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Bæredygtighed? Skal det nu til at være 
moderne? Økologien har vundet indpas 
og det store røde Ø kan ses overalt i et 
væld af butikker. På samme tid bliver de 
økologiske og naturlige gradvist mere 
religiøse, mens der fi ndes religiøse grup-
per, der i højere grad fi nder tilbage til 
naturen. Flere personer ændrer deres 
kostvaner og deres måde at bo på for at 
leve mere miljøvenligt. At være bæredyg-
tig og minimere madspild er det nye sort. 

I denne omgang af Sund & Hed stiller 
vi skarpt på tro og naturlighed. Det sker 
under det fælles tema ”Tro mod naturen”. 
Så følg med os, når vores egen mod-
erne heks taler ud og forklarer, hvad 

det vil sige at være wiccaner. Kom også 
med i den modsatte lejr, når vi sætter en 
ateist i stævne og taler om, hvordan det 
er at forlade sit barndomshjems kristne 
værdier og endegyldigt melde sig ud af 
folkekirken.  

Samtidig jager vi de bæredygtige. Mød 
eksempelvis Anne, der har skraldet i 
mere end fem år, eller fi nd ud af, hvor-
for kantinerne ikke umiddelbart ser 
økologiske ud. Sidst men ikke mindst 
gennemgår vi også en nyere videnskabe-
lig artikel, der svarer på spørgsmålet ”er 
økologi sundere?”, eller er det hele bare 
noget opreklameret københavneri?

Finja Fichte
Medievidenskab

Grafi ker
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I forbindelse med dette nummer af Sund & Hed bad vi tre studerende beskrive 
deres tanker og overvejelser omkring bæredygtighed og klimaforandringer. 

1) Hvad er din overordnede holdning til bæredygtighed, klimaforandringer osv.?

2) Tænker du over emner som bæredygtighed og klimaforandringer i din hverdag? 

3) Hvordan forholder du dig til den øgede opmærksomhed på klimaforandringer i medierne? 

4)Tænker du over små ting i hverdagen, vi kan ændre, som vil gavne miljøet?

Voxpop: Hvad gør og tænker de studerende 
om bæredygtighed? 

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 3. SEMESTER

Jacob Bøilerehauge Bindzus, Psykologi 5. semester: 
1) Generelt bør vi alle blive bedre til leve mere bæredygtigt og gøre, hvad vi kan for at mindske 
klimaforandringerne. 

2) Jeg prøver at skære ned på animalske produkter, men samtidigt siger jeg ikke ”nej” til medister 
hos min farmor. Jeg er en del af en sorteringsordning, som jeg er stor fan af. Indtil videre virker det 
for mig, at være ”hverdags-vegetar” eller ”fleksitar”, hvis jeg skal lyde hip. 

3) Jeg opfordrer til, at folk snakker om klimaforandringer og prøver at lege med deres vaner. Veg-
ansk lasagne kan smage godt også selvom, at der ikke er rigtigt ost i. Nej, seriøst, det kan det faktisk.

4) Det er altså svært. Jeg er selv af den overbevisning, at et fuldt opdækket julefrokostbord ikke kan 
gøres på planteerstatning. Der er noget over traditionerne, som er svære at ændre på, uden at gå 
på kompromis med hyggen. Men hvis man sætter sig selv små mål i forhold til sin egen belastning 
på miljøet, så kommer vi sammen længere. 

Julie Damgaard Jacobsen, Medicin 1. semester: 
1) Jeg mener, at alle bør gå op i bæredygtighed i et eller andet omfang. Jeg er dog også af den 
opfattelse, at klimaforandringer ikke udelukkende er menneskeskabte.

2) Jeg tænker i hvert fald over at medbringe eget net, når jeg skal handle, købe økologi, undgå 
madspild, sortere affald. Jeg synes ikke, man bør slå sig selv i hovedet, hvis man sjusker lidt  engang 
imellem – lidt har også ret. Tanker om klimaforandringer kommer først i spil, når vi, som i år, har haft 
en for sindssyg sommer og en kort vinter. 

3) Jeg forholder mig egentlig ret passiv. Klimaet har altid ændret sig i en vis grad, som da vi for ek-
sempel havde istid.  Jeg gør mit bedste, og jeg skælder ikke andre ud, hvis de ikke sorterer affald.

4) Jeg går all in for medbragte net i supermarkederne (+ du sparer penge!) og brug resterne i køle-
skabet/fryser.

Ulrik Sørensen Schmidt, Folkesundhedsvidenskab 3. semester: 
1) Bæredygtighed er en god og fornuftig ting, hvis det giver mening. Klimaforandringer er selvføl-
gelig et stort problem, men det er ligesom, der ikke er så meget fokus på det mere. Hvis der er, så 
opdager jeg ikke det på samme måde mere.

2) Jeg synes, det er godt med et stort udvalg af miljøvenlige varer. Det er bare ikke altid en god 
idé. Toiletpapir lavet af genbrugspapir falder til jorden, når det kradser ved brug. 
Når jeg køber tøj eller sko, tænker jeg overhovedet ikke over, om det er bæredygtigt.  Klimaet er 
ikke det vigtigste for mig. For mig er så mange andre ting mindst lige så vigtige, hvis ikke vigtigere.

