvis godt danses væk. Det kommer an på, hvem man gør det 
med. Men det er der ingen af de andre ting, der kan. Det er ganske 
enkelt umuligt! Desuden kan vi, på redaktionen, slet ikke lide at dan-
se. Derfor nægter vi både at danse, og at fornægte noget som helst - 
slet ikke livets elendigheder! Denne udgave af Sund & Hed skal der-
for handle om "livets benspænd" og hvordan disse takles. 

At takle et benspænd 
At takle et benspænd kan være svært. Men hvad end det er 
stress, ensomhed eller bivirkningerne af en HPV vaccine du tum-
ler med, er en ting sikker: det hjælper ikke, ikke at læse om det. 
Det har vi derfor givet dig muligheden for. Det er den gode ny-
hed. Den dårlige nyhed er, at du ikke har nogen fri vilje. Mere 
om det senere. 

Som altid kan du gætte med på vores case her i bladet – denne 
gang i en særlig juleudgave. Husk desuden at tjekke vores face-
bookside, hvor du blandt andet kan deltage i vores konkurren-
ce om "månedens studerende" 

Glædelig jul og godt nytår! 

KIYA MIRSHARGHI
SKRIBENT, 

STUD.MED. 8. SEMESTER
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ANDREAS KIRKNÆS FÆRK
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VOXPOP
Hvad var dit sidste livsmæssige 
benspænd og hvordan taklede du 
det? 
Hvordan kommer man på benene 
igen, når man har mødt modgang? 

Spørgsmål:

Julie Dahl Ravn, 1. semester, Medicin

Annette Wolters,  3. semester, Ergoterapi

Tobias Opsahl, 3. semester, Psykologi

”Mit sidste livsmæssige benspænd var nok at flytte til en helt ny by uden bolig, for at starte 
på et nyt krævende studie. Det kan mange nok relatere til! Mine nye studiekammerater hjalp 
mig helt sikkert igennem det - jeg var jo ikke den eneste, som syntes, det var lidt hårdt.”

”Jeg tror på, at vores psyke er resilient nok til at klare det meste. Nogle gange tager det lidt 
tid, så man må holde ud og hjælpe vores naturlige forsvar lidt på vej. Personligt tager jeg 
en weekendferie hos familien eller på shopping, det hjælper altid!”

”I 2009 hvor jeg blev fældet af stress, da min arbejdsplads blev ramt af store organisato-
riske forandringer. Det tog tid før jeg forstod, at ”jeg” var ramt af stress samt kunne for-
stå oplevelsen og betydningen af at have stress. Det værste var, og er stadig, at jeg har hu-
kommelsesbesvær, eksempelvis er et af symptomerne på, at jeg har for meget om ørene i 
dag, at jeg ikke kan huske helt almindelige navne eller navneord. Jeg taklede stressen ved 
hjælp af, at øge bevidstheden på hvilke aktiviteter, der i min hverdag gav mening og be-
tød noget for mig og min familie. Jeg brugte dem til at finde struktur i min hverdag og 
planlagde dem således, at der var plads til at hvile ind i mellem afhængigt af udfordring.”

”Mange har forskellige strategier for hvordan man genopbygger ressourcerne efter stress, 
lige fra motion, meditation, mindfullness og tv serier osv.. For mig, både privat og som 
fagperson, handler strategierne langt mere om, at få defineret hvad er vigtigt for netop dig. 
Dermed kan man bruge de meningsgivende aktiviteter til at fastholde en form for struk-
tur på din hverdag, hvor der er plads til hvile, så man gradvist kan genopbygge en balan-
ce imellem ro og udfordring.”

”Kærlighed er nok det seneste, som har spændt ben for mig. Eller rettere: forhold. Det er 
som sådan ikke kærligheden, der har spændt ben; nærmere manglen på samme. Jeg har 
mødt nogle forskellige piger, og har haft super svært ved at mærke mig selv i det - var jeg 
forelsket? Eller hvad var det egentligt jeg følte? Det har virkeligt fyldt meget, og taget me-
get mentalt overskud fra andre ting, som for eksempel studiet.”

”For mig har det betydet meget at tillade mig selv at være i tvivl. Jeg har ellers hele tiden 
forsøgt at tage en beslutning, og har virkeligt presset mig selv for at nå frem til et endegyl-
digt svar. Men jeg måtte på et tidspunkt erkende, at jeg ikke ville komme frem til svaret 
på den måde. Det har også indebåret, at jeg har endt nogle af de relationer, jeg har haft til 
piger. Og efterhånden er det lidt paradoksale gået op for mig, at det ikke at have et svar, 
på en måde også er et svar. Så egentligt en accept af sig selv, at man ikke rigtigt ved, hvad 
man vil, og at man gør det godt nok, har for mig været meget vigtigt i forhold til at kom-
me på benene igen.” 

Vi har spurgt tre studerende på det sundhedsvidenskabelige fakultet til deres 
seneste livsmæssige benspænd, og hvordan man takler modgang.

TEKST AF ANDREAS KIRKNÆS FÆRK  |  SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER
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Studerende er stressede 
over 
fremdriftsreformen

FADL har sammen med de fire danske universiteter, der udbyder 
medicin, gennemført deres egen studiemiljøundersøgelse, der viser, 
at knap to tredjedele af landets kommende læger har oplevet psykiske 
problemer i studietiden. 

Foreningen af Danske Lægestuderende, 
FADL, er gået sammen med universiteter-
ne om, at undersøge hvordan studiefrem-
driftsreformen har indflydelse på de me-
dicinstuderende på Aalborg, Aarhus, Syd-
dansk og Københavns Universitet. Ud af 
de 8881 indskrevne medicinstuderende i 
landet har 31% svaret på undersøgelsen. 
Rapporten viser blandt andet, at 62% af de 
studerende har oplevet mentale problemer 
som stress under studiet. Deres problemer 
har givet konsekvenser som lavere karak-
terer og dumpede eksaminer. FADL anty-
der i rapporten, at især dumpede eksaminer 
kan give anledning til yderligere stress, idet 
fremdriftsreformen byder, at man skal til-
meldes reeksamen samt 30 nye ECTS point 
hvert semester. Så de studerende (der net-
op dumpede på grund af stress) kan altså 
ikke få lov til at få deres reeksamen ud af 
verden, før de skal videre med helt nyt stof. 
Fremdriftsreformen, der ligger til grund 
for tilblivelsen af undersøgelsen, er lavet 

for, at de studerende bliver hurtigere fær-
dige med deres uddannelser. Den betyder 
blandt andet, at man skal tilmeldes 30 nye 
ECTS point, altså i fag man ikke har haft 
før, hvert semester. Det betyder også, at skal 
man tage et semester eller modul om, skal 
man tage det samtidig med den nye under-
visning. Omvendt kan man også opspare 
ECTS point, hvilket vil sige, at tilmelder 
man sig 40 nye ECTS point et semester, 

behøver man kun tage 20 det næste. Man 
kan også blive ved med at tilmelde sig fx 40 
point, og på den måde blive hurtigere færdig 
med sin uddannelse. Men tilmelder man sig 
undervisning, bliver man også automatisk 
tilmeldt eksamen, der ikke længere kan fra-
meldes, medmindre der foreligger usædvan-
lige forhold. Ligeledes tilmeldes man auto-
matisk omprøven, hvis man ikke består, og 
den kan heller ikke frameldes. ”Der er alt 
for meget bøger og alt for meget teori i for-
hold til også at koble ting sammen og tæn-

De 6 ændringer af 
reformen kan læses her:

Hele FADLs rapport kan 
læses her: 

FADL

ke på, hvordan det hele egentlig skal fun-
gere i praksis på et tidspunkt”, udtaler Kim 
Frost Lauritzen til P4 Fyn. ”Der er mindre 
tid til sociale aktiviteter og der er mindre 
tid til ting udenfor studiet. Folk de mødes 
og læser sammen og går hjem hver for sig.”
Fremdriftsreformen er generelt meget ud-
skældt af de studerende, der deltog i under-
søgelsen. 18% af de adspurgte, der i maj, 
hvor undersøgelsen blev gennemført, var 
omfattet af studiereformen, har overvejet at 
droppe ud på grund af fremdriftsreformen 
og 66% af alle adspurgte mener, at frafaldet 
vil stige på grund af reformen. Samlet set 
mener 4 ud af 5 studerende, at fremdrifts-
reformen øger stressniveauet på studiet. 
Men det ser ud til, at de mange negative 
følger alligevel har blødt politikerne lidt op. 
Den 20. november blev det blandt andet 
vedtaget, at det nu er institutionerne selv, 
der bestemmer, om der skal være tvangstil-
melding på 60 ECTS point om året og at 
universiteterne kan give dispensation til 
studerende, der er iværksættere eller for-
mænd i frivillige organisationer. Der er i 
alt vedtaget 6 ændringer, der giver univer-
siteterne mulighed for selv at tilrettelægge 
brugen af fremdriftsreformen.

