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Hvad er meningen?
Det har mange ﬁlosoffer i tidens løb spurgt sig selv om. I stigende grad
arbejder vi som mennesker på at ﬁnde os selv, ﬁnde meningen i vores
eget liv og ﬁnde mening i alt det, verden udsætter os og andre for.
Denne gang i Sund & Hed stiller vi skarp på dem, der
hjælper andre med at ﬁnde mening, og dem hvis liv har
taget en drejning, hvor en ny mening skal ﬁndes. Mød
for eksempel Sisse, der har lagt uniformen på hylden
og skiftet arbejdet som politibetjent ud med hverdagen
som psykologistuderende.
I bladet kan du også stifte bekendtskab med hospitalspræsten Karsten, hvis levebrød er at yde sjælelig omsorg til patienter i den sidste tid. Og apropos den sidste
tid bringer vi et interview med Jane, der er frivillig i
ældresagen og sidder hos døende mennesker i den allersidste tid, hvor hun giver omsorg, selskab og aflaster
de pårørende.

Hele denne gallamiddag af meningsdannelse og eksistentialisme kommer selvfølgelig i vanlige rammer, med
artikler om hverdagen på studiet, om hvordan man gør
sin hobby til karriere og begynder at leve af at være
cykeltræner og om, hvordan man efteruddanner sig til
’rygfessor’, og hvorfor samtalen med ens patienter er en
hjørnesten i den gode behandling.
Vi har altså samlet et stærkt, om end stedvis dystert,
nummer til at tage med sig ind i den kolde tid
God læselyst!
Katia Højsager,
Medicin 11. semester
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Voxpop: Hvad er meningen
med fagrådene?
tekst af Astrid Bjerregaard

Langt de fleste studier har et fagråd. Langt de fleste studerende ved dog måske
heller ikke lige helt præcist, hvad det egentligt er, fagrådene går rundt og har
gang i. De er lidt en af de der ting på studiet, der bare er der, og som engang
imellem gør lidt opmærksomme på sig selv inden bestyrelsesmøder. Men helt
ærligt, så må der vel være mere i det? Vi har derfor på Sund & Hed lavet en lille
rundspørge til tre SUND-fagråd fra henholdsvis audiologi, medicin og psykologi
for at blive klogere på, hvad meningen egentlig helt præcist er med et fagråd?
1)
2)

Hvad er meningen med
et fagråd?
Hvad er jeres vigtigste
opgave?

Rasmus Vestergaard, Psykologi,
formand for Psykrådet
1) Meningen med et fagråd er at udføre de opgaver rådet påtager sig, på
bedst muligt vis. Vores opgave er at
være de studerendes talerør, primært
over for instituttet og fakultetet, og
at forbedre uddannelsen.
2) Vores vigtigste opgave er at skabe
en bedre uddannelse for de studerende. Det kan ske blandt andet ved
at give dem noget mere virkelighed
undervejs, ved at øge kommunikationen mellem de studerende og
instituttet, og sidst men ikke mindst,
ved at være åbne for alle de tiltag de
studerende kommer med.
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Joseﬁne Bak Christensen, Medicin,
tidl. formand for Medicinerrådet
1) Meningen med Medicinerrådet
eratgøre studenterpolitik tilgængeligt
og håndgribeligt for alle studerende. Som studerende skal det være
muligt at ytre sig omkring og påvirke
sit studie. Fokuseret og konstruktiv
problemløsning er nøgleord. Medicinerrådet er et fællesskab bestående
af alle Odenses medicinstuderende –
bestyrelsen er blot den daglige drift.
2) At facilitere og smidiggøre kommunikation fra medicinstuderende til
fakultetet - og omvendt. Medicinerrådets møder er åbne for alle stud.med.
er og er et åbent forum, hvor alle
emner kan drøftes på de studerendes
præmisser. I bestyrelsen stiler vi mod,
at der altid sidder nogle fra Studienævn og andre råd og nævn, således
vi har en finger på pulsen på SUND
og medicinstudiet.
Kort sagt: Medicinerrådet skaber et
åbent forum til debat, hvor vi som
studerende kan få en fælles stemme
og dermed stå stærkere, når vi
ønsker noget ændret til det bedre!

Ole Birkkjær Hougaard,
Audiologi, næstformand i audiologi
og logopædis fagråd
1) Meningen med et fagråd er at
skabe et talerør og et netværk for de
studerende på tværs af årgangene.
Det er især gældende for os, fordi
vi deler fagråd og mange fag med
logopædi, og dermed er bindeled
mellem HUM og SUND-fakulteterne.
Derudover er kagen og kaffen et ret
stort plus!
2) Vores vigtigste opgave er at give
de studerende en mulighed for at
blive hørt. Om det er ros og ris til
undervisere eller forslag til ændringer
på uddannelsen. Mange ændringer
på uddannelsen starter i fagrådet, og
det er en fed følelse at
kunne forbedre sit studie.

Fra politikvinde til (kommende) psykolog
I en fremdriftsreformverden, hvor de fleste går direkte gennem uddannelsessystemet, er det de færreste, der skifter fra én karriere til en hel anden.
Vi har taget en snak med Sisse, der netop har gjort dette.
tekst af Astrid Bjerregaard
Inden jeg sætter mig ned for at tage en snak med Sisse
Rosenberg om meningen, tankerne og følelserne bag at
gå i gang med sin anden uddannelse, er jeg nysgerrig.
Jeg har nok en ”Anna Pihl” og medieskabt tanke om, at
politifolk er noget nær de sejeste mennesker, der findes.
Jeg er derfor også spændt på at høre den egentlig grund
til, at Sisse tog skridtet væk fra uniformen og hen til uni-liv
for en dag at blive psykolog.
Valget
”Det var ikke en beslutning fra den ene dag til den anden,”
lægger Sisse ud om sin beslutning, der egentlig mest af
alt var af logistiske årsager: ”Det, der rent faktisk fik mig til
at søge orlov ved politiet, var ikke søgningen efter dybere
psykologisk indsigt, det var det rent logistiske med, at vi
ikke kunne få det til at hænge sammen, da vi flyttede til
Fyn.” Sisses mand var nemlig også betjent, så da valget
derfor skulle tages om, hvem, der så skulle lave noget andet, så var det helt klart Sisse, da hun, selv da hun var
i politiet, godt kunne mærke en lyst til psykologien.
Hele vejen gennem politikarrieren var det nemlig de opgaver, hvor det menneskelige spiller en rolle, Sisse havde
fundet allermest spændende. ”Jeg tænkte mig grundigt
om og fandt frem til, at det jo er det her, jeg vil,” reflekterer
Sisse, inden hun forklarer: ”Det giver også et drive, som jeg
tænker, mange, som kommer direkte fra gymnasiet, måske
ikke har. Jeg er 100% sikker på, det er det her, jeg vil være.”
Vejen hertil
Det var dog ikke en lige vej fra politibetjent til psykologistuderende. Sisse skulle både læse matematik op og så
lige bestå den der kvote to. ”Første gang var jeg ét eller to
point fra at komme ind, så der blev det hele taget op en

gang til,” beskriver Sisse. Hun blev dog mindet om, at når
hun var så tæt på, så skulle hun nok klare det året efter –
hvilket hun også gjorde.
Livet som studerende er dog ikke fri for udfordringer.
For at få det hele til at køre rundt, er hun nemlig nødt til
at tjene maksbeløbet ved siden af SU’en, og det kan være
lidt af et puslespil at få til at gå op. ”En ting er, at der er
meget læsning og eksaminer, det er selvfølgelig også et
pres, men den største udfordring har været jongleringen
af familie, økonomi og tid,” forklarer Sisse. Læsningen har
derfor måtte foregå om aftenen, efter børnene er puttet
og vasketøjet ordnet.
Selvom vejen var lang og udfordrende, er det ikke noget,
hun på noget tidspunkt har fortrudt: ”Det har været hårdt,
men jeg har ikke fortrudt det en eneste gang – heller ikke,
da man var ved at skyde sig selv under bacheloren,” griner
Sisse.
Samspillet i politi- og psykologiverden
Mange af Sisses erfaringer fra politiarbejdet hjælper hende
også, både i studiet og som fremtidig psykolog. ”Når jeg
snakker med jer yngre, så kan jeg jo høre den der frygt for
at komme ud, og selvfølgelig er jeg jo heller ikke erfaren
som psykolog, men bare den der med, hvor mange gange
man har haft mødet med mennesker som betjent. Det
giver en anden erfaring,” forklarer Sisse. Samtidig har det
også været med til at skaffe Sisse job på retspsykiatrisk, et
område hun også overvejer som fremtidigt arbejdsområde.
Da jeg til slut spørger Sisse, om hun savner at være i politiet, kommer et prompte ”overhovedet ikke”, inden hun dog
beskriver, at hun savner det kollegiale, hvor der er et unikt
sammenhold, når man har et job, hvor man skal redde
hinandens liv.

fotos fra Pixabay

Sisse Rosenberg, privatfoto
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Pisk eller gulerod? BDSM i Odense
Hvor går man hen, når det bare tænder en helt vildt at blive spanket? Og hvad nu
hvis man bare er nysgerrig på området? I SMiL i Odense er det muligt at udleve
sine kinks - eller teste om de er der.
muligheden for at være med i ’ungdomsklubben’ SMUF.
I SMUF er det kun personer op til 35 år, der er velkomne,
og meningen er her, at unge og forholdsvist uerfarne kan
komme til at blive en del af miljøet, med en blid intro. For
hvis man kommer ind og møder ligesindede omkring sin
egen alder, så er det nemmere at lege med.
50 shades

tekst af Frederik Højsager
Når man kommer ind i rummet, er der ikke længere nogen
tvivl om, hvad der foregår. For nok er verden her ikke
helt den samme, som den er i 50 Shades of Grey, men
indretningen er stadig påfaldende. På væggene hænger
spanskrør, piske og reb og man kan i det ene rum se et
kors, som man har mulighed for at blive hængt op på.
Mens man hænger der, helt ude af kontrol, er man kun i
en andens varetægt. I et andet rum er der et lille bur, hvor
man kan spærres inde, men der er kun så lidt plads, at det
er nødvendigt at sidde på knæ. Og sidst men ikke mindst
er et loungeagtigt område, hvor man kan få kaffe, sidde i
en sofa og få sig en snak.
Stedet er Ørstedsgade 18 i Odense, klubben er SMiL,
Odenses eneste BDSM klub. BDSM er en samlebetegnelse
for bondage, disciplin, domination, submission, sadisme
og masochisme. Altså flere handlinger, ofte seksuelle, hvor
nøgleordene blandt andet er smerte eller tab af frihed og
kontrol for den ene af parterne.

Hvis man forventer at BDSM er ligesom i 50 Shades,
skal man forberede sig på en svær skuffelse. Noget helt
centralt i BDSM er after care og vil sige, at man tager sig
godt af den person og viser omsorg efter man har dyrket
BDSM. Med andre ord ville en person, der handler som
Christian Grey gør i bøgerne lynhurtigt blive stemplet som
en decideret psykopat indenfor BDSM-miljøet. Der er altså
ikke nogen grund til at gøre ham kunsten efter. Alligevel er
man hos SMiL glade for den indflydelse bogserien har haft
på den generelle holdning til BDSM. Med bøgerne er kommet en bredere folkelig accept af kinks og de har medvirket til at gøre dét at snakke om emnet på mere offentlige
steder nemmere.