3) På de sociale medier synes jeg virkelig aldrig, det er noget, jeg er opmærksom på. 

4) Nej ikke rigtigt. Eventuelt husk at slukke lyset. Jeg tror bare ikke, at det gør den store forskel.



5

Anne Sørensen, der til daglig studerer 
medicin, startede med at skralde for 5-6 år 
siden, hvor hun begyndte at skralde sam-
men med en veninde. Veninden havde 
ikke synderligt mange penge til mad, hvor-
for Anne solidarisk gik med for at hjælpe. 
Samtidig forklarer hun også, at det både 
var rigtig hyggeligt og nemt at finde gode 
ting i skraldespandene: ”Vi fandt rigtig 
mange fine ting, der ikke var noget galt 
med. Vi fandt blandt andet en hel kasse pe-
berfrugter engang,” husker Anne tilbage. 
Siden dengang er Anne fortsat og skralder 
stadig løbende en eller to gange om ugen 
det meste af året. ”Sommer er ikke den 
bedste sæson at skralde i med vejret og 
det,” forklarer hun med et smil, men ellers 
får hun det ofte til at passe med, at hun al-
ligevel er ude og så kan skralde på vejen 
hjem. ”Jeg har for eksempel været frivillig i 
en klatreklub, hvor jeg havde fast vagt hver 
onsdag. Så passede med det med, at jeg 
kunne skralde på vejen hjem, efter jeg ha-
vde fri.” 

“Det er næsten et helt 
lille skralder-samfund. 
Ofte skralder man de 

samme steder, hvor jeg 
så også møder andre 

faste skraldere. Så kan 
man eventuelt finde 

på at bytte indbyrdes, 
hvis man finder noget 

forskelligt.”

Skraldersamfund

Det er oftest grøntsager, Anne har med 
sig hjem fra en skraldertur, hvor hun også 
stort set altid finder noget godt. ”Jeg find-
er noget, hver gang jeg skralder. Tit er der 
rigtig meget,” beskriver hun, inden hun 
fortsætter: ”Ofte er det jo også rigtig store 
portioner, der bliver smidt ud, men som 
altså ser helt fint ud.” Da det tit drejer sig 
om store mængder, der bliver smidt ud, 
handler det også om, ikke er blive grådig – 

og nogle gange kan det også være en idé 
at tage forbi flere steder, så man får noget 
forskelligt. 

“Jeg synes, folk er rimelig 
åbne over for det. Nogle 

synes også, det lidt er 
noget gris, men langt de 
fleste er rigtig cool om-

kring det.”

Når man er ude at skralde sker det ofte, 
at man møder andre skraldere, forklar-
er Anne: ”Det er næsten et helt lille sk-
ralder-samfund. Ofte skralder man de 
samme steder, hvor jeg så også møder 
andre faste skraldere. Så kan man even-
tuelt finde på at bytte indbyrdes, hvis man 
finder noget forskelligt. Nogle har måske 
fundet en del meloner, mens andre har kål, 
så kan man bytte, så man får noget forskel-
ligt med hjem.”

Værsgo’ – så er der serveret

Generelt møder Anne gode reaktioner, 
hvis snakken falder på, at hun skralder: 
”Jeg synes, folk er rimelig åbne over for 
det. Nogle synes også, det lidt er noget 
gris, men langt de fleste er rigtig cool 
omkring det,” beskriver hun. De fleste er 
da også nysgerrige, og det er også flere 
gange sket, at folk har spurgt Anne, om 
hun ikke vil tage dem med en dag, når hun 
skal ud og skralde.
For nogle kan det måske alligevel være 
grænseoverskridende at skulle sætte 

tænderne i mad, der kommer fra en sk-
raldespand. Derfor er det også vigtig for 
Anne at sige det til sine gæster, hvis den 
mad, hun serverer, er skraldet. ”Jeg siger 
det altid, hvis jeg laver mad til folk med sk-
raldet med,” forklarer Anne, ”men det har 
aldrig været noget problem, hvor folk ikke 
ville spise det eller sådan noget, slet ikke.” 

“Det er jo ikke meget an-
derledes, end hvad man 

få timer inden kunne finde 
i fakta, så det er jo rigtig 
fin mad, som bare går til 

spilde.”

Stop madspild

Når man er studerende, er det selvføl-
gelig rart at kunne spare nogle penge på 
maden, men for Anne er det spørgsmålet 
om madspild, der er vigtigst. ”Det er jo ikke 
meget anderledes, end hvad man få timer 
inden kunne finde i Fakta, så det er jo rig-
tig fin mad, som bare går til spilde,” point-
erer hun. Selvom maden bliver smidt ud, 
fordi det måske er gået over ’mindst hold-
bar til’-mærkningen eller grøntsagerne 
hænger lidt, så betyder det ikke, at det er 
dårligt. ”For mig handler det meget om, 
hvor meget rigtig fin mad, der egentlig 
bliver smidt ud og hvor meget madspild, 
der er ved det, og det, synes jeg, er synd,” 
slår Anne afsluttende fast.

Aftensmaden findes i skraldespanden
De fleste handler i supermarkederne inden for åbningstiden, men Anne Sørensen, 
der er skralder, finder ofte dele af sin aftensmad i skraldespanden efter lukketid. 