Samlet set 
mener 4 ud af 5 
studerende, at 
fremdriftsreformen 
øger stressniveauet 
på studiet

TEKST AF KATIA BOMHOLT  |  REDAKTIONSSKRETÆR, STUD. MED 4. SEMESTER
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I terapi med Sund & Hed – 
Stress, ensomhed og konditionelt selvværd

Et alarmerende højt antal studerende på SDU døjer med stress og 
ensomhed. Sund & Hed har derfor spurgt professor i Counselling 
Psychology, Colin Feltham, hvad man som studerende selv kan gøre 
for at håndtere eksamensstress, ensomhed og lavt selvværd.

TEMA

Føler du dig ofte træt og irritabel? Har du 
svært ved at sove? Lider du tit af hovedpine 
og mavesmerter? Føler du dig ensom? Hvis 
svaret er ja, er du desværre helt normal. Iføl-
ge SDU's nye studiemiljøundersøgelse har 
hele 56 % af de studerende "oplevet stær-
ke stress-symptomer i dagligdagen og ved 
eksamen," og 11 % erklærer sig enige i at 
være ensomme. Men det er én ting at er-
kende, at man føler sig stresset eller ensom, 
noget andet er at vide, hvad man kan gøre 
ved det. Med hjælp fra Colin Feltham, som 
til dagligt underviser i Counselling Psycho-
logy (groft oversat: psykoterapi), har vi her 
samlet en række af de indsigter, råd og tek-
nikker, som hjælper mod eksamens-stress 
og ensomhed. 

Stress og eksamen
Lad det være sagt med det samme: 
Eksaminer er det mest forfærdelige vi 
mennesker udsætter hinanden for, og det 
er udelukkende et spørgsmål om tid før en 
international menneskerettighedsdomstol 
griber ind. Indtil det sker, er her et par 
teknikker fra psykoterapiens verden, 
som kan hjælpe dig gennem de særligt 
stressende eksamensperioder: 

For og Imod
En af grundene til at vi frygter eksaminer er 
ofte, at vi har nogle meget urealistiske for-
ventninger til, hvad der sker, hvis ting ikke 
går, som vi gerne vil have det. Vi benytter os 
af, hvad man inden for kognitiv terapi kal-
der katastrofetænkning og tænker automa-
tiske, irrationelle sætninger som, "hvis jeg 
dumper eller får dårlige karakterer, bliver 
jeg aldrig succesfuld." 
Så spørg dig selv, hvad du finder særligt 
stressende ved eksaminer: Er det frygten 

for at dumpe? Er det følelsen af, at du skal 
have gode karakterer? Hvad end der lig-
ger til grunde, så lad os først tage et kig på 
sandsynligheden for, at det værst tænkeli-
ge bliver til virkelighed - noget vi ofte groft 
overvurderer. Find eventuelt et stykke papir 
og lav en for-og-imod liste over sandsynlig-
heden for, at det der kan gå galt, gør det. I 
dette eksempel bruger vi "hvad er sandsyn-
ligheden for at jeg dumper" som eksempel: 

TEKST AF ANDREAS KIRKNÆS FÆRK  |  SKRIBENT, PSYKOLOGI 3. SEMESTER

Sandsynlighed for at jeg dumper : 
For: Der er altid nogle, der dumper. Jeg 
bliver tit nervøs til eksaminer. Jeg har en 
følelse af, at det ikke vil gå godt.  

Imod: Procentdelen af folk der dumper, er 
normalt meget lille (5-10%). Jeg har 
aldrig dumpet før. Jeg har været til de fle-
ste forelæsninger. 

TEMA
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TEMA

"Vi dømmer ikke vores nærmeste 
venner og familie ud fra deres sidste 
eksamenskarakter"

Vejledningscentret på SDU tilbyder 
råd og vejledning i, hvordan du 
takler stress, får styrket dit sociale 
netværk og undgår at isolere dig. 
Email: vejledning@sdu.dk

Studenterrådgivningen tilbyder 
samtaler (både individuelt og i 
grupper), hvis ensomheden er så 
overvældende, at det går ud over 
dit studium. 
Hjemmeside: srg.dk 

Ventilen hjælper ensomme unge 
mellem 15 og 25 til at finde en 
vej ind i fællesskabet. Alle tilbud er 
drevet af unge frivillige, der sørger 
for at det er trygt og hyggeligt at 
deltage. 
Hjemmeside: ventilen.dk 

Hvis vi antog at en universitetsstuderen-
de havde skrevet ovenstående, kan vi for-
håbentlig blive enige om, at sandsynlighe-
den for at personen skulle dumpe nok ikke 
er ret stor. Chancen for, at en person, der 
aldrig har dumpet en eksamen før, pludse-
lig skulle gå hen og gøre det, fordi vedkom-
mende ”føler, at det ikke vil gå godt”, må si-
ges at være ret lav. Tænk bare på alle de ek-
saminer vedkommende har måttet bestå for 
at komme ind på universitetet! Men sådan 
tænker mange af os ikke. I stedet hænger vi 
os i tanken om, at det måske ikke går godt, 
og hvor forfærdeligt det ville være. 
Dette er naturligvis ikke det samme som at 
konkludere, at personen ikke dumper. Bare 
at sandsynligheden for det nok ikke er ret 
stor. Men hvad hvis det alligevel sker? Eller 
hvad hvis der på for-siden havde stået ”har 
ikke læst pensum”, og det virkelig var sand-
synligt at personen dumpede? I det tilfælde 
er det vigtigt at huske på, at det ikke er ud-
sigten til, at vi måske fejler, der forårsager 
vores stress. Det, der virkelig gør os stres-
sede, er den konsekvens, vi tror det at fejle 
vil have – altså den sidste del af sætningen: 
"hvis jeg dumper eller får dårlige karakterer, 
bliver jeg aldrig succesfuld." Heldigvis er det 
også denne del, der er lettest at modbevise. 

Antag det værste
For lad os antage at det værst tænkelige vir-
kelig sker. Måske dumper du. Måske får du 
en elendig karakter. Måske når du ikke at 
læse alt det, du burde. Hvad end der kan gå 
galt, så forestil dig at frygten bliver til vir-
kelighed og spørg dig selv, hvorfor det er så 
katastrofalt? Hvad sker der egentlig, hvis du 
dumper eller får en dårlig karakter? Er det 
ensbetydende med, at du vil få dårlige ka-
rakterer fremover? Betyder det virkelig, at 
du aldrig bliver succesfuld? Hvad taler for 
og imod at det skulle være sandt? Har alle 
succesfulde mennesker undgået at dumpe 
alle deres eksaminer? Forsøg på rationel og 
systematisk vis at udfordre alle bagvedlig-

gende forestillinger, der gør at udsigten til at 
dumpe eller få en dårlig karakter (eller hvad 
det end måtte være), skulle være så frygte-
lig. Som regel ligger der en yderst irratio-
nel sætning og venter på at blive modbevist.
 
Test dine forventninger 
Den langt mest effektive måde at finde ud af 
om man har ret på, er ved at teste det. Hvad 
sker der, hvis du ikke får præcis det, du ger-
ne vil have? Dette skal naturligvis ikke tages 
som en opfordring til at gå op og dumpe din 
næste eksamen, men hvis du lider af præsta-
tionsangst, så kan det være en yderst lære-
rig oplevelse at fejle. Lad os sige at du vir-
kelig ikke har læst pensum, og derfor over-
vejer at lade være med at tage til eksamen 
- hvorfor ikke tage det som en chance til at 
se, hvad der egentlig sker, hvis man dum-
per? Er det virkelig så slemt? 