Vil du lege med?
Hvis du sidder tilbage og føler dig lidt pirret over
hele tanken om BDSM, er du mere end velkommen
til at tage kontakt til SMIL. Diskretion er nøgleordet hos dem, og du kan uden problemer møde en
repræsentant derfra på ’neutral’ grund, hvis du blot
vil vide mere. Sidder du tilbage helt afklaret og vil
rigtigt gerne prøve, er det bare at gå til tasterne på
http://www.smilfyn.dk/intro.html og booke en intro
til BDSM. Og så længe du er under 35 er du også
velkommen i deres ’ungeafdeling’

Sex eller leg?
Et meget centralt begreb i BDSM-miljøet er, at det ikke er
sex. Det er leg. Og dette er også selvom man sagtens kan
få noget seksuelt ud af det. For når man står og binder
hinanden, eller slår, så er det ikke sex. Også selvom det
måske er lidt frækt.
Man behøver ikke være en kinky fætter (m/k), for at være
med her, men kan sagtens komme til at lære, om det er
noget for én. Det der gør SMiL i Odense så speciel er
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Lykke er ikke
meningen
med livet
ﬁre gode råd til at tænke dybere
I dag snakker vi virkelig meget om, hvad meningen er med mange aspekter i livet.
Hvad er meningen med selve livet? Hvad er meningen med at søge lykke? Måske
skulle vi lige stoppe op og indse, at essensen med meningen ikke kun er lykke, og
at der er mening i mange aspekter i livet. Sund & Hed kommer her med fire gode
råd til, hvordan det gøres.
tekst af Helena Andersen
illustration Freja Bjerck-Amundsen

For nogle måneder siden sendte min far mig et videoklip
med den canadiske psykolog Jordan Peterson, som handler om, hvordan mange unge mennesker søger efter at
være lykkelige, som om lykke er selve meningen med livet.
Det er en fuldstændig forskruet opfattelse af livet, som
desværre giver os unge mennesker en følelse af nederlag,
hvis vi ikke er lykkelige hele tiden.
Lykke er ikke en endestation
Hvis vi stopper med at søge lykke i alting, er jeg sikker
på, at det i højere grad vil gå op for os, hvilke følelser og
sindstilstande, der passer til forskellige perioder og steder
i livet. Det er jo dybt godnat at påstå, at man skal være
lykkelig lige efter at have mistet én, man elskede. Man
skal give sig selv lov til at være ked af det, hvilket er helt
naturligt.
Dermed er forestillingen om lykke, som det vi alle stræber
efter, helt misforstået. Jeg tror på, at det er rigtig sundt at
stoppe med at tænke på lykke som selve meningen med
livet. Der er mening i rigtig mange ting, også i at være ked
af det, vred og frustreret.
Livet af fuld af nuancer
På den måde findes der perioder i livet, hvor forskellige
følelser sættes i spil. Der er en tid, hvor vi er kede af det,
glade, passionerede eller noget helt fjerde. Vores følelser
og det, vi finder mening i, varierer alt efter hvilke situationer, vi befinder os i.
Ordsproget ”livet er det, der sker, mens du har travlt med
at ligge andre planer”, er rigtig sigende. For mens vi alle
sammen har rigtig travlt med at stræbe efter lykke eller en
bestemt tilstand i livet, så udspiller hele vores liv sig, mens
vi forsøger at nå dertil. Prøv at stoppe op og nyd nuet,
og det øjeblik du er i lige nu, glem hvad målet er, men

accepter de følelser og de tanker, der følger med netop
dette øjeblik.
Problemet med at stræbe efter lykke
Hvis vi alle sammen stræber efter lykke i alting og ønsker
en bestemt glæde som mål for vores handlinger, så bliver
vi i længden nogle meget indsnævrede personer. Et menneske, der har accepteret, at livet rummer mange tilstande
og følelser er et meget mere beriget menneske, end det
menneske, der søger efter lykke i alting.
Vi er som mennesker så komplekse, at det ikke kan koges
ned til en tilstand af lykke hele tiden. Livet ville være
ekstrem ensformigt uden plads til perioder med andre
følelser. Hvis vi lærer at rumme alle aspekter og følelser i
vores liv, så vil vi som unge mennesker i højere grad måske
ikke føle, at vi fejler, hvis vi ikke er lykkelige.
Skab et meningsfuldt liv
Da jeg hørte Mads og Monopolet den anden morgen, hæftede jeg mig ved, at den danske forfatter Morten Albæk
lige har udgivet en ny bog, der hedder ”Ét liv Én tid Ét
menneske - Hvordan vi glemte at leve et meningsfuldt liv”.
Jeg har ikke selv læst bogen, men i beskrivelsen referer
Morten Albæk til at kunne skelne mellem tilfredshed, lykke
og mening i livet.
De tre faktorer ser jeg som ret essentielle at kunne skille
fra hinanden og se på dem enkeltvis, fremfor tre sammenhængende faktorer, der skal i spil for at finde mening i
livet.
Læs eventuelt bogen og brug 2,5 min. på klippet med
Jordan Peterson. Måske skal vi til at snakke med hinanden
omkring mening og lykke på en anden måde, end vi er
vant til.
https://www.youtube.com/watch?v=eCC3-JI8cKk&feature=share
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Åndelig og eksistentiel
omsorg er alles opgave
Når man er indlagt på hospitalet med en terminal sygdom, kan man godt have
brug for nogen at tale med. Måske har man brug for at tale med nogen om livet,
døden, eller om zinfandel-vin og kantareller. Det er blandt andet det, som hospitalspræsten er der for. Mød hospitalspræsten Karsten, som også er ph.d.-studerende på SUND, og hør om, hvad åndelig og eksistentiel omsorg er for noget.
tekst af Freja Bjerck-Amundsen

”Hospitalspræstens spadestik”
Det er et super fedt job at være
præst, og det er super fedt at være
sognepræst. Jeg elsker barnedåb,
jeg elsker at vie unge forhåbentligt
lykkelige mennesker og at begrave
forhåbentligt rigtig gamle mennesker,” smiler Karsten, som har været
kombineret sogne- og hospitalspræst i mange år. ”Hospitalspræstejobbet er også et fedt job, men det
udfordrer fagligheden som præst og
sætter den i spil på en helt anden
måde”.
Når Karsten er på arbejde på hospitalet, tager han, efter et tværfagligt
morgenmøde, sin kaffekop og går en
tur ned ad ”stamstuerne” og får sig
en snak med nogle af de indlagte.
”Jeg møder mange patienter, som er
ensomme, bange og misforståede.
Og der kan det virkeligt gøre underværker, at der kommer nogen forbi
og spørger, hvordan de har det”. Karsten fortæller, at mange patienter har
lettere ved at snakke med en præst

”Men så vil jeg også sige, at
der ikke er noget sted, hvor
håbet lever så stærkt, som
på hospitalet”

frem for med en psykolog, for som
han siger, ’så skal præster ikke noget’.
”Der bliver ikke taget journal, og der
skal ikke problemløses eller helbredes. Vi er ikke en del af ’væsnet’, og
vi kan tilbyde en uforpligtende snak
til hvem som helst”. Karsten oplever,
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at det ofte er ved sådan en uforpligtende snak, at patienterne virkeligt
kan få åbnet op for nogle ting, som
de ellers ikke får snakket med andre
om. ”Så snakker vi om fodbold og
om sovs og kartofler, eller om de
søde sygeplejersker”.

”Åndelig og eksistentiel
omsorg handler om meget
mere og andet end om
religion og tro. Det handler
om, hvad det er for nogle
forestillinger, vi gør os,
om det at leve og dø som
menneske”

Men nogle gange kommer Karsten
og patienterne et spadestik dybere.
Han ser på mig. ”Så kommer vi til at
snakke om: ’Hvorfor er jeg her’, og:
’Er jeg selv skyld i det?’”. Karsten retter lidt på en kop, der står på bordet
foran os. ”Særligt KOL-patienter har
den her skyldsbevidsthed, ikke, for
de har ’syndet’ på moderne dansk.
De har ødelagt helbredet for sig selv.
Og det bekræfter jeg dem i, at de
har, når de har røget 60 Prince om
dagen i 40 år. Det kan faktisk være
fantastisk for dem en gang i mellem
at få lov til at stå ved, at de selv har
en skyld,”. Hans grønne øjne glimter.
”Men præstens primære opgave er at
sige til dem, at de også er mere end
bare syge og skyldige. De er også
mennesker, og det gælder uanset,
om de har KOL eller ej. Så i de allerdybeste spadestik snakker vi om,
hvad det vil sige at være menneske,
og hvad livet er for noget”.

Hvor sorgen er sortest og håbet er
grønnest
Jeg spørger Karsten, om der er noget, som kan være særligt svært ved
at være præst på et hospital? Han
ser ud ad vinduet, ud i den kolde og
blæsende dag. ”Nogle gange ser jeg
en patient, hvor jeg virkelig tænker,
at det ikke er fair og i orden, at et
menneske skal rammes så meget.
Det sker hyppigt som hospitalspræst, at du tænker: ’Det her skal jeg
simpelthen have talt med vorherre
om, når vi engang mødes’”. Karsten
fortæller om, at han flere gange,
mens børnene var små, var nødt til at
tage hjem og hente dem tidligt, fordi
at det var for grumt på arbejdet.
”Men sådan er vores liv jo. Vi er bare
meget optagede af at fortælle hinanden, at vi kan det hele. Derfor bliver
mange danskere chokerede, når vi
opdager, at det kan vi ikke”. Karsten
mener, at dette også afspejler sig i
selve hospitalernes beskaffenhed.

Karsten privatfoto

”Vores hospitaler er jo indrettet til at
helbrede. De er ikke indrettet til de
dér 50 % af alle danskere, som dør
der. Det er vi slet ikke gearede til at
håndtere nogen af os. Vel?” Hans blik
møder mit. ”Men så vil jeg også sige,
at der ikke er noget sted, hvor håbet
lever så stærkt, som på hospitalet.
Patienterne håber altid på en dag
mere, eller på en tur hjem, eller på,
at den nye medicin virker bedreend det gamle, så man får mindre
kvalme”. Karsten forklarer, at man i
arbejdet med meget syge mennesker
er nødt til at finde gradueringer af
håb. ”Hvis ikke vi kan håbe på den
store flyderferie til Sydafrika, så kan
vi måske håbe på en tur til Givskud
Løvepark,” siger han med et smil. Jeg
spørger Karsten, om dette håb kan
hjælpe med at motivere yderligere til
kampen mod sygdommen, og på den
måde holde patienten oppe? Hans
blik møder mit. ”Ja,
jeg mener bestemt, at vi skal motivere de meget syge patienter til at
kæmpe for livet, når der er noget at
kæmpe for. Men nogle gange er det
så også præstens opgave at sige:
’Den kamp, den har du tabt, min ven,
så drop det. Nyd de sidste uger, som
du har med din familie, i stedet for at
bruge kræfterne på at kæmpe ’. For
det er vi i sundhedsvæsnet nemlig
rigtigt dårlige til at sige til folk,” erklærer Karsten.

Men så vil jeg også sige,
at der ikke er noget sted,
hvor håbet lever så stærkt,
som på hospitalet”