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER

Foto: Privatfoto

Ting man skal huske

Ulovligt, hvis der er hegn/lås omkring – eller 
hvis det er skiltet.

Lovligt, hvis der ingenting er. 

Klæd dig ordentlig på: Gummihandsker og 
poser til det, man skralder.

Man bør skralde fra en halv-hel time efter 
lukketid.

Spring ud i det, hvis du har lyst – gerne med 
en studiekammerat under armen! 
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Vi lever i teknologiens æra, hvor man bruger apps til alt - også til værn mod uønsket gra-
viditet. I dette blads Side Sex har Sund & Hed undersøgt, hvad præventionsappen ’Natural 
Cycles’ er for noget.

Natural Cycles - en app som prævention

En oldgammel metode 
Inde på Natural Cycles’ hjemmeside, bliver man mødt med overskriften: ”Natural Cycles- Digital Birth Control”. Og det er lige præcis, 
hvad det er - til dels. Natural Cycles er nemlig ikke helt banebrydende, digital og moderne, idet det hviler på en ældgammel præven-
tionsmetode, nemlig ’sikre perioder’. Sikre perioder, at man som kvinder undlader at have ubeskyttet sex i den fertile del af cyklussen, 
nemlig 6 dage før ægløsning og frem til dagen efter ægløsning. I princippet kan kvinden kun blive gravid, når hun har ægløsning, 
hvilken falder på en enkelt dag om måneden. Men fordi mandens sæd kan holde sig 4-5 dage inde i kvinden, og fordi at ægløsningen 
sjældent falder på klokkeslættet hver måned, er det fornuftigt at tage kondomet på lidt ekstra dage på begge sider af den formodede 
ægløsningsdag. Sikre perioder er i princippet sikre nok, hvis man 1) overholder dem fuldstændigt og 2) ved præcis, hvornår man får 
ægløsning. Men hvordan kan man vide det flere dage i forvejen? Det er her, Natural Cycles kommer ind i billedet. 

Hvordan fungerer det så?
Når man køber appen, får man også tilsendt et basaltermometer. Det vil sige et meget 
præcist kropstermometer. Med dette termometer måler man sin temperatur hver 
morgen (kan udelades max 2 dage om ugen) på samme tidspunkt plus minus et par 
timer. Temperaturen fortæller om kvinders hormonelle udsving; fx vil temperaturen 
falde i perioden op til ægløsningsdagen, men når ægløsningen har fundet sted, vil 
temperaturen stige radikalt over kort tid. Man indtaster hver dag denne daglige tem-
peratur inde i appen, hvor en algoritme kører statistik over ens temperaturudsving og 
finder ud af, hvornår man er fertil. Disse fertile dage er ’røde’, hvor ikke-fertile dage er 
’grønne’. Den overordnede idé med hele misæren er da, at man kan boltre sig lystigt, 
ubeskyttet og uden frygt på grønne dage, men må bruge knaldhætte eller ty til cølibat 
på røde dage. Det er dog vigtigt, at man lever op til Natural Cycles anbefalinger. Tem-
peraturen kan nemlig snyde, hvis man fx har drukket sig en fjer på dagen inden, hvis 
man har en irregulær døgnrytme eller menstruationscyklus, samt hvis man ikke måler 
på ca. samme tidspunkt hver dag. 

Virker det?
Well… Man kan læse på Natural Cycles’ egen hjemmeside, at det er et europæisk godkendt og effektivt præventionsmiddel. Desuden 
kan man læse at: ”Kliniske studier har vist, at Natural Cycles er 93% sikker ved typisk brug. Hvis du derimod bruger appen fuldstæn-
digt korrekt, og aldrig har ubeskyttet sex på røde dage, da er Natural Cycles 99 % effektiv, hvilket betyder, at kun 1 ud af 100 kvinder 
bliver gravide i løbet af 1 års brug”. P-piller er også 99 % effektive. Så… Ja, Natural Cycles lader til at virke, i hvert fald for en bestemt 
målgruppe. 

Hvad får man ud af det?
Man undlader at fylde sin krop med hormoner, og er derfor ”tro mod naturen”, så at sige. Det er der mange biologiske og mentale 
sundhedsfordele ved. Det kan også være, at man får en baby ud af det, hvis man er uforsigtig eller (u)heldig. 

Tekst og grafik af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER

Foto: Privatfoto
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Gode råd til en mere bæredygtig – 
og SU-venlig – hverdag

Undgå madspild
At mindske madspild er simpelthen en af de måder, hvorpå du 
lettest kan blive mere bæredygtig. Lav for eksempel en madplan, 
hvor du på forhånd planlægger ugen og handler ind til dine 
måltider samlet, så du rent faktisk får brugt hele kålhovedet. 
Herved sparer du penge – og mindsker madspild.
Hvis du alligevel har smårester liggende, så overvej, om du ikke 
kan bruge det til noget alternativt. Stort set alle grøntsager eller 
kødrester kan bruges i en omelet, og æg har lang holdbarhed. 
Man kan også hente hjælp fra app’en ’For Resten’ der fås til både 
Android og iPhone og virker ved, at man indtaster forskellige 
madvarer fra køleskabet, hvorefter app’en kommer med ek-
sempler på retter, du kan lave. App’en kan også give informa-
tioner om holdbarhed på forskellige råvarer samt råde til, hvor-
dan du bedst skal opbevare dem. Og, når vi nu taler om apps og 
madspild – så er ’Too good to go’ altså stadig anbefalelsesvær-
dig, så man kan få billig overskudsmad fra restauranter. 