Dit menneskelige værd er ikke 
summen af dine præstationer
Som Colin Feltham fremhæver, er det vig-
tigt at adskille "hvad jeg præsterer" fra "hvad 
jeg er værd som menneske." Mange af os 
render desværre rundt med en følelse af, at 
vi kun er noget værd, hvis vi har gjort os for-
tjent til det. Vi har med andre ord opbygget 
et konditionelt selvværd, hvor x antal kon-
ditioner skal opfyldes, før vi lader os selv se 
i et positivt lys. Det pudsige er dog, at de 
fleste af os ikke udvider dette princip til at 
gælde resten af menneskeheden. Vi dømmer 
fx ikke vores nærmeste venner og familie ud 
fra deres sidste eksamenskarakter, eller hvor 
godt de præsterede til deres sidste power-
point fremlæggelse. I andre mennesker ser 
vi deres værdi, uanset hvor godt eller dår-
ligt de præsterer – det samme kan og bur-
de også gælde os selv. Så drop perfektionis-
men og husk - som den Amerikanske psy-
kolog, Albert Ellis, plejede at sige: ”You are 
not a shit because you do something shitty!”
 

Ensomhed 
Det værste ved ensomhed er ikke 
bare de kedelige brætspilsaftener. Det 
værste er den skyldfølelse og skam, der 
desværre ofte følger med. Følelsen af 
at ens ensomhed måske er berettiget 
– at man virkelig ikke er værd at være 
sammen med. Derudover kan det være 
pinligt at indrømme over for andre, at 
man føler sig ensom, da man jo nødigt 
skulle stemples som en ”social taber” og 
fremstå uattraktiv i andres øjne. Dette 
forklarer måske, at 11 % af de studerende 
på SDU erklærer sig ensomme, på trods 
af det faktum, at SDU tilbyder hjælp (se 
nedenfor). Men ensomhed kan af gode 
grunde ikke takles alene og er absolut 
ikke noget at skamme sig over. De bedste 
råd vi kan give til dig, der ønsker at bryde 
med ensomheden, er derfor at se frygten 
for, hvad andre måtte tænke i øjnene, 
begynde at italesætte problemet og - 
vigtigst af alt - søge hjælp!

Hjælp til dig, der kæmper med 
stress og ensomhed: 

TEMA
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SPS: når det hele brænder på

TEMA

HELENE MARIE BLUNCK

FIND INFO OM SPS HER

Hvis man er syg, stresset eller på anden måde fysisk 
eller psykisk funktionsnedsat, kan man blive bevilget et 
mentorforløb gennem Specialpædagogisk Støtte (SPS). 

Sund & Hed har interviewet Helene Marie Blunck om det at 
være mentor for andre studerende. 

Som studerende foregår der meget i hverdagen. Man ønsker sig det fedeste studiejob og høje karaktere, men når det hele skal hænge 
sammen, er det tit de studerende med psykiske eller fysiske vanskeligheder, der halter bagefter. Og begynder det at gå ud over studiet er 
der hjælp at hente hos Specialpædagogisk Støtte. SPS hovedsæde findes på Aarhus universitet og har en underafdeling på SDU, der be-
står af et team af rådgivere, med psykolog- og pæd.psyk.-uddannelser. Rådgiverne kan hjælpe med alt fra problemer til eksamensangst, 
ordblindhed og studietvivl til forventninger, krav og meget mere. Formålet er at sætte den studerende i stand til at gennemføre sit stu-
die på lige fod med sine medstuderende, trods den studerendes vanskeligheder. 

Når man har søgt specialpædagogisk støtte og får bevilget et studiestøtteforløb tilknyttes man en rådgiver, der ofte tilknytter den stu-
derende til en mentor. En mentor er en studerende, der er ansat til at vejlede og rådgive, og man bevilges et givent antal timer med sin 
mentor, der for eksempel kan bruges på at tilrettelægge læsning, afprøve studieteknikker eller lignende. ”Det er ofte studerende, der har 
gået på universitetet i fx et halvt år, og så har fundet ud af, at det her kan de simpelthen ikke finde ud af. Så er arbejdet ofte noget med, 
at afprøve andre læsemetoder, notatteknikker eller planlægning, hvor man fx lægger ugentlige læseplaner. Når man stadig er ret ny, kan 
man sagtens have idéen om, at man bare skal købe alle bøgerne og læse alle siderne, og det er jo slet ikke det man skal”, fortæller He-
lene. Hun har været mentor i to år, og har haft fem mentees i alt. Forløbet med de studerende er meget fleksibelt, og skal gerne foregå 
på præmisser, der ikke stresser dem yderligere: ”Jeg mødes typisk med dem en gang om ugen, men det afhænger meget af, hvem man 
hjælper. Jeg har haft nogen, jeg i starten mødtes med 2-3 gange om ugen, hvor vi fx først lagde læseplaner og så sidst på ugen snakkede 
om, hvorfor eller hvorfor det ikke fungerede. Andre gange tager vi også bare tingene over sms, især op til eksamen, hvor de nogle dage 
hellere vil bruge tiden på at læse end at mødes”.

For Helene er det også et meget givende job: ”Specielt når man kan se, at der er fremgang. Med nogen går der lang tid, før man mær-
ker det, men når vi så kan kigge tilbage på, hvor de var, og hvor de så er endt nu, så giver det rigtig meget. Og de kommer jo til mig og 
får læsset lidt af og fyldt noget bedre på, så der kommer lidt positivisme i det, og så kører det” siger hun og smiler. ”De kommer tit med 
følelsen af, at de er dumme, fordi alle de andre kan nå at læse det hele, men at de ikke kan. Og når vi så får sat det hele lidt i rammer, 
går de derfra med en følelse af, at ”Gud ja, jeg kan jo godt klare det”, og det gør meget”.
Men jobbet er ikke kun læseplaner og tunge bøger: ”Det er et rigtigt hyggeligt job. Der er mange ting der spiller ind på, om man kan 
læse til undervisningen eller ej, så vi snakker også om alt muligt andet. Det sker tit at vi kan bruge de første 10 minutter på at snakke 
om, hvordan det går derhjemme, og hvordan kæresten har det og så videre. Hvordan de har det når de ikke læser er jo også et meget re-
levant spørgsmål for, hvordan de så skal have overskuddet til at læse” slutter hun med et smil. 
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INTERVIEW

”Man passer ikke ind”
Hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær. Forestil dig at skulle gennemføre dit 
studie og samtidigt leve med disse gener. Sætte alle dine interesser på pause, imens 
omverdenen suser videre. 

Det er hvad en masse piger oplever. Flere af dem fortæller, hvor-
dan symptomerne er opstået, efter de har modtaget HPV vacci-
nen. Her kan man da tale om, at livet spænder ben.
På verdensplan er der givet mere end 175 mill. doser HPV-vaccine, 
og WHO har konkluderet, at vaccinen er sikker. Omvendt er der de 
kvinder, som har oplevet alvorlige og længerevarende bivirkninger, 
som har vist sig i tidsmæssig sammenhæng med HPV-vaccination. 
En af de piger er Nina, som jeg er mødtes med til morgenkaffe. 

Sexekspressen afholdte i november et arrangerement om HPV-
vaccination. Her fortalte to fagpersoner, med hver deres relevante 
baggrund, om vaccinen, og om den store nordiske undersøgelse, 
som omfatter knap 1 million piger. De anerkendte, at der er syge 
piger, men med undersøgelsen i hånden blev det afvist, at det hav-
de sammenhæng med HPV vaccinen. Der er ingen videnskabelig 
påvist sammenhæng mellem HPV-vaccination og udviklingen af en 
række autoimmune, neurologiske og tromboemboliske tilstande. 
Tilsvarende studier i USA har heller ikke kunnet påvise nogen øget 
risiko for alvorlige bivirkninger ved vaccination. Ligeledes beskri-
ver Statens Serum Institut på deres hjemmeside, hvordan en ny 
vaccine i et vaccinationsprogram næsten altid vil skabe en række 
reaktioner, som naturligt sættes i forbindelse med en nylig vacci-
nation (ssi.dk). 

Har kritikerne så ret? Er det 12-tals pigerne som har fået en legi-
tim grund til ikke længere at præstere? Er det bare noget, alle de 
mange piger finder på? 
Det mener japanerne ikke. Det japanske sundhedsministerium har 
udstedt en landsdækkende meddelelse om, at HPV-vaccinen ikke 
længere bør anbefales til piger i alderen 12 til 16 år. Over halvde-
len af de japanske kvinder, der er blevet vaccineret med HPV-vac-
cinen, har indrapporteret bivirkninger. Eksperter er nu sat til at 
se på sagen, som har medført stor mediebevågenhed. Indledende 
undersøgelser peger på, at de muligvis er en adjuvant (et tilsat stof 
som får vaccinen til at virke bedst muligt, red.) i vaccinen, som har 
medført den høje rate af bivirkninger.