Åndelig og eksistentiel omsorg
Karsten fortæller om patienter, som
i deres sidste uge af livet blev sendt
til endnu flere undersøgelser. ”Jeg
kunne godt tænke mig, at lægerne
blev bedre til at sige: ’Nu har vi gjort,
hvad vi kan. Nu kan du få lov til at
få ro’”. Jeg spørger ham, hvad han
tror, at det gør ved folk, når man i
sundhedsvæsnet bliver ved med at
kæmpe for terminale patienters liv?
”Jamen det stresser jo folk helt vildt,
når deres sidste dage er en rutefart
mellem undersøgelser og hospitalssengen,” siger Karsten alvorligt. Han
mener, at sundhedsvæsnet i stedet
for at sende terminale patienter til

flere undersøgelser burde blive bedre
til at opildne dem til at få snakket
om det, der skal snakkes om. ”Der
er rigtigt mange danskere, som ikke
får talt med deres pårørende om,
hvordan de ønsker at dø. Vi er blevet
bedre til at snakke om, hvordan vi
gerne vil begraves, og det er også
godt. Men det er noget helt andet,”
forklarer han. ”Åndelig og eksistentiel
omsorg handler om meget mere og
andet end om religion og tro. Det
handler om, hvad det er for nogle
forestillinger, vi gør os, om det at leve
og dø som menneske”. Jeg spørger
Karsten, om det så er noget, som han
selv prøver at opildne patienterne
til at snakke om? ”Nej, jeg opildner
ikke til noget. Jeg stikker derimod en
finger i jorden og prøver at mærke
efter, om det er noget, som jeg tror,
at patienten kunne have lyst til at
snakke om. Og SÅ kan det være, at
jeg spørger ind til det. Men nej, jeg
har ikke nogen mission med det…”.
Han holder en kort pause. ”… Men jeg
mener, at præster på en anden måde
end resten af personalet er forpligtet
til at sikre sig, at terminale mennesker har det godt med, at de skal dø”.
Det handler om det onde
Jeg spørger Karsten, hvorfor han
søgte jobbet som hospitalspræst
i sin tid. Han fortæller mig, at han
altid gerne har villet være hospitalspræst, lige siden han læste teologi i
1990’erne. ”Men ja, hvorfor?” spørger
han sig selv, og tænker sig om et
øjeblik. Han lægger med ét håndfladerne på bordet. ”Okay, den er stor,

den her. Men det handler om det
onde,” siger han. Karsten forklarer,
at han som teolog altid har arbejdet
meget med, hvorfor det onde findes
i verden. ”Hvorfor skal mennesker dø
af sygdomme? Hvorfor skal mennesker lide? Hvordan kan der være
ondskab i verden, når Gud er god?”
Grunden til at Karsten søgte jobbet
som hospitalspræst er, at han mener
at Kristendommen og tro kan noget
i forhold til at finde meningen i en til
tider meningsløs verden. ”Et argument for at blive hospitalspræst var,
for mig, at der ikke er nogen mening
med meningsløshed. Men måske kan
vi hjælpes ad med at finde meningen
i dét”. Vi ser lidt på hinanden. ”Dér
synes jeg, at Kristendommen har meget at sige, for den løfter mennesker
ud over vores materialistiske menneskesyn. Den fortæller folk, at der er
mere ved dem, end at de er syge og
skal dø. Den fortæller fok, at de er
elskede, at de er skabt, og at de er
noget i sig selv. Og det er ofte noget,
som folk ikke kan sige til sig selv, når
de ligger på dødslejet,” siger Karsten
indlevende. Jeg spørger ham, om der
er noget særligt, han gerne vil fortælle læserne. ”Ja, det er der da,” svarer
Karsten livligt. ”I skal huske, at det
eksistentielle og åndelige omsorgsfelt rummer elementer af noget, som
vi alle giver hinanden, når vi snakker
sammen om ting, der betyder noget
for os. Ja, måske kan det endda være
overskriften,” forsætter Karsten. ”Den
åndelige og eksistentielle omsorg er
ikke nogen ekspertopgave. Den er
vores alles opgave,” slutter han.
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Samtale er en del af
kræftbehandlingen
Et af de emner, vi har allersværest ved at tale om, er døden. Søren Cold, overlæge på onkologisk afdeling på OUH, konfronteres dagligt med døden igennem sit
arbejde med brystkræftpatienterne. Sund & Hed har snakket med Søren om hans
arbejde med patienterne og hvilke behandlingsformer, der overvejes, når døden
ikke længere kan undgås.
tekst af Helena Andersen
Debatten om livsforlængende medicin blusser med jævne mellemrum
op i medierne, når der indføres nye
retningslinjer eller tiltag. Meget af det
handler om økonomi, hvilke patienter
og behandlinger, der skal prioriteres
ud fra de givne ressourcer. Det er
heldigvis ikke hele historien omkring
processen, når en patient ikke kan
helbredes.
Meget andet end bare livsforlængende medicin
”Det at bruge ordet livsforlængende
medicin er ikke så enkelt. Hvis en
patient får tilbagefald i sygdommen,
og det ikke er noget, der kan fjernes
kirurgisk, så er det principielt en sygdom, man ikke bliver kureret for. Og
det vil sige ud fra den nomenklatur
(red; terminologi), så er livsforlængende behandling jo noget af den
behandling, vi giver,” fortæller Søren.
Men for ham, er det ikke helt så sort
og hvidt, og han synes egentligt, at
ordet livsforlængende medicin kan
være misvisende i forhold til målet med behandlingen og fortæller
videre:

”Jeg tænker ikke på medicinen, som
at vi giver den som livsforlængende,
men at vi giver den for at forbedre
livskvaliteten. At det så som bivirkning kan have, at man også lever
længere, det er selvfølgelig også
godt. Men det er ikke entydigt bare i
forhold til at forlænge livet”.
Retningslinjer og økonomi
Diskussionen om økonomi fylder ikke
specielt meget indenfor Sørens felt.
”Jeg er i et område, som er relativt
privilegeret i forhold til god tilgang til
diverse behandlinger. Det er normalt
ikke det, der er tungen på vægtskålen, fordi der er tilladelse til at give
det,” fortæller Søren.
Han understreger også, at de selvfølgelig ikke giver medicin, uden der er
en grund. De oplever modsat heller
ikke at fravælge at give en patient
medicinen udelukkende på grund af
økonomi.
Effekten af medicinen
Da jeg spørger, hvorvidt Søren oplever, om patienterne har gavn af den

medicin, de giver, svarer Søren kækt:
”Hvis ikke jeg gjorde det, så synes
jeg, du skulle sparke mig ned ad
trappen. Så det gør vi da, men det er
ikke entydigt. Problemet er, at vi ikke
kender effekten af en given behandling. Så det handler om at have en
tæt kontakt til patienten, så vi kan
holde øje med, om patienten har
glæde af medicinen”.
Det handler om at få data på hvilken
medicin, der hjælper og hvilken, der
ikke gør det, så der kan fortsættes
med den gavnlige medicin. Søren
fortæller, at de arbejder på at få klar
billeddiagnostik over, hvorvidt en
medicin for eksempel gør en knude
mindre, men han understreger samtidig, at patientens symptomer er
det vigtigste, uanset hvad billederne
viser.
Beslutninger træffes i fællesskab
med patienten
Som noget af det absolut vigtigste
fremhæver Søren, at alle beslutninger
træffes i samråd med patienten.
”Vi snakker ret indgående med
patienten i forhold til, hvad behandlingen går ud på. Så man som patient
med åben pande ved, hvad det er,
man er oppe imod. På minussiden
har man sin sygdom, og på plussiden den mulige positive effekt af en
behandling, som så skal opveje de
eventuelle bivirkninger og konsekvenser ved en given behandling”.
Det er derfor meget vigtigt, at begge
parter kan sige deres mening fordomsfrit, så patient og læge sammen
kan tage beslutningen om det videre
forløb. Dermed er den gode kommunikation kernen i forløbet for både
patient og læge.
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Rigtigt mange unge mennesker
vælger enten i deres sabbatår eller
i forbindelse med fri fra studiet at
rejse ud i den store verden. Sund &
Hed har snakket med studerende Sif
Sørensen på Folkesundhedsvidenskab på SDU, som i forbindelse med
at hun droppede ud af Københavns
Universitet (KU) rejste til Asien i flere
måneder – en tur hun ser til bage på
med glæde og en masse erfaringer.
Privatfoto – Sif nyder en gratis kaffesmagning i Ubud på
Bali med hendes rejsemakkere.

Oplev verden og bliv
klogere på dig selv
tekst af Helena Andersen
Da Sif indså at studiet på KU ikke var
hende og dermed droppede ud, skulle der ske noget nyt og anderledes i
hendes hverdag.
”Da jeg var på KU, kunne jeg mærke,
at jeg længtes efter at komme ud.
Især fordi jeg havde rigtig mange
venner og veninder, der havde gjort
det, så jeg blev meget inspireret af
dem. Jeg kunne mærke, at der skulle
ske et eller andet, fordi alle andre
fortsatte med deres hverdag, hvor
jeg stod bare stille, uden at have noget at tage mig til,” fortæller Sif.
Derfor blev drømmene om en rejse
til Asien gjort til virkelighed, og hun
kastede sig ud i et nyt eventyr.
Udfordrende på egen hånd
Da beslutningen om at rejse var truffet begyndte overvejelserne omkring
rejseform, destination med mere. Til
at starte med ønskede Sif egentligt
flere ting, blandt andet frivilligt arbejde, at rejse med andre og slå sig ned
et sted i længere tid. Hun meldte sig
ind i flere facebookgrupper og søgte
efter rejsemakkere, men endte i sidste ende med at rejse på egen hånd.
”Jeg ønskede at stå på egne ben for

at kaste mig selv ud i det. Så jeg tror
bare, at jeg besluttede, at nu går jeg
all in, eller også gør jeg det slet ikke.
Og ved at gå all in var det bare at
tage af sted alene. Jeg kan godt lide
at udfordre mig selv på den måde,”
fortæller Sif.
Derfor endte det med en solorejse
rundt i flere asiatiske lande, hvor Sif
også fik øvet en del engelsk, hvilket
var et stort ønske for hende, da hun
valgte at rejse alene.
Mødet med nye mennesker
Da dagen oprandt, og hun tog afsted, fandt hun også ret hurtigt ud af,
at det at rejse alene bestemt ikke betød, at man var alene. Hun mødte en
masse mennesker, som hun tilbragte
både dage og uger med undervejs.
Faktisk blev Sif så glad for at rejse
alene, at selvom hun fik besøg hjemmefra i kortere perioder undervejs af
familie og venner, havde hun måske
helst været det foruden.
”Det var rigtig hyggeligt, men jeg
kunne også mærke, at i de perioder,
hvor jeg havde de mennesker omkring mig, som jeg kendte hjemmefra, der var jeg bare en anelse mere
lukket, fordi man ligesom havde nok i
sig selv,” fortæller Sif.
Hun understreger også, at var rigtig

hyggeligt at få besøg undervejs, men
hun er ærgerlig over den begrænsning, hun føler, det lagde på hende
i forhold til at være social med nye
mennesker.
Op og nedture
Under sin rejse oplevede Sif både
sejre og udfordringer, hvor sejren
over at kunne rejse alene, møde nye
mennesker og snakke engelsk står
klarest i hendes hukommelse. Mens
mange havde sagt til hende inden
afrejse, at nu skulle hun bare ned og
feste, så blev det rutinen i hverdagen,
Sif kom til at holde rigtig meget af.
”Det værste var det jordskælv, jeg
var vidne til i Lombok. Det var ikke så
langt fra, hvor jeg var på Gili-øerne.
Det var meget traumatisk,”
beskriver Sif.
Selvom hun på befandt sig et stykke
væk fra selve jordskælvet, blev hun
rystet over at se skaderne, opleve
efterskælvet og truslen om tsunami.
Heldigvis kom der aldrig en tsunami,
og Sif rejste til Malaysia, hvor hun tilbragte de sidste uger af en ellers fantastisk tur. Hun oplevede både hårde
og fantastiske ting, men lærte rigtig
meget om sig selv og kom hjem med
en lyst og et mod på at kaste sig ud i
et nyt studie.
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Når en ordblind forsker
i ordblindhed
Nogle gange handler livet om at vende udfordringer til styrker, og det kan man
i den grad side Kristian har formået at gøre. For selvom han selv er ordblind, er
han lige nu også i gang med et forskningsprojekt om ansigts- og ordblindhed.
tekst af Astrid Bjerregaard
For over et år siden var Kristian Bjerre Andersen, psykologistuderende, til et foredrag med Christian Gerlach, professor ved Institut for Psykologi. Efter foredraget gik Kristian
– lettere spændt – op til Gerlach for at pitche en idé, han
havde til et forskningsprojekt om dysleksi, ordblindhed.
Gerlach bed på idéen og sammen videreudviklede de det
til komorbiditet med ansigtsblindhed. På sigt kan Kristian
derfor se frem til at se sig selv som medforfatter på en
artikel, hvilket nok er drømmen for de fleste studerende
med forskningsinteresse.