Genbrug er din ven
Genbrug er ikke længere bare noget bedstemødre bruger. Der 
kan fi ndes guld i genbrug – og det er egentlig på alle områder. 
Det meste tøj og møbler er stadig i ganske fi n stand, og SU’en 
rækker altså også længere, hvis du køber en fed strik til 30kr, end 
hvis der lige skal et ekstra nul på tallet, blot fordi den er splinterny 
fra en butik. 
Alle de studiebøger, vi forventes at købe og læse, kan også tit 
fi ndes brugt – langt de fl este studieretninger har forskellige ’køb 

og salg’-grupper på Facebook, hvor man kan fi nde brugte bøger 
billigere, og så gør det måske ikke lige så meget, hvis der er en 
enkelt overstregning hist og her. 
Studiebøger, tøj og møbler er nok ikke så ny viden, at det kan 
købe brugt, men rent faktisk kan man også fi nde brugt elektron-
ik, som er renset og indeholder både garanti og reklamation-
sret. På sider som refurb.dk og bluecity.dk kan man købe alt fra 
iPhone og MacBooks til Lenovo og Samsung – alle med reklam-
ationsret. Du kan også vælge at afl evere dit gamle elektronik her 
og så samtidig få en lille slat penge retur for det.  

Hop på cyklen
Det evindelige råd, der nok er ved at være trættende, men som 
altså også er reelt: Tag cyklen i stedet for bilen eller den offen-
tlige transport. Udover at være godt for miljøet, så er det også 
gratis motion – og Odense er altså ikke en større by, end at man 
sagtens kan cykle rundt. Generer regnen dig, så er et nyt regnsæt 
altid et godt gaveønske. Og nu vi er ved gaveønsker, så kan 
cykelhjelmen jo passende komme på også – selvom det ikke har 
noget med bæredygtighed at gøre, så sætter alle nok pris på at 
undgå hovedlæsioner. 
Og hvis du så alligevel synes, der er for langt til Uni i regn, sne og 
slud – så vælg i det mindste et bedre alternativ. Brug den offent-
lige transport (Ja, ja, jeg ved godt, DSB er dyre, men altså – tænk 
på CO2’en, og det er stadig billigere end at eje en bil) – eller, hvis 
du nu virkelig skal være egotripper i bil, så lav da i det mindste 
en GoMore og ta’ nogle andre med på din vej.

Bæredygtighed er generelt noget, der splitter vandene. Der er dem, der går helt vildt op i det, 
dem, der har lidt dårlig smag i munden over ikke at gå op i det, og så igen dem, der ikke kunne 
være mere ligeglade. Der er dog rigtig meget, du kan gøre for at få en mere bæredygtig hverdag 
– og samtidig spare penge, hvilket jo alligevel for de fl este på SU-budget er kærkomment. Vi har 
her samlet enkle råd, som selvfølgelig langt fra dækker alle muligheder - men lidt er bedre end 
ingenting. Så glem, at ’bæredygtighed’ lyder hippie-agtigt og gør noget godt for vores klode – 
og din pengepung!

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER

Foto: Pixabay
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Er ateisme den nye tro?
De gamle kristne værdier præger i høj grad st-
adig vores samfund og den danske kultur, for-
mer vores værdigrundlag samt traditioner og 
danner grundlag for samtlige højtider og flere 
ferier herhjemme. Men samtidig melder flere 
og flere sig ud af folkekirken. Så er det tid til 
en nytænkning af tro i vores samfund?

Anders Dyhr Spatzek læser til 
daglig medicin på SDU og er vok-
set op i et klassisk dansk kristent 
hjem. Både igennem sit studie, 
hvor de lærer om at håndtere tro i 
forhold til patienterne og på hjem-
mefronten, har Anders lært om tro. 

“De ting der findes, det er 
de ting, vi kan se, måle eller 
på anden måde opdage er i 

verden.”

Men for ham mundede det ud i en 
udmeldelse af folkekirken og flere 
overvejelser omkring, hvilken be-
tydning tro har i dag i det danske 
samfund og i hans hverdag. 
”For mig er det bundet dybt i 
positivismen, at de ting der find-
es, det er de ting, vi kan se, måle 
eller på anden måde opdage, er 
i verden. Selvom jeg er opdraget 
i en sydjysk familie, hvor man går 
i kirke, når folk bliver konfirmeret 
og døbt, så har jeg adskilt mig lidt 
fra det, fordi jeg ikke ser behovet 
for det,” fortæller Anders, mens vi 
sidder omringet af bøger på uni-
versitetsbiblioteket og reflekterer 
sammen over, hvorfor og hvordan 
tro former menneskers valg. 