De tørre tal kontra virkeligheden
Nina står på den anden siden. Hun, og mange andre piger, står for-
an den enorme mastodont vores sundhedsvæsen er – og bliver hver-
ken set, hørt eller anerkendt i sine symptomer. Nina var tidligere 
en dygtig gymnast, som havde kurs mod EM og landsholdet. Hun 
var en særdeles aktiv pige, med et kondital og en råstyrke som få. 
I dag får hun hovedpine ved den mindste anstrengelse. F.eks. kan 
hun ikke cykle til skole, men må tage bilen – bussen er ikke en mu-
lighed, da hun ikke kan gå ned til stoppestedet. Og hun må afbry-
de gruppearbejde pga. svimmelhed og åndedrætsbesvær. Igennem 
de sidste år har hun været til alle tænkelige undersøgelser, hun er 
undersøgt for alt fra kræft til epilepsi. Som så mange andre piger 
har hun hverken fået be- eller afkræfte om hendes ubehag skyldes 
HPV-vaccinen. Hun oplever at blive mødt med mistro: 
”Folk omkring mig, også lægerne, stiller spørgsmålstegn ved, om det ikke 
bare er psykisk. Men på en nedladende måde. Og det bliver psykisk, for 
det er hårdt at have det så dårligt hele tiden. Jeg sidder her på sidelinjen 
og ser, hvordan andre lever min drøm. Man passer ikke ind”.
Netop de mange undersøgelser, mistroen og de knuste drømme fik 
Nina til at rejse til New Zealand. Her fik hun fred for lægerne og 
undersøgelserne, men ikke for hovedpinen: 
”Det var nok lidt naivt at tro, jeg kunne løbe fra det – men også en er-
kendelse. Det svære er, at ingen kan se jeg er syg. Det opdagede jeg, da en 
af mine venner endte tre måneder i en kørestol med gipsben. Han behø-
vede ikke at forklare så meget, for alle kunne se, hvad der var galt. Der 
var til gengæld ingen som forstod, hvorfor jeg sad ude. Og hvordan skul-
le jeg forklare det, for jeg vidste det jo ikke engang selv.” 
Ifølge Nina er uvisheden værst. Det er fem år siden hun fik vacci-
nationen, og OUH har nu meldt ud, at de ikke kan gøre mere for 
hende. Hun har fået tid til endnu en undersøgelse på Glostrup Sy-
gehus i juni 2016: ”Der er jo kun et halvt år til” griner Nina. ”Jeg 
har lært at leve med det. Jeg har lært at acceptere det. Men det tager me-
get tid og energi.”
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STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 
– SUND
10.428 studerende fra SDU gav deres mening til kende i 
studentermiljøundersøgelsen tidligere på året. Her på Sund & Hed har 
vi tilladt at pille i egen navle, og kigget lidt på hvordan det går med 
trivslen på SUND.

STUDIIEMILJØ

På Syddansk Universitet arbejdes der syste-
matisk på at forbedre studiemiljøet for stu-
derende, ved hvert andet år at gennemføre 
tilfredshedsmåling af forholdene - kaldet en 
studiemiljøundersøgelse. Undersøgelsen af-
vikles for samtlige heltidsstuderende på uni-
versitetet, hvilket er et lovkrav. Fakulteterne 
står for udarbejdelse af handleplaner, samt 
at inddrage relevante organer i beslutningen 
om hvilke initiativer/forbedringer, der skal 
iværksættes.  Undersøgelsen havde i år tre 
hovedtemaer; de fysiske rammer, psykiske 
forhold, eksempelvis trivsel, samt virtuelle 
forhold, herunder IT og kommunikation.
Generelt kan vi rose os selv her på SUND 
for at ligge lidt over det samlede svargen-
nemsnittet, og lune os ved tanken om, at vi 
samlet set synes det går godt. Faktisk syntes 
82% af de SUND studerende, at der findes 
et positivt studiemiljø – hvilket er 2% høje-
re end for SDU samlet. Desuden kan vi se, 
at de studerende på SUND er mindre en-
somme end gennemsnittet for hele univer-
sitetet. Vi er da også det fakultet, hvor det 
laveste antal studerende overvejer at forla-
de studiet. 
Men træerne vokser ikke ind i himlen. Vi på 
SUND er godt og grundigt trætte af de fysi-
ske rammer; toiletterne, læsesalene, pause-
områderne, auditorier samt computerrum 
får en nedadvendt tommelfinger og en sur 
smiley med på vejen. Der ud over ligger vi 
under den generelle tilfredshed for SDU, 
når det handler om muligheden for at kom-
me i kontakt med vores undervisere. Og vi 
ryster også på hovedet, når der bliver spurgt 
til de digitale eksaminer.

Men hvem kigger på de tal, og hvordan har 
universitetet tænkt sig at handle herpå?
Vi bad om en kommentar fra uddannelses-
chef Merete Munk: 

”Udviklingen fra sidste studiemiljøundersøgelse 
til i dag er positiv – flere har gennemført under-
søgelsen, færre føler sig ensomme mv., og gene-
relt viser undersøgelsen, at langt de fleste stude-
rende trives på universitetet og de sundhedsvi-
denskabelige uddannelser. Når det er sagt, peger 
undersøgelsen på forskellige fokuspunkter bl.a. 
indenfor lokaler, styrkelsen af sociale og faglige 
fællesskaber og stress.
Universitetet vil igangsætte tiltag på tværs af 
fakulteterne, da flere af fokusområderne adres-
seres på tværs af uddannelser, fakulteter og lo-
kaliteter. Det gælder eksempelvis initiativer 
til bedre det fysiske studiemiljø og pauseområ-
de. Også kommunikationskanalerne vil få et 
eftersyn. Det gælder universitetets hjemmeside 
og brugen af e-learn, og så vil behovet for stres-
shåndteringskurser blive undersøgt.  På SUND 
har hver uddannelse fået resultaterne fra studie-
miljøundersøgelsen ud til drøftelse og har derud-
fra udarbejdet en handleplan. Handleplanerne 
for alle de sundhedsvidenskabelige uddannel-
ser er herefter samlet sammen på fakultetsni-
veau, og den peger på tiltag på flere niveauer: 
Lokaler og bygningsforhold adresseres til Tek-
nisk Service, punkter vedr. styrkelse af faglige 
og sociale fællesskaber vil typisk være et emne 
for studienævn og/eller fagråd på den enkelte 
uddannelse, hvorimod man på fakultetsniveau 
har fokus på de mere tværgående områder af 
de enkelte sundhedsvidenskabelige uddannel-
ser, som f.eks. styrket information, skemalæg-

nings- og bookingsystemer og arbejdet med di-
gitale eksamener. 
De studerende kan selv gøre no-
get i den helt almindelige daglig-
dag – sørge for at toilettet forla-
des i ordentlig stand, at man vi-
ser almindelig omtanke i forhold 
til oprydning og fællesarealer, og 
at man ikke mindst har tanke for 
de af ens studiekammerater, som 
måske hænger mere i periferien af 
fællesskabet. 
Derudover skal vi også være skarpe på, hvilke 
krav der stilles til at være universitetsstuderende 
– studieteknik, studieaktivitet og kan man ek-
sempelvis forvente altid at kunne finde en plads 
til sin studiegruppe på universitetsområdet?”

Hvornår vil de studerende kunne mærke 
en forandring?
”Det vil være forskelligt alt efter hvilke tiltag, 
der sættes i værk – eksempelvis vil man tydeligt 
kunne mærke effekten, hvis der sættes ind mht. 
oprydning og rengøring, mens vi har vanskeli-
gere ved at gøre noget ved de overordnede loka-
leforhold, og tiltag omkring ensomhed og stress 
blandt studerende kan tage længere tid før en 
effekt viser sig.”
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TEKST AF LAURITS KILPINEN OG ERLEND GLASØ FALTINSEN  PSYKOLOGI 3. SEMESTER

Det positive ved den frie vilje 
som illusion

Den frie vilje er et inkarneret psykologisk fænomen. Vi elsker at tro, at vi er herren over vores eget liv, og at vores biologiske adfærd er 
mere end blot konsekvenser af genetik og miljø. Alligevel har naturvidenskaben i årrækker fortalt os det modsatte. På samme vis som 
at universet opererer under fysikkens love, gør vores kroppe og hjerner det også. Alle vores tanker, følelser og valg er resultat af kausa-
litet i kombination med indeterministiske systemer. Denne artikel argumenterer for, hvorfor anerkendelse af den frie vilje som illusion, 
kan bidrage til et positivt menneskesyn.