Jeg kunne tilbyde en sample,
som ellers er svært at tilgå,
så der er jeg unik på en måde
Interessen for ordblindhed kommer ikke ud af det blå, da
Kristian selv er svært ordblind: ”Den eneste grund til, jeg
kan skrive mit eget navn, er jo fordi, jeg har lært at skrive
det udenad,” beskriver Kristian smilende. Det var derfor
naturligt for ham at ville dykke dybere ned i området.
Selvom Kristian ved meget om ordblindhed og komorbiditet, så var det for ham tilfældigt, det lige blev koblet med
ansigtsblindhed: ”Det var noget, Gerlach tog op, fordi det
er noget, han specialiserer sig indenfor,” forklarer Kristian.
Det er også hans egen ordblindhed og de kontakter, han
har på området, der har været en stor force i hans pitch
til projektet: ”Jeg kunne tilbyde en sample, som ellers er
svært at tilgå, så der er jeg unik på en måde,” beskriver
Kristian, inden han fortsætter: ”Og det har vækket Gerlachs
interesse og gjort, at samarbejdet har kunne lade sig gøre.”
Selve projektet
”Projektet går faktisk ud på, at der er kommet en hypotese
om, at ordblinde faktisk er en lille smule ansigtsblinde,”
lægger Kristian ud. Denne hypotese har de ønsket at beeller afkræfte i deres pilotstudie, der, modsat andre studier
på området både har større sample og både inkluderer i
ordblinde, ansigtsblinde og en kontrolgruppe. Pilotstudiet
viste dog det modsatte af tidligere studier, netop at de
ordblinde ikke viste tegn på ansigtsblindhed, hvorfor de
nu har valgt at udvide studiet: ”Det tyder jo på, ud fra
pilotstudiet, at de to diagnoser ikke er det samme – og
virker heller ikke til at have komordbide træk,” forklarer
Kristian, inden han opsummerer, at dét jo er rigtig spændende at se, om det udvidede, større studie, de nu har
samlet data til, viser det samme.
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Forskerdrøm?
Da jeg spørger Kristian, om det så har givet blod på tanden til at fortsætte i forskersporet i fremtiden, er der klart
en forskerdrøm: ”Jeg har helt klart lyst til at forske, men
jeg ved ikke, om det bliver, hvor jeg går hardcore efter det
med prægraduat og Ph.D. og så træde ud som forsker
– jeg tror ikke, det kommer til at gå så direkte,” reflekter
Kristian, hvor han mere tænker deltidsforskning, men som
kliniker først.
Under alle omstændigheder har Kristian fået en del erfaring fra projektet, som han kan tage med sig videre, både
på studiet, men også i sit arbejde, hvor Kristian underviser
og holder foredrag om netop ordblindhed: ”Det har været
fedt at komme ud og sige til et foredrag, at man allerede har en begyndende legitimation for at kunne snakke
om dysleksi ved allerede at være i gang med at forske.”
Derudover overvejer Kristian muligheden for at bruge
den indsamlede data, når han næste år skal til at skrive
speciale. For selvom han måske er i tvivl om den præcise
mængde forskning i fremtiden, så er han ikke i tvivl om, at
han ønsker at specialisere sig indenfor ordblindhed.

Kristian Bjerre Andersen,
privatfoto

fotos fra Pixabay

Jeg ser ingen
mening med
at få børn
Mange drømmer i flere år om at få børn, men så er der også nogle, der aldrig
kunne se sig selv som forældre. Mød ’Jonas’ og ’Emma’, to anonymiserede
studerende, der aldrig kunne se sig selv få børn.
tekst af Frederik Højsager
Jeg møder ’Emma’ på Studenterhuset. Selvom snakken går heftigt
rundt ved de andre borde og det
måske er usandsynligt, at nogle ville
høre, hvad vi talte om, er hun stadig
presset ved situationen. ”Jeg synes
egentlig ikke, det er pinligt”, fortæller

Jeg forstår det fuldstændigt,
hvordan det kan
være at glæde sig sådan,
men jeg tør ikke selv
hun og fortsætter ”men det er bar
ikke noget folk rigtigt accepterer, at
jeg er så fast besluttet på.”. Emma
er 26 år, læser på SUND på SDU og
har gjort det meget klart over for sig
selv, at hun aldrig skal have børn. ”Er
det for din karrieres skyld?”, spørger
jeg, men hun afviser det blankt. Det
er ikke for hendes egen skyld, at hun
fravælger børn, det drejer sig om
noget helt andet. For tre år siden gik
noget helt skævt i Emma’ liv, og hun
endte i en enorm krise. Hun føler sig
fri for alle symptomer, men er bange
for at falde tilbage og fortæller ”jeg
tør ikke få børn, hvis jeg ikke engang
har styr på mit eget liv”.

flere veninders babyshowers og set
glæden hos dem. (…) Jeg forstår det
fuldstændigt, hvordan det kan være at
glæde sig sådan, men jeg tør ikke selv.”
”Kommer du til at ændre mening,
hvis du har det godt i lang tid”,
spørger jeg Emma, men lige nu er
fremtiden meget klar for hende. ”Jeg
får ikke mere mening i mit liv med
et barn. Jeg tror kun, jeg får flere
bekymringer.”
Karrieredræberen
Senere ringer jeg sammen med ’Jonas’. Han har et anderledes ståsted
og et andet syn på det med børn end
Emma. Jonas har simpelthen ikke
lyst. “Jeg kan bare ikke lide børn. Jeg
kan ikke se mig selv i et liv med bleskifte og volvoer. Jeg vil leve mit liv
uden de begrænsninger et barn fører
med sig”. Jonas er karrieremenneske
med stort K, og der er ingen tvivl om,
at han nok skal blive til noget stort,

Jeg har valgt at leve et liv,
hvor jeg prioriterer at
kunne rejse, at kunne arbejde
og ﬁnde kærligheden, og i
min verden dræber et barn
simpelthen muligheden

Babyshowers
”Men hvad så med andres babyer?”,
spørger jeg. Det har Emma ikke problemer med, ”jeg kan egentlig godt
lide børn og har også været med til

men det bliver selv. “Jeg er i et felt,
hvor jeg ikke bare kan sætte det på
pause i år for at få barsel. Så falder
jeg simpelthen for langt tilbage”,

fortæller han. “Jeg har valgt at leve et
liv, hvor jeg prioriterer at kunne rejse,
at kunne arbejde og finde kærligheden, og i min verden dræber et
barn simpelthen muligheden for alle
tre”. Jonas læser på sidste år af sin
uddannelse og mener han har godt
styr på sin karriere. Han forventer at
blive ansat på sin studiearbejdsplads
og stryge til tops – og det skal unger
ikke hindre ham i.
”Tror du selv, du kan blive lykkelig
uden børn”, spørger jeg Jonas meget
direkte. ”Ja”, svarer han ”jeg tror faktisk, jeg undgår en hel del bekymringer, forældre har”. Der er altså ingen
tvivl hos ham.
Lykken er frivillig barnløshed
Ser man meget firkantet på det
understøtter forskningen også til dels
Jonas og Emma. ”Vi kan se i stort set
alle undersøgelser, at dem, der ikke
har børn, typisk er lykkeligere end
dem, der har børn, som bor hjemme,”
har økonom og forsker Christian
Bjørnskov tidligere påpeget i et interview til DR. Det ser ud til, at bekymringer overskygger alt glæden ved
at have børn, i hvert tilfælde indtil
børnene flytter hjemmefra. Men om
det ligefrem kan gøres op så firkantet
kan jo diskuteres.
Skulle man dog have lyst til at vide
mere om frivillig barnløshed, kan
man blandt andet ﬁnde viden på
https://duskaldavaeremor.dk/
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Ingen skal dø alene
I sommerferien var Jane Lau ude som vågekone hver anden dag. I sit job sidder
hun hos døende borgere i den sidste tid – som en støtte til borger og pårørende.
tekst af Frederik Højsager

Konfrontationen

”Jeg har kun oplevet, at personen
Det er vådt, koldt og gråt, da teledør i vagten én gang i løbet af mine
fonen kl. 12 ringer. ”Hej det er Jane”,
fire år”, fortæller Jane. Selvfølgelig
siger stemmen i røret. Jeg har ikke
er der i sådan en situation mulighed
mødt Jane før, men kan allerede
for at tale med nogle og bearbejde
mærke energien og glæden i hendes
det, men for Jane var der intet nyt i
stemme. Sammen med et korps af
døden. ”Jeg har arbejdet som sygeandre frivillige i Ældre Sagen gør
Jane noget unikt. Hun er
vågekone. Hun sidder altså
hos døende i den sidste
”Jeg tror ikke et øjeblik på,
tid, som selskab og som
at der ville blive ansat flere
aflastning. ”For nylig kom
mennesker,
hvis ikke vi hjalp til”
jeg ud på et plejehjem”,
fortæller Jane, ”ægtefællen havde været der,
men da jeg kom, kunne han komme
plejerske i 47 år – jeg har set mange
hjem og sove”. Som med et trylleslag
komme ind døde og set mange dø
fjerner Jane og hendes kolleger
i vagten”, ”der er ikke noget som
dårlig samvittighed hos pårørende,
helst skræmmende i det for mig,
der bare har brug for et hvil, mens de
tværtimod kommer døden ofte som
sidder og våger over de døende. De
en lettelse”. Med en sådan erfaring
laver ikke noget plejehjemsarbejde,
går ikke i vejen og har ikke et decideret ansvar, men de hjælper til i den
sidste tid. ”Det er så vidunderligt, at
man kan hjælpes ad”, fortæller Jane
glad.
Starten
”Jeg følte mig alt for ung til at melde
mig ind i ældresagen”, fortæller
Jane, om beslutningen hun traf, da
hun som 66-årig meldte sig ud af
arbejdsmarkedet. ”Men jeg manglede
også, at vækkeuret ringede, fordi der
var noget, jeg skulle, og så mødte jeg
tilfældigt nogle, der var engagerede i
ældresagen”.
Når Jane våger, foregår det ved, at
hun omkring frokosttid ringes op
af en tovholder for ordningen. Jane
kommer så ud at våge samme aften
- enten mellem 22 og 02 eller mellem
02 og 06. De får ikke betaling for
det, andet end transport, og de gør
det kun af deres gode hjerte. Nogle
gange aflaster de i kort tid, nogle
gange helt til enden, men fælles for
alle forløbene er, at det er døende, de
sidder hos. ”Døden er jo noget, der
kommer rimeligt pludseligt, så der
går måske en uges tid, fra vi starter,
til de dør”
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må man altså sige, at Jane er klædt
godt på til opgaven. Den nat døden
kom i hendes vagt, havde hun også
en nærmest spirituel oplevelse. ”Den
dame, der døde i min vagt, havde ligget og sovet. Jeg havde ikke talt med
hende. Jeg havde bare siddet med
mit strikketøj. Hun åbnede øjnene så
mig, lukkede dem igen, trak vejret
fire gange og døde. Der havde jeg

fornemmelsen af, at hun godt vidste,
at jeg var der.”
Det er altså som om, at den døende i
den situation vidste, at Jane var der, og
var klar på, at skulle dø foran hende.
Spidsbelastninger
”Det er så forskelligt, hvor ofte jeg er
ude at våge” fortæller Jane. Der er
ikke rigtigt et system; de kommer ud,
når der er brug for dem. Og netop
her veksler det meget. ”I juni og juli
måned var jeg af sted hver anden
dag”, fortsætter hun og taler videre
om, at det måske kan være, at sommervarmen har haft en del af skylden
for dette. Og det kan sagtens være
flere gange om ugen, Jane er af sted,
for selvom de er små 20 i vågetjenesten, så er der ofte brug for dem. ”I
snit er jeg nok af sted 3-4 gange per
måned”, fortæller hun. Altså cirka en
nattevagt om måneden for Jane.
Endestationen
Men hvad vil Jane selv, når hendes dage er omme? Hun er ikke et
sekund i tvivl om sin egen families
engagement, men så alligevel. ”Når
det bliver min tur, tror jeg mine børn
tager en stor tørn. Men de kan jo
også blive trætte, så jeg kan ikke
se noget til hinder for, at jeg selv vil
have en våger”. Selv en våger kan
altså have brug for en våger, men
for nu – og lang tid frem – fortsætter
Jane med sit
frivillige engagement ”Jeg har en
aftale med mig selv om, at jeg fortsætter, til jeg selv skal have hjælp”,
er hendes holdning. Hun nyder sit
frivillige arbejde og har svært ved at
lade være, og som hun fortæller ”Det
lyder måske morbidt, men jeg synes,
det er hyggeligt. Jeg kan godt lide at
hjælpe de gamle mennesker”
Egentlig behøver man ikke være
medlem af ældresagen for at være
våger, men da det var et godt formål,
kunne Jane ikke lade være. ”Man
behøver faktisk heller ikke være medlem for at få hjælp”, fortsætter Jane.