Er tro personligt eller ej? 
Tro opfattes meget forskelligt 
både fra individ til individ og 
mellem trosretninger. For nogen 
mennesker er det utænkeligt ikke 
at dele sin tro og forsøge at få 
personer med ind i troen, mens 
for andre er det langt mere per-
sonligt. Mange har nok mødt eller 

kender et medlem fra Jehovas vid-
ner, som igennem sin forkyndelse 
ønsker at få andre med ind i troen. 

“Lad venligst være med 
at genere andre folk med 

den.“

Det er meget forskelligt, om folk 
ser det som indgriben i privatlivet 
eller tager diskussionen op med 
den troende person. 
”Folk skal være velkommen til 
at have deres tro, selvom jeg er 
rivende uenig. Langt hen ad vejen 
tror jeg på, at der kun skal være en 
regel omkring tro, nemlig lad ven-
ligst være med at genere andre 
folk med den. Men udover det må 
folk helt selv bestemme, hvad de 
tror på. Principielt set, så ved jeg 
ikke, om jeg har ret. Jeg har ikke 
fundet beviserne for det endnu,” 
fortæller Anders.

For mange i Danmark er 
højtider som jul og påske i 
højere grad nok forbundet 
hyggelige traditioner frem-

for et kristent budskab.
 
Dette er muligvis en central forskel 
mellem de troende og ateister, 
at de troende tror uden beviser, 
mens ateisterne ikke tror på grund 
af manglende beviser. Anders 
snakker meget gerne om tro, men 
vil ikke dikteres af andres tro. 

De kristne højtider
For mange i Danmark er højtider 

som jul og påske i højere grad nok 
forbundet med hyggelige tradi-
tioner fremfor et kristent budskab. 
Mange ateister fejrer stadig jul, 
fordi det er en af de højtider, vi 
alle vokser op med herhjemme. 
Flere går i kirke juleaften og til 
andre højtider, men kommer ellers 
ikke i kirken resten af året. 
For Anders er de kristne højtider 
forbundet med traditioner i hans 
familie, og han fejrer dem derfor 
for familiens skyld. Samtidig har 
højtiderne ikke personligt nogen 
betydning for ham, og hvis ikke 
det var for hans familie, så fejrede 
han dem nok ikke. 

“Tanken om at der 
skulle ske noget efter 
døden er for mig at se 

den mest skræmmende 
tanke.”

Hvad sker der efter døden?
For troende er det måske en trøst, 
hvis der findes noget på den an-
den side af døden. Anders ser det 
helt modsat. 
”Tanken om, at der skulle ske 
noget efter døden, er for mig at se 
den mest skræmmende tanke. Jeg 
kan godt lide, at jeg har en de-
finitiv periode, hvor jeg er her og 
har mulighed for at gøre noget,” 
fortæller Anders. 
Så hvad der for andre kan virke 
som en trøst omkring frygten for at 
dø, virker helt modsat på Anders, 
som tror på, at når man dør, så 
slutter det definitivt. 

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 3. SEMESTER

Foto: Pixabay
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Title: Are you on familiar terms with the 
birds of the sky? 

Abstract
In the following, the title of the old Danish song: “Are you on familiar terms with the birds of the sky” will be 
analyzed, interpreted and discussed in preparation for showing how good and relevant this title’s question in 
fact is. Method: An uttermost odd sense of humor, academic inaccuracy and a pure heart. 

Conclusion: This song’s title holds the key to the survival and salvation of the fucking planet. 

Future directions: Better listen to old, Danish songs, damnit.

”Er du dus med himlens fugle og skovens grønne 
træer?” Sådan spurgte en syngende Poul Reicchardt 
i den danske spillefilm ”Vagabonderne på bak-
kegården” fra 1958. Dette spørgsmål er af flere årsag-
er et helt utroligt godt og samfundsaktuelt spørgsmål. 
For det første, fordi at det er noget værre sludder. Alle 
og enhver ved, at man ikke kan være dus eller des med 
himlens fugle eller skovens grønne træer, for hverken 
træer eller fugle kan sige ”du” eller ”de”. Spørgsmålet 
fortæller os da om, at det ikke er af bogstavelig natur, 
men at der ligger en dybere mening bag - sådan som 
der så ofte gør bag sludder og vrøvl. At spørgsmålet 
således har en intelligent lagdeling, gør det også til et 
godt spørgsmål. For det tredje lægger det op til eft-
ertanke: Hvad er egentligt den dybere mening med 
spørgsmålet? Hvad vil det overhovedet sige at være 
dus med himlens fugle og skovens grønne træer? En 
hurtig analyse af spørgsmålet fortæller os, at den kære 
Poul spørger, om man føler sig tæt på og fortrolig med 
naturen. At være dus med nogen betyder nemlig, at 
man har ret til at kalde hinanden for ”du” frem for ”de”, 
hvilket før i tiden var en gode forbeholdt venskabet 
og den nære relation. Venner og nære relationer er 
desuden som regel nogen, man behandler godt, res-
pektfuldt og værdigt. Endeligt kan der argumenteres 
for, at ”himlens fugle og skovens grønne træer” kan 
forstås som naturen og dens beboere. Spørgsmålet 
ville altså på moderne, logisk-klingende, propagan-
da-dansk kunne oversættes til: ”Behandler du naturen 
og dens beboere godt, respektfuldt og værdigt? I ly-
set af den nye oversættelse, ser vi en fjerde grund til, at 
dette er et godt, og ikke mindst relevant, spørgsmål: 
Det opfordrer både til moralfilosofiske overvejelser 
og til ærlig, dybdeintrospektiv selvransagelse. Det kan 
for eksempel foranledige én til at overveje følgende: 
Behandler jeg mon naturen og dens beboere godt, 