Det er vigtigt at anerkende, at verden opererer på forskellige kausalitetsniveauer. Selv om man ved alt om en bils motor, ved man ikke 
nødvendigvis noget om trafiksystemet. Da vores hjerner opererer under fysikkens love, giver det ingen mening at holde mennesker mo-
ralsk ansvarlige. På det samfundsmæssige niveau (eller ’’trafiksystemet’’) er vi alligevel nødt til at stille mennesker til ansvar for deres 
handlinger. Mennesker er sociale dyr, og vi er afhængige af sociale regler. På samme måde er vi nødt til at anerkende, at den frie vilje 
både er en illusion og en central social konstruktion. Der er trods alt andre muligheder for at se på mennesket, end blot som en mæng-
de atomer i frit fald. 

Når den frie vilje er en illusion giver det mere mening at hade handlinger frem for mennesker. Vores handlinger har stadig konsekvenser 
i verden, nogle er åbenlyst mere moralsk forsvarlige end andre, men vi kan aldrig tage æren for dem. Vi er nødt til at indse, at selv den 
værste kriminelle i bund og grund er ekstremt uheldig. Han eller hun må stilles til ansvar på det samfundsmæssige plan, men som men-
nesker kan vi ikke se bort fra, at handlingerne er resultatet af et gennemgående uheldigt sammenfald af omstændigheder.

Mennesker er kontinuerlige processer af rekonstruktion, helt ned på molekyleniveau. Dette kan medvirke til en bedre forståelse for, hvor 
ekstremt påvirkelige vi er. Vi elsker at se på os selv som separate individer i forhold til verden, men det er en klar fejl, da vi er processer 
koblet sammen med hinanden. Et verdenssyn, hvor vi accepterer at fri vilje er en illusion, giver grundlag for et mere holistisk og mindre 
egocentrisk menneskesyn. Vi er ikke separate fra universet. Vi er universet.

Alligevel forbinder mange fraværet af fri vilje med apati og nihilisme. Hvad er meningen med at gøre noget som helst, hvis man ikke 
handler ud af egen fri vilje? Vores handlinger har konsekvenser. Hårdt arbejde giver ligeså meget mening som før, netop fordi det fører 
til de ønskede resultater. Det psykologiske fænomen, fri vilje, er i virkeligheden en intuitiv forståelse af verden. Af denne grund vil vi pri-
mært kunne benytte vores viden, om at den frie vilje er en illusion, på et refleksivt og analyserende niveau. Det må være ønskeligt at leve 
i en symbiose af følt fri vilje og anerkendelse af at det i virkeligheden er en illusion.

Illusionen om fri vilje lærer os, at vi aldrig kan vide med sikkerhed, hvorfor vi handler, som vi gør, da der er ufatteligt mange påvirknings-
faktorer. Nogle forslag er mere rigtige end andre, men vi kan aldrig med sikkerhed kende alle årsager som fører til et valg. På samme vis 
er der heller ikke nogen, der kan forudsige vores fremtid med sikkerhed. Narcisisme, had og racisme giver ikke længere nogen mening, ej 
heller troen på at verden er retfærdig – for det er den ikke. I stedet lærer illusionen om fri vilje os respekt og empati over for andre menne-
sker. Den lærer os at vi er koblet sammen i et enormt netværk af kausalitet. Tanken om fri vilje som illusion er måske slet så ringe endda.
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Faglig tvekamp i 
studenterforskning

TEKST AF KIYA MIRSHARGHI  |  SKRIBENT, STUD. MED. 8. SEMESTER

Øget deltagelse ved 
Sundhedsvidenskabelige 
Studenterforskeres (SSF) halvårlige 
Forskercup resulterede i spændende 
diskussioner imellem deltager, 
ekspertpanel og publikum.

På en mørk og kold novemberaften tænd-
tes der et akademisk lys i auditoriet i WP 
25. SSF afholdte for tredje gang Forsker-
cup, og skal man vurdere på fremmødet, er 
det blevet en populær begivenhed blandt de 
studerende. Ført an af konferencier Bård 
Gundersen, som også er kendt fra Medicin 
& Biomek revyen, gik 11 studenterforske-
re tå-til-tå i en kamp om at vinde dommer-
nes og publikums stemmer. Der var fokus 
på formidling og indhold, da deltagerne i 
deres 3-minutters oplæg skulle præsente-
re deres forskningsprojekter for det næsten 
fyldte auditorium. Vi hørte om alt fra PET-
skanningers kliniske værdi ved bakteriæmisk 
fokusjagt, til mænd der oplevede frygtelige 
følger af selvindsprøjtninger i et vigtigt ma-
skulint organ. Vi spurgte SSF hvorfor det er 
vigtigt at afholde forskercuppen: ”Det er for 
at give studerende muligheden for at præ-
sentere og forsvare deres forskning” fortæl-
ler formand Kristian stærk.  
Den halvårlige konkurrence, med en præ-
mie på 5.000kr for dommerprisen, er dog 
kun for studerende på medicin: ”I år er det 
kun medicinere, både prægraduat- og spe-
cialestuderende. I fjor var det muligt for alle 
på SUND at deltage, men vi ser det nu som 
en form for erstatning for manglen af for-
svar på studiet.”, forklarede formanden. 
Dekan Ole Skøtt var inviteret til at overræk-
ke præmierne som æresgæst: ”Jeg synes ar-
rangementet er fuldstændig fantastisk og 
overskudsagtigt,” erklærede han og fortsat-
te ”Det er med til at lægge grunden for den 
fremtidige udvikling af lægefaget ved at sæt-
te fokus på ny forskning.”
Vi spurgte en af dommerne, Professor 
Schaffalitzky de Muckadell, hvad han mente 

OVE B. SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL, 
PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED., 
GASTROENTEROLOGISK AFDELING S, 
OUH

SØREN OVERGAARD, PROFESSOR, 
OVERLÆGE, DR.MED., FORSKNINGSLE-
DER, ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 
O, OUH

CLAIRE GUDEX, ADJUNKT, MBCHB, KLI-
NISK INSTITUT, SYDDANSK UNIVERSITET

DOMMERPRISEN:
SARA KRISTIN FINNBOGADÓTTIR 
- BODY MASS INDEX AND FAT MASS AT 
THE AGE OF 3 IS HIGHER IN CHILDREN 
BORN TO MOTHERS WITH POLYCYSTIC 
OVARY SYNDROME

PUBLIKUMSPRISEN:
SUTHARSINI THIRUCHELVAM 
- CANNABIS USE AND RISK OF PSYCHO-
SIS AMONG YOUTH AGED 13-25

Dommere Vinderne

EN GOD MÆNGDE PUBLIKUM HAVDE MØDT FOR AT SE DE UNGE FORSKERE

DER VAR GOD STEMNING I PAUSEN, HVOR DET STOD PÅ GRATIS SANDWICH 
OG FAGLIGE DISKUSSIONER
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om oplevelsen: ”Det var sjovt at være dom-
mer. Jeg synes, de fleste var gode fremlæg-
gere.”, konstaterede medforfatteren af Me-
dicinsk Kompendium. ”De var godt i stand 
til at komme over scenekanten og udviste 
stor entusiasme.” Professoren savnede dog 
flere kontrollerede undersøgelser der kun-
ne øge validiteten af forskningen.
Aftenens vinder af dommerprisen blev ef-
ter votering fundet. Sara Kristin Finn-
bogadóttir blev kåret som vinder og fik 
overrakt præmien af dekanen til stor ap-
plaus. Hun havde fortalt om sit forsknings-
projekt, der omhandlede børn født af mød-
re med polycystisk ovariesyndrom. Vi spurg-
te hende, hvorfor hun deltog ”Jeg ville ger-
ne øve mig i at præsentere min forskning. 
Man kan ikke bare forske uden at formid-
le ens fund.” Sara var glad for at have vun-
det: ”Det er rart, at der er nogen, der sæt-
ter pris på det, man laver.”
Vinderen fra foråret, Eivind Antonsen Segt-
nan, var også til stede blandt publikum. 
”Det er superflot. Niveauet er rigtig godt, 
og det er et godt initiativ fra SSF. Det er 
vigtigt at give studenterforskere en arena, 
og konkurrence er jo sundt. Formidling er 
vigtigt, ellers kommer man ikke ud med sin 
forskning.”
Forskercuppen er et arrangement, der både 
er fagligt stimulerende og underholden-
de. Her fra redaktionen håber vi, at den-
ne spændende tradition holder ved lang tid 
endnu.