fotos fra Pixabay

tekst og illustration af
Freja Bjerck-Amundsen
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Fodfæste
i ubalance

Ond & Vred:
Om mening

digt af Astrid Bjerregaard

tekst af Frederik Højsager

Stille går jeg rundt om mig selv

Åh hvor bliver jeg dog træt. Træt af selvhjælpsbøger, meditation og sjælerejser. Træt af folk,
der mener, de kan sidde på en tinde i Spanien og
pludselig ﬁnde sig selv. Som om selve antennesignalet til Gud er stærkere, jo tættere man er på
skyerne, og jo mere man fryser imens.

lullet ind i en idyllisk version af en osteklokke
går i den samme rytme dag efter dag
rammer de samme spor
som længe har været tegnet og lagt for mig.
Du skubber til mig og bryder balancen
jeg vakler et øjeblik
og forsøger at genfinde fodfæstet
som en linedanser på afveje
basker jeg med armene

Forstå det nu. Der er ingen mening at ﬁnde. Du
kan lede med lys og lygte hele dit liv, men der er
ikke noget at komme efter. Gud er død. Og det
samme med Jesus, Muhammed og Buddah. Træerne vokser ikke ind i himlen, tværtimod så visner
de og dør. Og det samme gør du.

sikkerhedsnettet under mig er forsvundet.
Giv mig svaret på de store spørgsmål
så jeg pludselig igen vil finde mening
i snørklede tider
jeg er snurret ind i et spind
jeg ikke kan undslippe
et spind af forvirring
og vaklende skridt
hvor jeg ikke længere ser klart.
Du tager min hånd og beder mig lukke øjnene

stol på mig
jeg trækker langsomt vejret
for igen at puste ud
åbner øjnene og ser min sti.
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Og din død bliver heller ikke meningsfuld. Du
kommer i en kiste og i jorden og indgår på ny i
det store universelle kulstofkredsløb. Det mest
meningsfulde, du kan blive til i dit liv, er, at der er
en minimal sandsynlighed for, at lige præcis dit lig
bliver til en fremtidsdirektørs benzin i hans stadig
fossil-drevne Mercedes. Og dét er dit livs tinde.
Det tætteste, du kommer på din Gud, er, når det
CO2, du bliver til, når du forbrændes i førnævnte
motor, for så har i det til fælles, at ingen kan se
jer, høre jer, eller på nogen måde have gavn af jer.
Der er ingen grund til at spille på nogen som helst
spirituelle heste, for de kan ikke stå i vejen for
det uundgåelige. Så omfavn det og nyd i stedet
den tid du trods alt har. Meningsløs som den er.
Husk nu bare
du skal dø
– så kan det
være du også
husker, at du
skal leve.

Frivillig i
Headspace
Privatfoto

Headspace er en organisation af frivillige, som hjælper og snakker med unge
mennesker mellem 13 og 25 år, der har brug for nogen at lette deres hjerte hos.
Christoffer, som læser cand.psych., har været frivillig i Headspace i halvandet år.
Læs med her og hør Christoffer fortælle om sit arbejde, hvad der er givende og
svært ved det, samt om hvorfor Headspace er en del af hans liv.
tekst af Freja Bjerck-Amundsen

jo egentligt ikke kender, bare åbner
sig fuldstændigt op for dig og lader
alle følelserne få frit løb … Jeg synes
virkeligt, at det er et særligt privilegie
at have, at man kan tilbyde sådan et
rum for et andet menneske. Og så er
det en helt magisk oplevelse at få lov
til at være en del af det.
Det, der kan være svært Christoffer

Headspace. Man står aldrig alene
med ansvaret,” understreger han.

Hvad går Headspace ud på? Vi
Hvorfor headspace? ”Til at starte
sidder ved et af bordene på en lille
med valgte jeg at blive frivillig i
sidegang her på uni. Der er egentligt
Headspace, fordi at jeg gerne ville
ikke særligt hyggeligt her, men det
have noget mere praktisk erfaring,
behøver der heller ikke at være. For
som jeg kunne bruge i supplement til
Christoffer har sådan en varm og
et meget teoretisk studie. Det kunne
tryg atmosfære omkring sig, som kan
også være en god måde
gøre hvor som helst til et
lige at prøve af, om
rart sted at befinde sig.
terapeutvejen ville være
Jeg spørger Christoffer,
Det at være frivillig i Headspace er
noget for mig… Og så
hvad det er, Headspace
at være en del af et fællesskab,
var det jo også godt for
helt konkret tilbyder. ”AltCV’et,” forklarer Chrisom har det til fælles, at man gerne vil
så den primære opgave
stoffer om sin vej ind i
for Headspace er, at vi er
hjælpe og snakke med andre mennesker
Headspace. ”Men det er
det lyttende øre for dem,
en sjov udvikling, der er
der har brug for det. Vi
sket. Fra at det startede
tilbyder rådgivende og
fortæller, at selvom det kan være
med at være drevet af ydre motistøttende samtaler, men vi tilbyder
enormt givende at få lov til at være
vationer som CV og erfaring, er det
også at hjælpe med helt praktiske
der for et andet menneske, som
blevet drevet af noget indefra. Det er
ting, såsom at betale regninger, søge
åbner sig helt op, kan det også være
blevet noget, som jeg bare gør, fordi
SU, eller hvad der ellers kan virke
hårdt af og til. ”Det, der er med
at det har en egenværdi. Jeg gør det
uoverskueligt, når man har det svært.
Headspace, er jo, at du aldrig ved,
fordi, at jeg virkelig gør en forskel for
Og så har vi også en brobyggende
hvem der kommer ind ad døren. De
nogen. Og det føles bare så godt,”
funktion, hvor vi kan hjælpe den
unge kan bare komme uden at have
siger Christoffer med et stort smil.
unge videre til nogle andre instanser,
lavet en aftale på forhånd, og de
Han understreger, at arbejdet i Headsom er mere specialiserede, hvis der
kan snakke om hvad som helst, der
space derfor ikke kun er relevant
er brug det,” fortæller Christoffer.
lige rører sig i dem nu. Og det kan
for folk, der læser psykologi. ”Det at
være nogle rigtigt tunge emner. Det
være frivillig i Headspace er at være
Det, der er så givende Jeg spørger
kunne være svært for mig i starten;
en del af et fællesskab, som har det
ham, om der er noget ved arbejdet i
der måtte jeg nogle gange lige tage
til fælles, at man gerne vil hjælpe og
Headspace, som han er særligt glad
en dyb indånding, synke en gang, og
snakke med andre mennesker. Og
for. ”Ja… Der sker noget helt særligt
sige: Så tager vi den herfra, ét skridt
det behøver man ikke være psykoi det øjeblik, du sætter dig ned samad gangen,” siger Christoffer. ”Men
logistuderende for at kunne være en
men med et menneske, som har brug
man lærer at håndtere det med tiden.
del af,” slutter han.
for nogen, der kan lytte. Der bliver
For vi får så meget hjælp, sparring
skabt et helt særligt rum mellem
og supervision af de fastansatte i
jer, hvor dette menneske, som du
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Global Health
seminar 2018
Global Health
er et tilbud til
rejselystende
kandidatstuderende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
hvor de kan bruge to
uger af deres sommerferie på et udlandsophold. Sund og & Hed var
med, da de studerende,
der havde været afsted
i sommeren 2018, på et
seminar i oktober skulle
præsentere deres oplevelser for et auditorie
fyldt med nysgerrige
studerende.
tekst af Helena Andersen og Freja
Bjerck-Amundsen
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Som rejsende med Global Health har
man mulighed for at komme til hele
seks eksotiske destinationer ude i
verden – henholdsvis Ghana, Palæstina, Grønland, Panama og Nepal.
Opholdet skal give de studerende et
indblik i et andet lands sundhedssystem, og hvilke sundhedsudfordringer netop dette land står overfor.
Merete Munk, uddannelseschef på
SUND, fortæller, at tilbuddet er udarbejdet i forlængelse af SDU’s vision
om mere internationalisering, og den
vision er man enig i på SUND. Tidligere har der været enkelte studerende, som selv har arrangeret ophold,
men hensigten er at med Global Health modulet bliver det nemt at tage
af sted, fordi fakultetet har forhandlet nogle udvekslingsaftaler på plads
og gjort meget af forarbejdet.
Efter opholdet skal de studerende
skrive en opgave, som har til
formål at
sammenligne deres
nyfundne
viden med
måden, vi driver
sundhedssystemer på i Danmark. De lærer
at sætte tingene
i perspektiv og
overvejer, både
hvad vi i Danmark kan lære
af andre lande,
men også hvad vi kan
lære dem. Det giver de studerende en international erfaring, de
kan bruge videre i deres studie men
også i deres fremtidige arbejdsliv.
Læs med her, og hør om de oplevelser, som årets Global Health-rejsende
har haft på deres tur.
Når vejr og traditioner former sundhedssystemet og ydelserne
Under oplægget med de studerende,
der havde været på Grønland, fik
man et indblik i, hvordan sundhedssystemet og de tilgængelige muligheder på Grønland ikke kun formes
af viden og kvalifikationer, som i
Danmark. Naturen synes nemlig her
i høj grad at præge den grønlandske
måde at tænke sundhed samt adgangen til sundhedsvæsenet på.
”Vi observerede, at de var meget
ydmyge i alt, hvad de var i,” opsummerede en af oplægsholderne fra

grønlandsgruppen. Oplægsholderne
fortalte om en tilgang til livet, hvor
naturen fyldte rigtig meget. På grund
af manglede sundhedspersoner i
yderområderne i Grønland, tillagde
folket naturen enorm betydning
i bestemte situationer i livet. For
eksempel blev der nævnt, at hvis en
familie fik et handicappet barn, blev
det forklaret med, at der havde været
blodmåne den nat, barnet blev født.
På den måde fik deltagerne et helt
andet syn på adgangen i sundhed,
end vi kender herhjemmefra. Hvis
det er uvejr, må folk fra især folk fra
Østgrønland i højere grad affinde
sig med den forhindrede adgang til
sundhedsvæsenet i situationer, hvor
det ikke er muligt at komme frem på
grund af vejret. Manglede adgang til
friske grøntsager er også et meget
stort problem, der former grønlændernes opfattelse af sundhed
meget anderledes end den, vi kender
herhjemme fra. Så kan vi komme
med vores fine meninger og forslag
omkring sundhed, men når adgangen til råvarerne ikke er der, så falder
pointen lidt til jorden.
Kastesystemer, diskrimination og
dårlige arbejdsvilkår
Der var mange studerende, som
valgte at tage til Nepal i år, og publikum hørte oplæg fra flere forskellige
grupper. Fælles for dem alle var, at
de fik et møde med en meget fremmed og anderledes kultur. I Nepal er
borgerne inddelt i et kastesystem,
hvor individet skal blive inden for sin
egen kaste. Dette oplevede deltagerne på meget tæt hold, for selvom det
officielt er ulovligt at diskriminere på
tværs af kaste, så var det bestemt
ikke tilfældet. En af deltagerne kom
med et eksempel fra en episode ved
en brønd, hvor en fra
en høj kaste, havde givet en kvinde
fra den laveste kaste skylden for, at
hun havde tabt sit vand. ”Det endte
ud i en retssag, som kvinden fra den
laveste kaste vandt. Men hun endte
med at begå selvmord på grund af
episoden,” fortalte den studerende.
En anden af de grupper, der havde
været i Nepal, bestod af to fysioterapi-studerende og en ergoterapistuderende. De tre havde været på SIRC
- et center for spinal- og hjerneskade,
som er det eneste neurorehabiliteringscenter i hele Nepal. Det er
stort problem for den nepalesiske
befolkning, at der ikke er andre
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behandlingssteder som SIRC, for der
er rigtigt mange mennesker i Nepal,
som får spinal- og hjerneskader. ”Det
skyldes ofte fald fra træklatring, når
de skal hugge skov eller finde mad til
deres husdyr, samt fra trafikulykker,
arbejdsskader og vold i samfundet,”
fortalte de studerende. ”Og fordi
SIRC er det eneste sted, der behandler, er de, som kommer her, ofte
meget værre tilredt, end spinal- og
hjerneskadepatienter i Danmark.
For de har ikke fået den nødvendige
hjælp i de første afgørende timer
efter ulykken, og de har endda skulle
transportere sig i timevis med tvivlsom transport i gennem et bjergrigt
land med en næsten ikke-eksisterende infrastruktur”.