respektfuldt og værdigt? Og er det da noget, som jeg 
bør overveje at gøre? I så fald hvorfor? Vi kan se, at 
disse overvejelser er gode overvejelser, både ud fra 
psykologiske, dyreetiske, moralfilosofiske, og klima- 
og miljøvidenskabelige perspektiver: 1) Psykologien 
fortæller os, at introspektion og ærlig selvransagelse 
er et tegn på psykologisk sundhed og fleksibilitet, og 
det kan i høj grad medføre reflekteret, langtidshold-
bar adfærdsændring. 2) Dyreetikken fortæller os, at 
dyr kan være ligeså meget værd som mennesker, og 
at de har samme eksistentielle rettigheder. 3) Moral-
filosofien fortæller os, at vi bør behandle andre godt, 
respektfuldt og værdigt, fordi det har en moralsk 
værdi i sig selv at gøre 4) Klima- og miljøforskningen 
fortæller os, at vi er ved at køre planeten i sænk, og at 
vi har et ansvar for at stoppe op, inden det er for sent. 
Sådanne overvejelser kan altså, som netop fremført, 
være nødvendige forgængere for individets beslut-
ningstagning om at ændre sin livsstil og sin agens i 
verden, således at denne bliver præget af reflektere-
de, langtidsholdbare adfærdsændringer, som for ek-
sempel understøtter dyrs eksistentielle rettigheder og 
værd, samt en god, respektfuld og værdig opførsel 
og endeligt klimarigtigt forbrug, der kan redde vores 
alle sammens fucking røve. 

Konklusion: I det foregående illustreredes det, 
hvordan en øjensynligt uvigtig, dåreglad trille fra 
1950’ernes danske filmunivers, kan ændre tank-
er, beslutninger og handlinger - og derfor redde 
verden. 

Perspektivering: Til fremtidig kigning af gamle dan-
ske film bør man overveje at høre nøjere efter, trykke 
”pause” og tænke sig om. Det kunne gå hen og 
redde planeten. 

Tekst af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER
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Ung og troende i en sekulær 
verden

På denne junidag bryder Solens stråler insisterende igennem det 
flåede skydække, og vinden danser med hvem, den vil. Måske 
ved Helligånden godt, at Mickey og jeg skal mødes for at tale 

om Gud. Jeg går igennem den årvågne verden og ankommer 
vindomsust til Studenterhuset, hvor jeg møder Mickey, som læs-

er cand.psych. på SDU og er kristen i en frikirke. Jeg får et venligt 
klem, og vi går ind for at købe en kop kaffe til mig, så min hjerne kan 

komme godt i gang med at forstå Mickeys åndelige verden.

Tekst af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER
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Hverdagsnær trospraksis med elguitar  
Den kristne tro har altid været en stor del af livet for Mickey, som 
er vokset op i pinsevækkelsens frikirkelige trosfællesskab. Jeg 
spørger Mickey om, hvad det vil sige at være kristen i frikirke, og 
hvordan frikirkerne adskiller sig fra folkekirken. Han ser på mig 
med sine varme, mørke øjne. ”Grundlæggende tror vi jo på det 
samme som folkekirken,” oplyser han. Mickey fortæller, at frikirk-
er i modsætning til folkekirken ikke er underlagt stringente reg-
ulativer. Dette afspejles for eksempel i en mere frimodig og an-
derledes liturgi, altså i måden hvorpå de frikirkerne driver deres 
kirke og afholder gudstjenester. ”Det er mere moderne og hver-
dagsagtigt,” siger Mickey, og fortæller om løsere gudstjenester 
med stående, rytmisk lovsang bestående af elguitar og høj musik. 
”Og det har både fordele og ulemper. Der er noget smukt og 
andægtigt i folkekirkens salmer, som fortæller om, at Gud virke-
lig er out of this world. Det har vi ikke på samme måde i vores 
lovsange, hvor vi ofte synger til Gud som vores bedste ven eller 
far. Vi menneskeliggør relationen… Og det er jo ikke dårligt, men 
det tager også noget fra”. Mickey fortæller mig, at det spirituelle 
og Helligånden også fylder mere for pinsevækkelsens frikirke 
end for folkekirken. ”Særligt på grund af pinsen. For det, der skete 
i pinsen, var, at Ånden kom til jorden. Efter at Gud havde sendt 
Jesus til jorden, og at Jesus nu var død og draget til Himmelen, 
ville Gud ikke forlade os. Han ville stadig have fællesskab med os. 
Så Guds måde at skabe fællesskab med os, når Jesus ikke var på 
Jorden, var at sende Helligånden”. Jeg spørger Mickey, om han så 
har et særligt forhold til Helligånden? ”Ja, for han er min kontakt til 
Gud, så at sige,” siger han og smiler høfligt. 