DOMMERNE, FRA VENSTRE CLAIRE GUDEX, OVE B. SCHAFFALITZKY DE MUCKA-
DELL OG THOMAS OVERGAARD

DEKAN OLE SKØTT OVERRÆKKER PRÆMIEN TIL VINDEREN

HOLDET BAG FORSKERCUPPEN OG KONFERENCIER BÅRD GUNDERSEN (I SORT)VINDEREN AF DOMMERPRISEN UNDER SIN 
PRÆSENTATION

DER BLEV STILLET KRITISKE SPØRGSMÅL FRA DOMMERPANELET
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Case

Du er læge på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland. Det er juleaftensdag, og selvom du havde håbet på at holde helligdagen 
hjemme på fastlandet, må du, efter en kollegas nylige ”sygdom”, holde den her i akutmodtagelsen. Efter at have behandlet flere bana-
le madlavningsulykker er du klar til at gå mod vagtværelset for at sove ærgrelsen ud. Før du når at gøre videre tanker i de baner, bliver 
der lagt en ny journal på dit bord.
En 54-årig mand har henvendt sig grundet tiltagende smerter i hofterne. Han har de seneste par dage trænet for at kunne konkurrere i 
et skiløb arrangeret af hans bygd. Efter en skitur med mange hop tidligere på ugen har han i løbet af få dage fået så ondt i hofterne, at 
han nu har svært ved at gå. Han er også blevet lettere svimmel, når han rejser sig.

Anamnese: Patienten havde i 21-års alderen en episode med kraftig næseblødning, der krævede transfusion. Han har de seneste fem år 
haft turevise abdominale smerter en gang hver anden måned, typisk ledsaget af sort afføring. I barndommen havde han let ved at få blå 
mærker, og selv hvis han ikke slog sig kunne han nogle gange finde mørkeblå pletter på sine arme og ben. Patienten nægter nylige blød-
ninger eller øget blødningstid.

Obj.us.: Nedsat aktiv og passiv bevægelse i hofteleddene. Ernæringstilstand: over middel. Neurologisk: Ingen fokale udfald eller fø-
leforstyrrelser/lammelser. Mærkbart forhøjet stemningsleje, mild eufori. Fremkommer lettere usoigneret. Narkotika obs pro. Cranium/
facies: Påfaldende lang ansigtsbehåring. Ingen tegn til brud eller sugillationer. Cavum oris: Ia. Abdomen: Adipøst, blødt og uømt. 
Gynækomasti. Du kan ikke finde hudforandringer omkring hofterne eller på ekstremiteter/truncus. 
Du indlægger patienten og bestiller et psykiatrisk tilsyn.

Rtg af hofter viser upåfaldende alderssvarende forhold. 
Ultralydsskanning viser intraartikulær ansamling med en ca. 1 cm bræmme i begge hofteled, let hyperekkoisk. RD: Effusio articulatio-
nes coxae bilateralis, OBS hæmarthron. 

 Blodprøvesvar:     Disse laboratoriesvar returnerer, bl.a. fra Danmark:

Hvad er den somatiske diagnose?
Giv et estimat af sygdommens hyppighed.
Bonusspørgsmål: Hvad er den korrekte langsigtede behandling?

Send dine svar til sundoghed@sundoghed.dk med overskriften ”Case” senest d. 30/1-16 og vind et lod til Sund & Heds præmielodtrækning! Mailen skal indeholde 
navn, studieretning og semester. Der bliver trukket lod om de korrekte svar. Ved flere korrekte svar selekteres der ved bonusspørgsmålet. Ved ingen korrekte svar gives 
præmieloddet til den mest interessante og relevante differentialdiagnose.
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.
Her i ”Når du hører hove…” nejer vi pænt for et æble eller medicinske exceptionaliteter. Tænk bredt og ualmindeligt når du svarer!

TAK FOR RÅD OG VEJLEDNING: 

Mads Nybo, Overlæge, ph.d., Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH
Mansoor Sahebi Ragheb, Læge, Radiologisk afdeling, OUH

Diagnosen var eosinofil meningitis. Den højst 
sandsynlige agens var parasitten Angiostron-
gylus cantonensis. Hjørnestenen i den medi-
cinske behandling er glukokortikoider. Af de 5 
indsendte svar havde 1 svaret korrekt på alle 
spørgsmål. Månedens striber går til Frederik 
Mark Højsager fra 4. semester, der vinder et 
lod til præmielodtrækningen!

novembers case

Hb: 8,4 

Leukocytter: 10.4 

Trombocytter: 322.000 

D-dimer: <0,25 mg/l 

CRP: 3 

ALAT: 81 

GGT: 188 

Basisk Fosfatase: 53

Blodudstrygning: Ia APTT: Forlænget 
Blødningstid: Normal         Trombintid: Normal
Protrombintid: Normal 
Faktor VIII assay: 95% (60-120%) 
Faktor IX assay: 9% (60-120%)

DECEMBER MÅNEDS PRÆMIE UDLODDES I SAMARBEJDE MED SDU FITNESS



SAKS Odense 
(Studerendes Almene Kirurgiske Selskab)?
SAKS er en organisation for de medicin- og biomekanikstuderende, der er kirurgisk interesserede. Vi arrangerer kurser og fore-
drag, f.eks. foredraget ”Livet med en brækket nakke” som løber af stablen den 16. december 2015.

For dig som almindelig studerende:
Det er dig, vi gør det hele for! Vi afholder masser af foredrag og kurser, som du kan være med til. Datoer og mulighed for at købe 
billetter bliver kommunikeret ud via vores Facebook-side (”SAKS Odense (Studerendes Almene Kirurgiske Selskab Odense)”) 
og vores hjemmeside www.saks-odense.dk 
Det er ikke nødvendigt at være medlem for at komme med til arrangementerne. Det er åbent for alle, men primært medicin- og 
biomekanikstuderende, hvis der er begrænset plads. 

Har du lyst til at være aktivt medlem?!
Som aktivt medlem i SAKS har du en række fordele: 
 • Mulighed for at lære at undervise på vores kurser (første gang bliver du instrueret i, hvordan du skal un 
  dervise, så du ikke står alene med det).
 • Invitationer til pilot-kurser, inden de bliver udgivet til alle de studerende
 • En blændende flot polo-shirt med SAKS-logo
 • Invitationer til sociale arrangementer med bestyrelsen og andre aktive medlemmer
Vi forventer, at aktive medlemmer bidrager til kurserne, helst ved at undervise, men hjælp til det praktiske omkring arrangemen-
terne er også meget velkommen. Det koster 50kr. per år at være aktivt medlem, men de er godt givet ud!
Vi glæder os til at se jer til fremtidige SAKS-arrangementer!
M.v.h. Bestyrelsen i SAKS Odense. Kontakt os gerne på Saks.odense@gmail.com eller se saks-odense.dk

Boganmeldelse
100 myter om sundhed og sygdom. 
Af Kim Bartholdy & Andreas Hoff, FADL’s forlag

Er du ved at gå lidt død i alle de tonstunge teoretikere, fagbøgerne og 
de videnskabelige artikler? Så kommer FADL’s forlag dig nu til und-
sætning med en lille, letlæselig tryksag som kan ligge på natbordet eller 
bruges som lokumslæsning. 

I bogen punkteres diverse myter på underholdende vis. Forfatterne, 
læge Kim Bartholdy og komiker Andreas Hoff, afliver myter som ”man 
bliver forkølet af kulde og træk”, ”du skal svede før motion virker” og 
”man må ikke vække en søvngænger”. Og samtidigt med at du bliver 
lidt klogere og har lidt større chancer for at vinde i Bezzerwizzer, får du 
også et godt grin.