Nepal har en rigtigt stor befolkning,
men et meget fattigt sundhedssystem. ”Det betyder, at det var
ligesom at rejse 30 år tilbage i tiden,”
sagde en af oplægsholderne. På rehabiliteringscenteret var der utroligt
dårlige faciliteter og arbejdsvilkår.
”Der var ingen lifte eller justerbare
brikse, så de ansatte var nødt til at
håndtere lamme kørestolsbrugere
med manuelle løfteteknikker,” fortale
oplægsholderen. Desuden var de
ansatte i en 1-til-1 træningssituation
med patienter, hvilket står i kontrast
til danske forhold, hvor man altid skal
være 2 personaler per patient. ”I Nepal har de også et mere funktionelt
menneskesyn i forhold til det holistiske menneskesyn, som vi i Danmark
har. Og det gør altså en stor forskel
for træningen og omgangen med
patienter,” slutter den Nepalrejsende
studerende.

Udfordrende faciliteter, men virkeligt
givende arbejde I modsætning til de
mange studerende, der havde været
i Nepal, havde blot to studerende
været i Panama, hvor de havde været
afsted med Floating Doctors. Disse
to valgte at holde deres oplæg på
engelsk i modsætning til de andre rejsegrupper. ”At the Floating
Doctors’ base people come and go
all the time,” sagde den ene af de
to. ”The organizational structure is
made up from roughly three groups
of people. There are the ’medical
tourists’ like us volunteers from all
over the globe, and then there is the
short-term staff and the long-term
staff,” fortalte hun. Floating Doctors
er en gruppe sundhedsprofesionelle
og -studerende, som “flyder” rundt
fra sted til sted på skib og sætter
sundhedsklinikker op, hvor der end
måtte være brug for det. Og det er
der mange steder i et fattigt land
som Panama. De to oplægsholdere
fortalte om et plejehjem, som de
besøgte, der var ”much different
from nursinghomes in Denmark”. Her
var der lås på døren ud til køkkenet,
så man skulle bede om lov for at få
et glas vand. Mænd og kvinder som
i adskilte dorm rooms, og der var
oversvømmelser flere steder. ”And
of course we had major problems
concerning communication, both
regarding personnel and patients. All
spoke Spanish. None spoke English,”
sagde den ene oplægsholder.
Faciliteterne for de frivillige var
også… interessante. ”Somtimes we
slept in hammocks and we had no
proper blankets because they told us
that we wouldn’t need them. Oh, but
we did. It was freezing cold at night

and we could do nothing about it”.
Toiletterne var meget åbne og lydte,
og privatliv var i det hele taget ikke
noget, man gjorde sig så meget i.
Maden, som de frivillige fik, var heller
ikke noget at råbe hurra for. ”We had
the pleasure of eating rice and beans
twice a day for an entire week,”
fortalte de. ”But the bananas were
amazing. Really good”.
På trods af en rejse præget af tvivlsomme faciliteter, lød de to kvinder
til at have haft en helt uforglemmelig
oplevelse. De fik lov til at hjælpe nogle mennesker med at lære for os helt
basale sundhedspraksisser såsom
at børste tænder, vaske hænder efter
toiletbesøg, benyttelse af kondom
mod kønssygdomme med mere.
”This is a really wonderful opportunity for those of us that are not
doctors to actually help people in
real need for health care.”.
En opfordring til et lidt længere
eventyr Samtlige deltagere sluttede
af med at opfordre de kommende
studerende på Global Health til at
blive længere i de respektive lande,
end kurset officielt varer. Der er for
eksempel mulighed for rappelling
og vandreture i Nepals eksotiske og
mangeartede flora og fauna, eller
mulighed for snorkling og watersports i Mellem- og Sydamerika. Så
tag ud med Global Health og få en
oplevelse for livet både fagligt og socialt i mødet med både et fremmed
sundhedsvæsen og et fremmed land
og folk. Vil du vide mere om Global
Health? Læs her http://sdu.dk/da/
modul/globalhealth.

Privatfoto
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Frank Institute of Sports: Plads t
Tænk, hvis man kunne kombinere ens
store interesse og arbejde. Det har Mads
Frank gjort. Udover at køre worldcups
i ultracykling har ham nemlig startet sit
eget coachingfirma.
tekst af Astrid Bjerregaard
Da jeg møder Mads Frank fem dage før åbningsdagen, bliver jeg næsten nervøs for, om jeg er gået forkert. Der står
godt nok ’Frank Institute’ på døren, men når man kigger
indenfor, er det tomme lokaler og håndværkerrod, man ser.
”Du kan jo hjælpe mig med at lægge gulv,” foreslår Mads
friskt, inden jeg bliver vist ind i et andet lokale, der skal
være den kommende café. Her er der et grønt sofasæt,
som vi slår os ned i, mens Mads begynder at forklare mig,
hvad de nu tomme lokaler snart kommer til at indeholde.
Her får han skabt så virkeligt et billede, at jeg ligefrem kan
se det kommende træningsrum med frivægte, stativer af
cykeltøj og cafeen med fjernsyn med cykelløb og baristakaffe i hjørnet for mig. Særligt caféen

og det samlingssted, det giver, er vigtig for Mads: ”Herinde bliver der cafémiljø, fordi det er en del af cykelsporten.
Det skal være hvide sokker og sort kaffe,” siger Mads smilende og fortsætter forklarende: ”Vi får lækkert tøj, lækker
kaffe, lækkert miljø, hygge. Her er muligheden for, at man
bare kan være her og hænge ud.”

Man har ligesom nogle, der har prøvet
og mærket det, og så har man nogle,
der véd, hvad der virker –
det vil jeg gerne kombinere
Det, som Mads har arbejdet på at bygge, og som siden
min snak med ham også er officielt åbnet, er et sted, hvor
man kan købe coachingforløb, der giver den samlede,
fulde pakke, som Mads selv formulerer det, så man kan
optimere og motivere til at blive en bedre cykelrytter og
triatlet - hvad enten det er på eliteniveau eller som glad
motionist. ”Der vil være mulighed for både den sociale
del af sporten, men også mulighed for at arbejde på sin
position med det nyeste udstyr, coaching og træningsvejledning på absolut højeste plan,” beskriver Mads.
Det praktiske møder det teoretiske
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Langt de fleste, der yder sportscoaching
på højere plan, kan inddeles i to grupper: dem, der har en masse teoretisk
viden fra studier og forskning, og så
dem, der er tidligere professionelle
idrætsudøvere. Og så er der Mads
Frank. ”Man har ligesom nogle, der
har prøvet og mærket det, og så
har man nogle, der véd, hvad
der virker – det vil jeg gerne
kombinere,” slår Mads fast.
For udover at have kørt
cykelløb i mange år, så har
han også den faglige viden.
Han har nemlig læst Idræt
og Sundhed på SDU, hvor
han kort efter dette blad
udkommer, afslutter
sin uddannelse. Studiet har givet ham
noget til sit
arbejde med
træning af
andre,
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s til hvide sokker og sort kaffe
som den praktiske viden alene måske ikke kunne. Han kender til forskningen og teorien bag. Det gør også, at han ikke
lige så let som andre hopper i fælden med at tro, at ’hvad
der virkede for mig, virker nok også for alle andre’.
Idrætsudøveren, der fandt sin vej
Mads’ egen vej gennem cyklingen var ikke helt snorlige. Da
han var yngre var drømmen Tour de France – indtil det gik
op for ham, at potentialet måske ikke helt rakte: ”Der var
drivet og energien, der var alting, bortset fra talentet, som
ikke var til det øverste.” Ved en ren tilfældighed, få uger
inden han havde planlagt sit sidste løb på landevejen, blev
han udfordret af en ven til at køre kvalifikation til World
Cup i UltraCycling. ”Rytterne bliver sendt afsted én og én
med sit supportcrew bag sig, hvor der køres en rute, for
eksempel 2000 km., og så er det bare hurtigst til måls.
Hvis du sover, stopper uret ikke. Hvis du spiser, stopper
uret ikke. Så det er fra start til slut,” forklarer Mads mig, da
jeg må indrømme, at jeg ikke er helt cykelkyndig nok til at
kende de forskellige løb.
Selvom han kun havde forberedt sig 10 dage til løbet,
blev han nr. 3 og var dermed kvalificeret til World Cup.
Han havde ligeledes fundet et uopdaget potentiale, for
hvad kunne det ikke blive til med mere træning? Næste
løb var derfor World Cup i Italien. De kørte derned i Mads’
Volkswagen Polo - tre mand og to cykler. ”Jamen, det
lyder helt grotesk, hele løbet,” kommenterer han grinende,
”i dag, der lever jeg af speciallavet, flydende kost under løbene, som er letoptageligt. Dengang, jamen, jeg levede af
nutellamadder.” Alligevel blev han nr. 3 – og slog dermed
både den italienske og tyske mester. Mads fandt derfor en
ny vej i cyklingen, en vej som i dag kan passe med hans
virksomhed.
Frank Institute of Sports
Tilbage til snakken om Frank Institute of Sports, så er det
vigtigt for Mads at slå fast, at når man køber et forløb hos
ham – så køber man et forløb direkte hos ham. ”Som udgangspunkt, så er det mig, der starter det. Det er mig, man
møder, og så vil der være to i cafeen, for jeg vil ikke kunne

Jeg vil gerne have den der nære
relation, det er dét, jeg selv
efterspørger rigtig meget, og det er
det, jeg synes mangler. Så det er
nærkontakt, jeg synes er vigtig
i forhold til den enkelte udøver
klare åbningstiderne og stadig være fysisk aktiv indenfor
ultracykling og hvad jeg ellers har af aktiviteter,” forklarer
Mads. Det er vigtigt for ham, at når det nu er hans navn,
der står på forsiden at bygningen, så er det også ham,
man køber forløb hos.
Det kommer altså til at være småt, men godt, hvor der
bliver gjort en dyd ud af kontakten med klienterne. ”Jeg vil

gerne have den der nære relation, det er dét, jeg selv efterspørger rigtig meget, og det er det, jeg synes mangler.
Så det er nærkontakt, jeg synes er vigtig i forhold til den
enkelte udøver,” uddyber Mads. Han kan godt lide tanken
om, at alt kan samles hos ham, da han selv i sin karriere
har oplevet, at man pludselig har 5-10 forskellige steder og
personer, man skal forholde sig til. Hos Frank Institute of
Sports er ønsket, at det teoretiske og praktiske samles,
hvor der er hovedfokus på den personlige relation.