Den personlige relation til Gud 
Og netop den personlige kontakt til Gud er et andet sted, hvor 
pinsekirken og andre frikirker som karismatisk kirke adskiller sig 
fra Folkekirken, informerer Mickey mig. ”Det handler om, at jeg 
skal lære Gud at kende. Jeg skal mærke Gud”.
 
” Det er et løfte fra Gud, at selvom jeg nogle gange 
mislykkes med ting, så vil Han aldrig stille mig en 
opgave, som jeg ikke kan overkomme. Og det er 
en stor tryghed… Også selvom det i perioder ikke 

føles sådan”

Jeg spørger ham, hvordan han mærker Gud, og han reflekterer et 
øjeblik. ”Nogle gange får jeg for eksempel nogle idéer eller tank-
er, som jeg ved ikke er mine egne. Som er mere i overensstem-
melse med, hvad Gud er, end med hvad jeg selv er. Eller somme 

tider under en gudstjeneste eller lovsang, som ofte er hverdags-
relevant og relaterbart for den enkelte, der mærker jeg Gud på en 
mere følelsesmæssig måde” fortæller Mickey og smiler. 
Jeg beder ham uddybe. ”Hm, ja… Det kan for eksempel være 
den dér følelse af, at Gud elsker mig uanset hvad. Eller følelsen 
af taknemmelighed for, at Han bliver ved med at tilgive, hjælpe 
og velsigne mig, selvom jeg ikke altid mener, at jeg fortjener det”. 
Jeg spørger Mickey, om han ved at Gud elsker ham, fordi at han 
kan mærke det, eller fordi at det er et løfte fra Gud i Bibelen? 
Mickey ser værdigt på mig, og det blege lys fra den kolde dag 
tillægger hans kind et blåligt skær. ”Begge dele. Det er kernebud-
skabet i hele troen, at Gud elsker os først. Han ofrede sin søn for at 
frelse os, for at vi kan komme i Himmelen og være sammen med 
ham. Men det kan jeg jo godt glemme nogle gange, når jeg af til 
opfører mig ganske uelskværdigt, eller når det kan være svært at 
være til … Men så mærker jeg, at Gud elsker mig betingelsesløst 
på trods. Og det giver virkeligt en styrke”.

Valget om at tro i en verden med ondskab
Denne ubetingede kærlighed fra Gud er for Mickey et nødven-
digt fundament at stå på i livet, også selvom troen til tider kan 
blive udfordret. ”Jeg ved, at Gud har en plan med mig, at jeg går 
i forud-beredte gerninger så at sige. Det er et løfte fra Gud, at sel-
vom jeg nogle gange mislykkes med ting, så vil Han aldrig stille 
mig en opgave, som jeg ikke kan overkomme. Og det er en stor 
tryghed… Også selvom det i perioder ikke føles sådan”. Mickey 
smiler skævt og fortæller mig, at han for eksempel altid har fået af 
Gud, hvad han har haft brug for. 

”Tro er et valg, man træffer hver dag. 
Om så det gælder troen på Gud, vi-
denskaben, eller livslang kærlighed 

mellem to mennesker. Jeg oplever jo 
en relation til Gud hver eneste dag, så 
det er den sandhed, som jeg har valgt 

at klynge mig mest til”

”Men ofte er det, man har brug for, og det, man har lyst til, ikke 
det samme,” siger Mickey lidt hemmelighedsfuldt. Jeg følger 
hans tanker, men der er noget, som jeg bare ikke kan få til at give 
mening. ”Men… hvorfor er der så meget ondt i mennesket og i 
verden, hvis Gud findes? ” spørger jeg ham. Et interesseret smil 
møder mig på den anden side af bordet, og jeg får en fornem-
melse af, at dette spørgsmål ikke kommer bag på Mickey. ”Ja, 
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hvis Gud er almægtig, og Gud er kærlig, hvordan kan ondskab 
så eksistere? Her går du ind i et meget gammelt teologisk dilem-
ma, som hedder teodicé-problematikken...” Han holder en kunst-
pause. ”Og det, der kendetegner dilemmaer, er, at man ikke kan 
finde ud af dem. Men… I min erfaring leder det frem til et valg om 
at tro, når man logisk ikke kan forklare det” siger Mickey adstadigt. 

“Og når Kirken igennem historien 
har fordømt mennesker, så er det 

ikke fordi, at Gud fordømmer men-
nesker. Så er det fordi, at Kirken har 
misforstået Gud og Guds kærlighed 

til alle. For Gud elsker alle,”

”Jeg forstår godt, hvorfor man kan have et behov for at prøve at 
forstå Guds eksistens. Men for mig er det ikke så interessant at 
tænke over, for der er så mange sandheder i verden, også i vi-
denskaben for eksempel, som man hverken nu eller nogensinde 
kan forstå eller forklare”. Vi ser på hinanden i stilhed et kort øjeblik. 
”Tro er et valg, man træffer hver dag. Om så det gælder troen på 
Gud, videnskaben, eller livslang kærlighed mellem to mennesker. 
Jeg oplever jo en relation til Gud hver eneste dag, så det er den 
sandhed, som jeg har valgt at klynge mig mest til” erklærer han 
med varm og fast stemme.  