God læselyst! AFLIV 
MYTERNE!
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Studieundersøgelse 
blandt lægestuderende

DEKANENS HJØRNE   /   AF DEKAN OLE SKØTT

FADL (Foreningen af danske lægestude-
rene) har i år udarbejdet en undersøgelse 
blandt lægestuderende på KU, AU, SDU 
og AAU med en respondentgrad på 31%. 
Undersøgelsens afsæt var betydningen af 
fremdriftsreformen, men den indeholder 
også en række andre vigtige aspekter, som 
er væsentlige at være opmærksomme på. 
Jeg vil derfor fremhæve nogle af de poin-
ter, som undersøgelsen leder frem til, som 
vi bør have i mente under vores revision af 
kandidatuddannelsen i medicin.

Mange oplever stress
Undersøgelsen behandler studiearbejdsmil-
jøet på lægestudiet med fokus på den men-
tale sundhed. Hele 62% af respondenterne 
svarede, at de havde oplevet psykiske pro-
blemer på studiet, og 50% af disse stude-
rendende siger, at de har fået hjælp til at 
overkomme deres problemer. Stress, moti-
vationsproblemer, tristhed og koncentrati-
onsproblem beskrives som de hyppigst fore-
kommende udslag af den mentale mistriv-
sel. Undersøgelsen anviser ikke, om den 
mentale mistrivsel primært skyldes ople-
velser med studiet eller ydre forhold. Men 
undersøgelsen beskriver, at for omkring to-
tredjedele af de pågældende studerende har 
denne mistrivsel konsekvenser for deres sta-
dium - typisk i form af lavere karakterer el-
ler dumpede eksamener.

Undersøgelsen beskriver ikke den mentale 
mistrivsel fordeling mellem universiteterne, 
men når 62% af respondenterne har ople-
vet mistrivsel, må vi forvente, at også læge-
studerende på SDU oplever mental mistriv-
sel i form af fx stress og motivationsproble-

mer. Denne bevidsthed kan være med til at 
italesætte konkrete problemer, så færre op-
lever konsekvenser af psykiske problemer 
under studiet.

Forskning under studiet
Undersøgelsen spørger ind til de lægestude-
rendes deltagelse i forskning. Forskning un-
der studietiden er også et tilbud på SUND, 
hvor vi med det prægraduate forskningsår 
tilbyder en mulighed for at få forskningser-
faringer og for i en forskningssammenhæng 
at undersøge nogle af de mange problem-
stillinger eller hypoteser, som man som stu-
derende møder under studiet og i klinikken.  

Det er især på AU og KU, at en stor del af 
de lægestuderende benytter tilbuddet om 
prægraduat forskning. Men vi oplever sta-
dig flere på SDU, der får øjnene op for den-
ne gode mulighed for få forskningsviden og 
–erfaring. En erfaring som er særdeles nyt-
tig, når den videre karriere skal vælges fx i 
forhold til om man skal vælge at blive ph.d.-
studerende. Motivationen for at vælge et 
prægraduat forskningsår er typisk at udvi-
de CV’et eller slet og ret en forskningsinte-
resse og et ønske om at publicere en artikel.

Undersøgelsen viser, at mange især prøver 
et database- eller et klinisk forskningspro-
jekt, men muligheden er der også for at prø-
ve et grundforskningsprojekt.

Karrierevejen er uklar
Det prægraduate forskningsår er en måde, 
hvor man som studerende kan tjekke forsk-
ning som en karrierevej. Netop karrierevej-
ledning er en varm kartoffel i FADL’s un-

dersøgelse, hvor kun 8% af landets lægest-
uderende på 10.-12. semester finder, at kar-
rierevejledningen i høj grad er passende, og 
hele 43% siger, at den slet ikke er passende. 
På SDU finder 14% af vores respondenter, 
at karrierevejledningen er passende, 28% si-
ger hverken-eller og 58% mener, at den er 
’ikke rigtig’ til ’slet ikke’ passende. Under-
søgelsen kommer ikke ind på, hvad de stu-
derende mangler i karrierevejledningen og 
det vil være interessant at få afklaret hvil-
ke informationer, som mangler, for, at man 
som studerende har et rimeligt klart bille-
de af de typiske karriereveje for uddannel-
sens kandidater.

Vigtige input 
En undersøgelse som FADL’s er med til at 
gøre opmærksom på relevante tendenser, 
og jeg er derfor glad for, at 698 lægestude-
rende fra SDU har taget sig tid og deltaget 
i undersøgelsen. Herigennem bliver vi gjort 
opmærksom på temaer, som er vigtige at 
have i mente i forbindelse med revisionen af 
kandidatuddannelsen i medicin, som bliver 
en af fakultetets vigtige aktiviteter i 2016.

Du kan i øvrigt læse hele undersøgelsen her: 

God jul
OLE SKØTT

DEKAN

STUDIELIV
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Ond og vred; om krav til 
børnefamilie
Ny regering, samme sang. Børnefamilierne er forkælede og kan bare droppe triatlon og speltboller, så bliver der masser 
af tid og overskud til at have både børn og fuldtidsarbejde.
Med debattører som Anne Sophia Hermansen og diverse ministre i spidsen for råbekoret, får vi af vide, at vi skal drop-
pe deltiden og gå noget mere på arbejde.
Gider I godt stikke piben ind? Det er alt for nemt at pege fingre, når man selv bor i whiskybæltet og dyrker det fede free-
lanceliv.
Virkeligheden er, at vi er rigtig mange småbørnsforældre som ikke løber maraton eller bager klidboller. Staying alive is 
my cardio, og mit barns kost består af 80% rugbrød og havregryn. Jeg har ikke avlet bare for at placere barnet i en røv-
syg vuggestue med 85 andre børn, 8-9 timer dagligt, 5 dage i ugen. Der er nemlig 86 blebørn i præmieavlets instituti-
on, og eftersom Manu Sareen & co. ikke tør indføre minimumsnormeringer, er der langt fra hænderne nok. Det hand-
ler om overlevelse og brandslukning i sådan en institution! Jeg vil faktisk gerne bruge tid med mit barn og gøre hende til 
en god, ordentlig og samvittighedsfuld samfundsborger, som kan tænke selv.
Men det betyder ikke, at jeg ikke vil arbejde. Jeg vil gerne arbejde – at gå på arbejde er min pause fra bunker af vasketøj, 
støvsugning, gymnastik, gummistøvler, supermarkedskøer i ulvetimen, madlavning, madpakkesmøring og Bamse&Kylling 
på iPaden.
Anne Sophias gode råd er at sove mindre og løbe lidt stærkere. Pt. sover jeg ikke engang 5 timer sammenhængene om 
natten fordi der foruden studie, job og barn er eksamen forude. Og nogle nætter sover jeg slet ikke, fordi jeg har natte-
vagter. Og jeg kan ved gud ikke løbe stærkere, ikke uden at mit barn betaler prisen.

Der er alt for meget fokus på, at vi bare skal knokle os selv midt over på arbejdsmarkedet. Betale vores topskat med glæ-
de og se frem til et liv i sus og dus på plejehjemmet, når arbejdsmarkedet allernådigst lader os slippe i en alder af 72. 
Hvis vi da ikke er faldet om med hjertestop inden da.
Hvad med om vi anerkendte, det kæmpestore stykke arbejde det er, at bringe gode, sunde, kærlige unger til verden. Børn 
som ikke mobber, bider eller slår, fordi de søger opmærksomhed.
Børn er kun børn én gang, og før vi får set os om, er de store, smækker med døren og flytter i delelejlighed med en stod-
der ved navn Pelle. Til den tid er jeg ret sikker på, jeg gerne vil arbejde fuld tid. Jeg kender godt alle modargumenterne 
om, at vores forældre og bedsteforældre arbejdede langt flere timer end os. Men var det godt? Fik de ikke netop ændret 
vilkårene, fordi det ikke hang sammen?
Børnefamilier har det godt i Danmark, og der er gode muligheder for eks. barsel. Men lad vær’ med at tro vi vælter os 
i tid og børnepenge. Vi knokler! Og vi gør det med glæde, for vi gør det for vores børn. Men hvis I vil have, at alle os 
ressourcestærke skal få nogle flere børn, så må I holde op med at ånde os i nakken. Og i stedet bakke op om de par år vi 
vælger at være på deltid. 