Mads Frank ved
åbningen, privatfoto

Binding og fleksibilitet
Da jeg spørger Mads, om hele det her kæmpe projekt, der
skal give hele pakken, og hvor han samtidig gerne vil have
hænderne i hele processen, så stadig giver ham tid til sin
egen cykling, lyder svaret: ”Det er derfor, jeg har valgt det
her job,” forklarer Mads, inden han fortsætter: ”Jeg har
bare behov for at komme ud og bruge min krop 4-6 timer
om dagen med hård træning, og det giver bare mig så
meget mere, end at skulle have et fast 8-16 job.”
Det er helt tydeligt, at selvom instituttet er en satsning, så
er det et sats, som Mads tror fuldt og fast på. Han ved, han
har nogle evner indenfor området, og så er det jo ’bare’ at
vise det til klienterne og yde den service, der er brug for.
Her fremhæver Mads især vigtigheden af kontinuiteten,
hvorfor der også er en seks måneders binding på de fleste
af hans forløb. ”De første seks måneder, der får vi lavet en
hel masse analyser og forståelse for, hvordan din anatomi
og din fysik virker. Hvordan motiverer vi dig, fordi det er
jo ikke kun et spørgsmål om at gøre dig fysisk bedre, det
er også noget om, at du skal nyde det mere, have cykelglæde.” Da cykelglæden også er så vigtig en del af stedets
ånd, vender Mads også til sidst tilbage til cafeens betydning, hvor man både kan dele glæden for at se cykelløb,
men måske også indgå i noget erhvervsmæssig sparring.
”Jamen, skal man sidde selv derhjemme med børnene, der
render og leger, og partneren laver noget andet, eller skal
man herned og få en espresso, mens man sidder sammen
med andre cykeltosser?” spørger Mads afsluttende, hvor
svaret helt tydeligt er Frank Institute of Sports.
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Fynske ryg-nørder
markerer World Spine Day
af Mikkel Møller Christensen
FNKS
Et globalt problem
Hvert år finder den officielle World
Spine Day sted den 16. oktober. Dagen
har til formål at skabe et globalt fokus
på rygproblemer og rygsmerter. Det
er vigtigt at belyse dette emne, da
sådanne smerter gør det svært at
bevæge sig normalt, passe sit arbejde,
sove om natten, dyrke motion, holde
humøret højt og i sidste ende kan
have konsekvenser for, hvor længe
man lever. Rygproblemer og smerter
er et stort sundhedsproblem, der berører
talrige mennesker
verden over.

menhænge og behandlingsmuligheder således at patienten får det mest
effektive forløb. En ting ved vi dog
med sikkerhed - at en fysisk aktiv
hverdag kan virke både forebyggende og lindrende.

kunne gå derfra med et personligt
diplom, en fed RygFessor-t-shirt og
sidst, men ikke mindst, en masse ny
viden om ryggen og hvordan en aktiv
hverdag kan være med til at skabe et
”rygsundt” liv.

RygFessor i Odense

Hvorfor RygFessor?

I anledning af World Spine Day, bevægede en håndfuld studerende fra
Foreningen af Nordiske Kiropraktor
Studerende (FNKS), i samarbejde
med Dansk Kiropraktor Forening, sig
ud på gågaden i Odense en solrig
tirsdag i efterårsferien. De studeren-

Når snakken går på rygproblemer,
kan man nemt komme til at forestille
sig en ældre mand med stok, lettere
foroverbøjet og med den ene hånd
støttende på ryggen, men virkeligheden er desværre en anden. Rygproblemer rammer alle aldersgrupper
og nyere forskning viser, at helt unge
børn også rammes og påvirkes af
rygsmerter. Et stort forskningsprojekt, lavet af bl.a. kiropraktorer fra
SDU, har vist, at rygsmerter starter
helt ned i 8-15-års alderen. Man har
altså fundet ud af, at rygsmerter ikke
kun findes hos voksne, men også hos
børn. Ligeledes ses en tendens til at
børn med rygsmerter bliver voksne med rygsmerter. Derfor er det
vigtigt, at vi får sat fokus på både
børnenes, de unges og de voksnes
rygsundhed og får gjort opmærksom
på de tiltag, som kan være med til at
forebygge og lindre smerterne.

... en fysisk aktiv hverdag kan
virke både forebyggende og
lindrende på rygsmerter.

Herhjemme er
lænderygsmerter registeret hos knap en
million danskere, og topper sammen
med artrose, bedre kendt som slidgigt,
og nakkesmerter listen over årsager
til, hvorfor danskere går til læge og
må tage sygedage fra jobbet. Også
økonomisk topper bevægeapparatssmerter listen. Lænderygsmerter er
den fjerde dyreste sygdom, når det
kommer til behandling og pleje.
På trods af den store hyppighed
af rygsmerter, mangler der fortsat
forskning, der kan belyse årsagssam-
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de havde for en enkelt dag skiftet
bøgerne ud med skelet-puslespil, en
kunstig rygsøjle og et par grise-knæ
for at tilbyde Odenses børn at deltage i en sjov og lærerig workshop,
hvor de kunne blive ”RygFessorer”.
Børnene blev inviteret til at røre ved
griseknæet, som på flere måder minder om menneskets knæ, samle puslespil, quizze og deltage i seje fysiske
aktiviteter. På dagen bestod over
100 friske børn RygFessor-kurset og

Læs mere om projektet http://
www.danskkiropraktorforening.dk/rygfessor

Diagnose søges

Biomekanikcase
af Jack Starche Jensen,
Klinisk Biomekanik
En 29-årig kvinde henvender sig i
kiropraktisk klinik pga. tiltagende
smerter i lænderyggen gennem 1 måned samt ondt i den nederste del af
maven gennem 14 dage. Der har tillige været smerter i højre ben gennem
den seneste uge. Smerterne i benet
er lokaliseret på bagsiden af låret,
ydersiden af læggen samt henover
fodryggen. Bensmerter er begyndt at
dominere over lænderygsmerter.
Smerterne er værst om morgenen og
forstyrrer nattesøvnen, især når hun
skal vende sig i sengen. Det forværrer at bukke forover, at sidde samt
at rejse sig. Lindrer at gå omkring,
ligge kortvarigt – især på ryggen.
Mavesmerterne er intermitterende,
ukendt mønster og er lokaliseret lige
over symfysen. Pt. kan ikke angive, hvad der forværrer eller lindrer
smerten. Adspurgt angiver pt. hyppig
vandladningstrang samt smerte ved
vandladning. Der er ingen klager over
nedsat følesans i ridebukseområdet,
fornemmelse af nedsat kraft i benene
eller ændring i afføringsmønster.
Patienten har gennem 3 uger været
småforkølet og haft hoste. Smerterne, især i højre ben, forværres ved
hoste. Pt. angiver sig i øvrigt sund
og rask, har aldrig været alvorlig
syg, været indlagt eller været hos
kiropraktor før.

ved Braggard. Ve SBL til 70 grader,
forværrer kendte hø-sidige bensmerter, ingen forværring ved Braggard.
Omvendt Lasegue negativ. Fjedringstest lumbalt medfører lokale smerter
sv.t. L3-S1. SI-ledstest negative. Ved
bevægepalpation fandtes dysfunktion af L4/L5, hø lateral fleksionsrestriktion samt L2/L3, ve rotation.
Muskulærpalpationsømhed sv.t. QL
bilateralt, forværrer kendte lændesmerter.
Ingen udfyldninger eller ømhed ved
palpation af abdomen.
Normale pulsforhold på UE. Ved neurologisk undersøgelse af UE fandtes
nedsat muskelkraft sv.t. tåekstension,
hø side, grad 4. Øvrige muskeltests
normale, grad 5. Reflekser normale
og egale, +2. Hypæstesi svarende til
1. tå interstits hø fod.

Diagnose?
Behandling?

Obj: Columna lumbalis: Ved AROM
ses moderat nedsat fleksion, forværrer af kendte hø-sidige bensmerter
samt lændesmerter. Ekstension ses
let nedsat, forværrer lændesmerter, ingen umiddelbar påvirkning af
bensmerter. Hø lateral fleksion let
nedsat og forværrer lændesmerter
og hø-sidige bensmerter. Ve lateral
fleksion samt rotation bilateralt ses
normalt, forværrer lændesmerter. Hø
SBL til 50 grader, forværrer kendte
hø-sidige bensmerter, forværring
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Klinisk sygepleje: Første
erhvervskandidat på SUND
Som de første på SUND er kandidaten på klinisk sygepleje blevet godkendt som
erhvervskandidat, hvor de første studerende startede i september. Vi har taget en
snak med Dorthe Boe Danbjørg, der er uddannelsesleder.
tekst af Astrid Bjerregaard
I august i år blev det muligt at tage kandidaten i klinisk sygepleje som en erhvervskandidat, som tager fire år og er en
deltidsuddannelse. Ved siden af deltidsstudiet er det nemlig
et krav, at de skal arbejde 25 timer om ugen i klinik, således
det praktiske stadig bibeholdes, mens de er på studiet.

kompetencer: ”Der er jo også den her sygeplejerskemangel, som vi ved kommer, så derfor kan alle jo ikke tjekke ud
af klinikken,” beskriver Dorthe. ”Hvis de så stadig arbejder
i klinikken, men læser deltid, så bibeholder man jo de
her kompetencer og erfarne sygeplejerske i klinikken.”
Ikke fri for udfordringer

Selvom der er mange positive ting ved at klinisk sygepleDorthe og hendes kollegaer er meget glade for, at erje er blevet til en erhvervsuddannelse, så er det ikke helt
hvervskandidaten er blevet en mulighed, selvom den
fri for udfordringer. Særligt planlægningen og tidspres
egentlig oprindeligt var tiltænkt uddannelse i det private
fremhæver Dorthe som udfordringer, de nye studerenerhverv: ”Vi mener, at denne her form for uddannelse er
de særligt møder på erhvervskandidaten: ”Det der med
ligeså vigtig for vores studerende, selvom de måske skal
at få hverdagen til at hænge sammen med at du både
arbejde i det offentlige sundhedsvæsen. Vi er meget, mearbejder og studerer. Du skal passe din vagtplan, og den
get glade for det og ser det
skal passe med et skema,”
som en kæmpestor mulighed
I takt med at sundhedsvæsenet jo bliver beskriver Dorthe.
for vores kandidatuddannelser, der bygger ovenpå
mere komplekst og sygeplejersker også Der ligger også noget helt
de her professionsrettede
forsker og udvikler, så er der brug for,
fundamentalt i det med
uddannelser.”
at få fra fuldtidsarbejde til
at der er flere sygeplejersker, der også
også at studere: ”Det er jo
får en kandidatuddannelse.
Hvorfor er det vigtigt
en omvæltning, for man
Da jeg spørger Dorthe,
har jo aldrig fri. Der er altid
hvorfor det er så vigtigt med en erhvervskandidat, når en
noget, man kan læse, og der er altid en deadline,” forklarer
faggruppe som sygeplejerske jo allerede er færdiguddanDorthe, inden hun fortsætter: ”Det er de ting, vi oplever,
net på bacheloren, lyder svaret, at vi lever i en tid, hvor
som vores almindelige kandidatstuderende oplever, det
meruddannelse er nødvendig. ”Vi vil jo gerne rekruttere
gør de erhvervskandidatstuderende også, og så har de
mange sygeplejersker til at læse videre, fordi det er der
lige den ekstra dimension med, at det også skal passe ind
brug for i fremtiden i sundhedsvæsenet,” forklarer Dorthe,
i en vagtplan.”
inden hun fortsætter: ”I takt med at sundhedsvæsenet jo
bliver mere komplekst og sygeplejersker også forsker og
Det er derfor også noget af det, Dorthe og resten af
udvikler, så er der brug for, at der er flere sygeplejersker,
teamet bag er ekstra opmærksomme på. For selvom det
der også får en kandidatuddannelse.”
nok er problematikker, de fleste studerende med studiejob
Samtidig er det dog også vigtigt, at sygeplejerskerne ikke
bare forlader arbejdsmarkedet for at videreuddanne sig.
Erhvervskandidaten giver netop muligheden for, at de
stadig kan arbejde, men samtidig få forbedret deres
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kender til, så er et fast arbejde med 25 timer alligevel en
del at jonglere med ved siden af timer på universitetet: ”Vi
prøver jo at blive bedre til at langtidsplanlægge. Der er vi
selvfølgelig begrænset af, hvor lang tid i forvejen kan vi få
lokaler, men vi vil prøve at blive endnu hurtige til at melde
ting ud,” forklarer Dorthe afsluttende.