STUDIELIV
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Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for me-
dicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk 
Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sel-
skab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri 

Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstude-
rendes interesse for specialerne børne- og ungdomspsy-
kiatri og voksenpsykiatri. 

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt ni-
veau. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 
25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.     

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specia-
ler og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. 
Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven 
bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejel-
ser og demonstrere, at man kan mestre disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet 
ved henholdsvis Århus, Odense, Ålborg og Københavns 
universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende fra 
alle fire medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at 
prisopgaven skal være universitetsbedømt. 

          Bedømmelsesudvalget: 

Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard
Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
Kontorchef Thomas I. Jensen

          Formkrav 

•	 Personer der tidligere har deltaget i konkurrencen 
kan ikke deltage igen.

•	 Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil 
blive frasorteret.

•	 Opgaven skal kunne publiceres i sin fulde længde, 
hvis den skal indgå i konkurrencen.

•	 Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/
anslag inklusiv mellemrum, abstract og tabeller/
figurer. 

•	 Der må maksimalt medtages 40 referencer.
•	 Der må maksimalt medtages 6 figurer/tabeller 
•	 Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyt-

tet bedes navnet oplyst.
•	 Er der tale om en opgave med flere forfattere, 

skal der redegøres for indsenders/ indsenderes 
selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen.

•	 Opgaven skal sendes som én samlet PDF 

          Deadline

Opgaverne indsendes elektronisk senest 
4 januar 2016 til: nje@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri

Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til 
tre måneders bedømmelsestid.

Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige 
tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners 
hjemmeside.

Prisopgave
i klinisk psykiatri for 
medicinstuderende

PRIS    I   MEDICIN
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Ryk dig - på IMCC Forårsseminar 2016! 
Forårsseminaret giver dig værktøjer til at blive en endnu bedre frivillig, studerende, leder og samarbejdspartner. 
Her mødes 80 passionerede sundhedsinteresserede studerende fra hele landet, som hver især kommer hjem 
med inspiration og kompetencer, der både kan hjælpe på studiet og i fremtiden.  
 
Forårsseminaret afholdes fra d. 18.-22. marts 2016 
 
På Forårsseminaret modtager du undervisning i personlig ledelse, samt ét af følgende temafag: 
 
Ledelse  -  Formidling  -  Det kreative projekt  -  Sundhed i kulturmødet  
 
Så tag med og bliv inspireret, arbejd med dig selv og dit projekt, og få nye redskaber du kan bruge både 
personligt og fagligt. 
 
Vil du vide mere? Tilmeld dig vores facebook arrangement ”IMCC Forårsseminar 2016” og følg 
med (tilmelding på facebook er ikke bindende). 
 
https://www.facebook.com/events/1042057699167656/ 
 
 

Ledige stillinger som Faglig Vejleder ved Medicin.
2 stillinger som faglig vejleder på bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin er ledige til besættelse pr. 15. februar 2016. Stillingerne er hver 
normeret til 9 timer ugentligt. 

Arbejdsopgaver 

Som faglig vejleder skal du:

- Være en del af de faglige vejlederes team på medicin og indgå i samarbejde med faglige vejledere fra fakultetets andre uddannelser og  
 de studieadministrative medarbejdere Du skal evne at arbejde selvstændigt ud fra et fælles udgangspunkt. 

-  Vejlede studerende omkring den formelle tolkning af studieordningen, planlægning af studieforløb, meritoverførsel, studieskift, uden 
 landsophold, eksamenstilmelding og diverse dispensationer.

-  Deltage i arbejdet omkring studienævnet. 

-  Vejlede potentielle studerende omkring studieform, krav og indhold. 

-  Medvirke ved uddannelsesorienterende arrangementer som Åbent Hus, Studievalgsdage og lign. i samarbejde med faglige vejledere fra  
 fakultetets andre uddannelser. 

Vi forventer at du 

-  Har indgående kendskab til uddannelsen i medicin og er generelt interesseret i de sundhedsvidenskabelige uddannelser på Syddansk  
 Universitet. 

-  Er udadvendt og engageret i dit arbejde. 

-  Har en positiv livsindstilling og er god til at kommunikere. 

-  Er villig til at deltage i efteruddannelse for studievejledere. 

Ideelt set er på bachelordelen, men det er ikke et krav – så søg alligevel, måske er det dig, vi leder efter.

Se det fulde stillingsopslag og ansøg stillingen på http://www.sdu.dk/servicenavigation/right/ledige_stillinger

FORENING    I   MEDICIN

JOBOPSLAG    I   MEDICIN
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Medicin & Biomek 
REVYEN

ønsker 

Glædelig Jul 
Billetsalget starter Torsdag d. 17/12-2015 kl. 20.00

Forestillinger Onsdag - Lørdag i Uge 7, 2016
Husk at vi som noget nyt skal spille på Magasinet. 

Det er som altid stolepladser og 
borde med plads til 4 personer. 

Hvis man vil have mulighed for at reservere pladser på 
forhånd (Og købe billetter tidligere) 
så meld Jer ind i REVYENs Venner. 

Se mere på ven.mbrevyen.dk

Vi glæder os til at se Jer

    f  facebook.com/mbrevyen 
    y  Revyen - Medicin & Biomek
    a   www.mbrevyen.dk 

Instruktor i medicinske fag

Til undervisning i medicinske fag med un-
dervisningsstart i forårssemesteret 2016, 
eller efter aftale søges et antal instrukto-
rer.  
 
Nærmere information ved henvendelse til 
sekretær Rigmor Jepsen,  
tlf. 6550 2332.  

 
Husk i ansøgningen at oplyse både post-
adresse, telefonnummer og student-mail-
adresse.
Ansøgningsfrist d. 10. januar 2016.
Se hele opslaget på www.sdu.dk

Din indgang til frivilligt socialt arbejde
Ved at engagere dig i frivilligt arbejde kan du gøre en forskel, opbygge 

et netværk, få spændende oplevelser og erfaring til CV’et.

Eksempler på aktuelle frivillige jobs: 
 

Frivillige søges til Lille Skole for Voksne  
Gør en forskel for psykisk sårbare i forskellige aktiviteter, f.eks.kultur-
café, idræt, motion m.m. – Kontakt frivilligkoordinator Birthe Juul, Lille 

Skole for voksne (SIND).  
birthe@lsfvod.dk /tlf: 6614 4444 

 
Frivillige søges til Lille Skole for Voksne  

Gør en forskel for psykisk sårbare i forskellige aktiviteter, f.eks.kultur-
café, idræt, motion m.m. – Kontakt frivilligkoordinator Birthe Juul, Lille 

Skole for voksne (SIND).  
birthe@lsfvod.dk /tlf: 6614 4444

 
Find andre aktuelle frivilligjobs på www.frivilligjob.dk 

 
Kontakt vores Frivilligformidling hvis du ønsker hjælp til at finde dit 

frivillige job. 
 

Kontakt Frivilligcenter Odense på tlf. 65906886  
 

Mail: frivilligjob@frivilligcenter-odense.dk 
www.frivilligcenter-odense.dk

STILLINGSOPSLAG    I   MEDICIN

FORENINGER    I   ALLE

FORENING    I   MEDICIN

FORENING    I   MEDICIN
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NYT FRA FADL
FADL I 2015  

1000 GANGE HAR EN MEDICINSTUDERENDE VÆRET TIL KURSUS I FADL 
ODENSE  

2015 har været et begivenhedsrigt år for 

FADL. FADLs studieundersøgelse har været 

på forsiden af Politiken og var tophistorie hos 

DR og TV2. FADL har kæmpet de medicinstu-

derendes sag i ændringen af fremdriftsrefor-

men. Og meget meget mere. Vi har samlet en 

række nøgletal nedenfor. God fornøjelse. 

I FADL ønsker vi alle en glædelig jul og et godt 

nytår.

1901 MEDICINSTUDERENDE HAR SKIFTET TIL DEN NYE FADL FORSIKRING

FADLS JURISTER HAR HJULPET 160 FADL-MEDLEMMER MED JURIDISK HJÆLP

FADL ODENSES FACEBOOK-SIDE HAR FÅET 256 NYE FØLGERE

OPSLAG PÅ FADL ODENSES FACEBOOK-SIDE ER BLEVET LIKET 1825 GANGE  

AKTUELT
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SELVJUSTITS
- tænk på dine medmennesker

for et 
bedre 
studiemiljø