Fra NAT til SUND
Ved begyndelse af det nye studieår bød vi velkommen til en række nye studerende på SUND, nemlig de farmacistuderende, der valgte at tage deres kandidat
på dette fakultet. Det bød på en række ændringer både fagligt og socialt for de
studerende. Sund & Hed har snakket med Annemette Hansen, om hvordan hun
oplevede starten på sin kandidat.
tekst af Helena Andersen
Efter en endt bachelor i farmaci skal
de studerende vælge hvilken specialisering, de vil have på deres kandidat
nemlig enten teknologisk eller klinisk.
For Annemette faldt valget på den
kliniske kandidat.
”Jeg synes, det er meget spændende, at kunne være med til at gøre en
forskel for patienterne og opnå viden
om, hvordan de forskellige typer lægemidler virker samt blive klogere på
samspillet mellem forskellige lægemidler, og hvorfor nogle lægemidler
ikke kan bruges sammen,” fortæller
Annemette.

sideløbende med hinanden, som
kulminerede med en intens eksamensperiode i januar og juni.
Hun er rigtig glad for den øgede
faglighed modulstrukturen giver
plads til, fordi at der er mulighed for
at fordybe sig helt ned i et emne, når
de har et fag, der virkelig interesserer
hende. Undervisningens struktur er
mere teoretisk end tidligere, men for
Annemette klart mere håndgribelig.
”Jeg synes lab var fint, og det var
en anderledes måde at lære ting på,
ved at man selv skulle udføre noget
praktisk arbejde, så det ikke kun var
teoretisk. Jeg tror til tider, at jeg på
bacheloren manglede en forståelse

er vant til på deres bachelor.
”Umiddelbart virker kurserne på kandidaten til at være en del mere intense, fordi de ikke varer så længe, og
der er meget at sætte sig ind i. Det
gør, at man skal lære at strukturere
sin tid på en anden måde,” fortæller
Annemette, der blev smidt direkte
ind i sin nye hverdag med eksamen
kort efter studiestart.
Samtidig synes Annemette, at en
modulstruktur har givet øget faglighed blandt hendes undervisere, som
har en specifik viden indenfor deres
eget felt. Når det er specialister, der
underviser dem, er de i højere grad
fokuseret netop på deres speciale,

Teknologisk vs. klinisk farmaci
I år har henholdsvis 29 valgt teknologisk og 39 valgt klinisk. De to
kandidater har både fælles fag og
adskiller sig fra hinanden på afgørende faktorer. Begge kandidater
indeholder det samme praktikforløb
og indeholder de samme fag. Men
hvis man vælger klinisk farmaci, går
ens kandidat ud på at specialisere
sin viden inden for anvendelse af
lægemidler, hvor den teknologiske
kandidat tilbyder specialisering inden
for produktion og kvalitetssikring af
lægemidler. Især praktikperioden ser
Annemette frem til.
”Det bliver fedt at komme ud og se,
hvordan det er at arbejde som farmaceut, og hvordan deres dagligdag ser
ud. Derudover bliver det spændende
at komme ud og prøve at tilegne sig
viden på en mere praktisk måde end
gennem bøger,” forklarer Annemette.
Ny undervisningsstruktur
En af de ting Annemette har skullet
omstille sig til, er modulstruktur frem
for semesterstruktur. Tidligere har
hun været vant til at have seks fag

Det bliver fedt at komme ud og se,
hvordan det er at arbejde som farmaceut,
og hvordan deres dagligdag ser ud

for, hvordan nogle af labkurserne
ville være relevante for os som
kommende farmaceuter,” uddyber
Annemette.
Velkommen tilbage –
du har eksamen om to uger
Annemette og hendes studiekammerater var kun knap lige vendt tilbage
til universitet efter sommerferien,
inden de havde eksamen. Det var en
ret intens start i forhold til, hvad de

hvilket Annemette synes skinner i
igennem og giver de studerende lyst
til at lære.
Så selvom det sociale i ÆTER kan
savnes i hverdagen, glæder hun sig
til to år på WP, inden det virkelige
arbejdsliv venter.
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Så vil Lægeforeningen og Yngre
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På Yngre læge - Kick off får
du tips til overgangen fra
stud.med. til læge.
Det er gratis at deltage i
arrangementerne, og det
kræver, at du melder dig til.
Gå ind på læger.dk eller yl.dk.
På gensyn.
Lægeforeningen / Yngre Læger

som led i samarbejdet mellem foreningerne.
Kittel_vinter.indd 1

29/09/16 15.07

Turkis: CMYK: 85/0/40/0
Grå: CMYK: 0/0/0/85

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

De

Ie
op
ma
38
at
de
cia
aku

FA
De
me
Ma
eks
Ko
FA
nye

FA
vi b

Sun

ÅBNINGST

ID

+5200

lægestuderende er
medlem af FADL

ER
Tirsdag 10:0
0 - 15:00
Onsdag 13:0
0 - 17:00
Torsdag 10
:00 - 15:00
Mandag og
fredag lukk
et

DIT NYE REPRÆSENTANTSKAB 2018-2019
Fra venstre bagerst: Jonas Oute Pedersen, Rasmus Eika Jørgensen, Kris Malling Olsen, Rune Fuglø Mortensen,
Sabine Lerke, Johanne Lauridsen Kühl, Lars Erik Schoelzer, Sebastian Wærnskjold, Michaela Manalili Hansen,
Signe Riisgaard-Jensen, Ann Christine Olsen, Malene Lynnerup Kaag, Katrine Aamand Lund.
(Nicolai Emil Johansen ikke på billedet)

FADL FORSIKRING
De 39 specialer
I efteråret
opdaterer vi
magasinet de
38 specialer til
at indeholde
det nyeste speciale indenfor
akutmedicin.

DE

KLINI

38

SPECIALER

SK FA
RMAK
OLOG
I
KLINISK BIOKEMI

GI OG
FYSIOLO
KLINISK MEDICIN
NUKLEAR

KLINISK GENETIK
OGI
KLINISK IMMUNOL
KLINISK MIKROBIOLOGI
KLINISK ONKOLOGI

KIRURGI

KARKIRURGI

REUMATOLOGI
NEFROLOGI

NEUROKIR

URGI

NEUROLOGI
OFTALMOLOGI

LUNGEMEDICIN

KARDIOLO
GI
INFEKTIO
NSMEDIC
IN
HÆMATOLOGI
GERIATRI
GASTROEN
TEROLOGI
OG

ORTOPÆDISK KIRURGI
OTO-RHINO-LARYNGOL
OGI
PATOLOGISK ANATOM
I
OG CYTOLOGI

HEPATOLO
GI

PLASTIKKIRURGI

ENDOKRINOLOGI
GYNÆKOLOGI
OG OBSTETRIK
DIAGNOSTISK RADIOLOGI

•

Vores rejseforsikring dækker rejser i op til 90 dage. Forsikringen
dækker desuden farlig sport på din ferie, herunder skiferie.

•

Vælger du vores udvidede rejseforsikring dækker dig hvis du indkaldes til reeksamen i en planlagt rejseperiode eller indtil 14 dage
efter planlagt hjemkomst.

•

Husk din ulykkesforsikring har særlig høj erstatning på de ting
som er vigtige for dig som medicinstuderende, nemlig fingre, syn
og hørelse.

PSYKIATRI

PÆDIATRI

RETSMEDICIN

DERMATO-VENEROLOGI

I
YKIATR
DOMSPS
OG UNGARBEJDSMEDICIN
BØRNE-

LOGI
ANÆSTESIO
IN
DIC
ME
EN
ALM

SAMFUNDSMEDICIN

THORAXKI
RURGI
UR
OLO
GI

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!

Ønsker du andre forsikringsprodukter?
Skriv og hør nærmere til forsikring@fadl.dk. Som medlem af FADL kan
du benytte dig af Lægeforeningens rabatordning hos Tryg,
Har du spørgsmål så skriv til forsikring@fadl.dk eller ring til os på tlf.
4190 9601

MODULTILBUD
- SKRÆDDERSYET TIL DIG
Som noget helt nyt har vi sammensat en række skræddersyet tilbud
tilpasset netop dit modul, bl.a. bogpakker, kurser, kittelkort osv.

FADL - sammen bliver
vi bedre læger

Har du ikke modtaget en mail med skræddersyet modultilbud så
skriv til okf@fadl.dk
KONTAKT
FADL Huset
Hunderupvej 67
5230 Odense M
Sundoghed 04-2018.indd 1

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

MASSER AF EKSAMENSFORBERENDE KURSER PÅ MIT.FADL.DK
MASSER AF KANDIDAT KURSER PÅ MIT.FADL.DK
24-10-2018 16:10:59

Jeg har valgt at ’gå offline’
Vi lever i en tid, hvor det digitale jeg er en
ligeså virkelig realitet som det fysiske jeg.
Vi fungerer både socialt og professionelt i en
verden af sociale medier, så vi er hele tiden
tilstede og tilgængelige ”derude”. Alligevel
vælger flere og flere at ”gå offline”- inklusiv
mig. Læs med her, og hør lidt om, hvad det
vil sige at gå offline, hvorfor jeg gjorde det,
og hvordan det har virket for mig.

tekst og illustration af Freja Bjerck-Amundsen
Hvad vil det sige at gå offline? Når man er ’online’, figurerer man på ét eller flere af diverse sociale medier. Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Twitter, Jodel, Tinder, you name it. Når man går offline, betyder det, at man
sletter alle sine SoMe-profiler (Sociale Medier-profiler)
og derfor ikke længere er en del af den sociale, digitale
verden. Man går altså rogue på en superretro, oldfashion
måde, og nægter at være et typisk moderne menneske.
Hvorfor besluttede jeg mig for at gå offline? De eneste
to SoMe-profiler, jeg har haft, er en Facebookprofil og en
Snapchatkonto. Snapchat mistede jeg hurtigt interessen
for, så den slettede jeg, fordi jeg ikke orkede at forholde
mig til alle de ligegyldige beskeder, som væltede ind fra
nær og fjern hele tiden. Jeg betragter derfor ikke mit
fravalg af Snapchat som et særligt bevidst valg om at gå
offline. Nej, dét, som for mig har været en meget aktiv
beslutning om at gå offline har været valget om at slette
min Facebookprofil. Facebook havde et
godt tag i mig, fordi at jeg ofte kom til
at bruge 1 time til halvanden på sofaen
på at ligge og stene mærkelige artikler
på Vice, Kristeligt Dagblad og Zetland,
i stedet for at tage den reelle pause i
hverdagen, som min hjerne havde brug
for. Som regel var jeg mere bombet i
hovedet, når jeg steg op af sofaen, end
når jeg kastede mig ned i den. Nå ja, og
så var der også alle de mennesker, som skrev beskeder til
mig hele tiden, som jeg følte, at jeg var nødt til at svare
på. Men det afbrød mig helt vildt i mine daglige gøremål,
distraherede og stressede mig. En dag snakkede min kæreste og jeg om de her ting, og så kunne jeg bare mærke
det med det samme: Nu er det nu. Nu sletter jeg den ski*e
profil. (Men så lavede jeg en ny, oplysningsfattig, billedløs
profil, udelukkende til professionelle og studierelevante
gøremål. Det kan man ikke undvære)
Hvordan føltes det så? Til at starte med følte jeg mig underligt empowered; jeg følte mig sådan lidt rebelsk anno
2018, og jeg rockede bare det dér med at være oldschool.
Når man går offline og kapper båndet til den digitale
omverden, så føler man sig pludseligt lidt alene og MEGET
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sammen med sig selv. Og det kan medføre en note
af ængstelighed, såvel som en følelse af at gå lidt
bonanza. Og denne cocktail føles lidt adrenalinsk’,
om du vil. Efter denne goin’-rogue-madness havde
lagt sig, begyndte vanens magt at melde sig. Tjekkeradfærden. Jeg rakte bevidstløst ned i lommen
efter mobilen, når jeg lige ventede på bussen eller
whatever, men stoppede konsekvent mig selv i det.
Hell no, om jeg ville bukke under. Nu var jeg offline.
Efter et par dage var det slut med abstinenserne,
og så viste alle de skønne, forventede og uforventede effekter sig: Jeg føler, at jeg har fået en masse
naturlige pauser i hverdagen, hvor hjernen få lov til
at slappe af ved at lave ingenting, ved ikke at bearbejde endnu mere information. Desuden føler jeg,
at jeg har ”gjort rent i relationssrummet i hjernen”,
så den ikke bruger en masse krudt på at følge med
i menneskers liv, der ikke længere er en del mit liv.
Det giver altså en masse ro og klarhed i hovedet.
Jeg oplever også en mindre grad af stress, fordi jeg
ikke føler, at jeg er alle steder på én gang længere.
Endeligt har jeg virkeligt fået elimineret en masse
spildtid, så jeg kan bruge min tid her i verden på
nogle ting af betydning. Jeg føler mig mere privat,
ikke en del af ”galleriet”, og jeg mærker meget
mere nærvær med mig selv, mine omgivelser og
verden i det hele taget. Nu nyder jeg en stille stund
i eftermiddagssolen på en helt anden måde.