Det, der kan være svært
Vi er nået til mit sidste punkt på dagsordenen. ”Er der så også no-
get, der er svært ved at være troende, når den omgivende verden 
ikke er det?” spørger jeg ham. ”Jamen, det er der da bestemt,” 
siger Mickey prompte. ”For vores værdier er jo anderledes. Der er 
for eksempel ting, som jeg ifølge Bibelen ikke bør gøre, men som 
man gør vildt meget i verden. Og der kan jeg jo godt blive i tvivl 
om, hvad det rigtige og gode liv er. Jeg står på en måde i opposi-
tion til verden og fællesskabets værdier, og rent socialpsykologisk 

kan det jo være voldsomt ubehageligt,” siger han eftertænksomt. 
Så mildnes hans ansigt og øjnene glimter. ”Men så tænker jeg: 
What would Jesus do? Og så prøver jeg at leve, som Gud vil det, 
for jeg tror, at det er det bedste”. Mickey fortæller mig, at dette 
bestemt ikke betyder, at han dømmer andre for at leve på en an-
den måde. ”Det er et andet sted, hvor det kan være svært at være 
kristen i en sekulær verden. De fleste tror, at det centrale i Kristen-
dommen er, at mennesker synder, at Gud dømmer os, og at vi skal 
straffes. Folk har derfor tit spurgt mig, om jeg så også dømmer 
dem og synes, at de er forkerte, fordi de ikke er kristne.” Han ser 
alvorligt på mig. ”Nej, det gør jeg ikke. Og når Kirken igennem 
historien har fordømt mennesker, så er det ikke fordi, at Gud 
fordømmer mennesker. Så er det fordi, at Kirken har misforstået 
Gud og Guds kærlighed til alle. For Gud elsker alle,” understreger 
han med en rolig autoritet i stemmen. 

”Men det er ikke bare et dejligt bud-
skab, som jeg tror på, fordi at det er 
en rar virkelighed. Jeg synes jo, at 

det er sandheden”

Jeg sidder på den anden side af cafébordet og bliver lidt rørt, og 
siger: ”Det er et dejligt budskab”. Mickey betragter mig nu med 
et blik, som efter min overbevisning rummer et gran ærgrelse og 
bestemthed. Hans stemme er venlig: ”Ja… Det siger folk tit. Men 
det er ikke bare et dejligt budskab, som jeg tror på, fordi at det er 
en rar virkelighed. Jeg synes jo, at det er sandheden”. Det går op 
for mig, at jeg uden at have villet det netop mødte Mickeys tro på 
en måde, som måske afspejler endnu et svært aspekt ved at være 
kristen i en sekulær verden: At mange ikke-kristne fejlagtigt går 
ud fra, at de kristne tror på Gud, fordi at det er rart. Men jeg har 
på fornemmelsen, at Mickey forstod mine ord, som de var ment, 
og at jeg er tilgivet. Han sender mig i hvert fald et stort smil, og vi 
snakker livligt videre om tro, åndelighed og menneskelivet et par 
hyggelige timer endnu. 

”Dette billede er fra en af vores gudstjenester og afspejler fint, hvordan vi mødes i min kirke om søndagen,” siger Mickey. 
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Er økologi faktisk sundt?

De kan virke frelste, dem der spiser økologisk. Men er de også sundere? 
Er der faktisk evidens for, at økologi er bedre for krop og sind?

I køen i Rema 1000 står jeg. Bag en person, der kun 
skal have den billige vodka, og foran en anden, hvis 
indkøbsvogn bugner af varer med det store røde Ø 
på. Det er tydeligt, at der er tale om to helt forskel-
lige personer, men spilder personen bag mig bare 
sine penge? Er økologien bare en fælde for at sælge 
færre varer for fl ere penge? Der er ingen tvivl om, at 
bølgerne kan gå højt mellem personer, der er uenige 
om økologiens eksistensberettigelse. I april kunne 
man her i Sund&Hed læse om Anders Morgenthal-
ers holdning. Lad os lave en aftale”, startede han en 
debat med, ”den næste time, så er det økologien, 
vi kalder for konventionelt landbrug, og så kan vi jo 
kalde det andet for kemisk landbrug”. Dengang var 
rådene meget klare. Hvis man vil beskytte miljøet, 
er der grundlæggende to ting, man kan gøre: ”spis 
økologisk” og ”riv græsplænen op og skift det ud 
med blomster og planter”.

Evidensen
I en videnskabelig artikel publiceret i tidsskriftet Envi-
ronmental Health sidste år1 kunne en forskergruppe 
bestående af blandt andre Helle Raun Andersen og 
Phillippe Grandjean fra SDU konstatere fl ere ting om 
økologisk fødevareindtag. Blandt andet at økologisk 
mad kan reducere risikoen for at udvikle allergier, 
overvægt og fedme. Der er dog intet endegyldigt 
bevis, da det er yderst sandsynligt, at der er en del 
’confounding’ ind over – her forstået som, at person-
er, der køber økologisk, typisk også vil have en sun-

dere livsstil generelt og derfor også vil have beskyt-
tende faktorer mod allergi, overvægt og fedme den 
vej igennem. Studiet pointerer også, at fl ere epidemi-
ologiske studier har vist, at pesticider har en negativ 
indfl ydelse på børns kognitive formåen, men at det 
kun er udregnet for pesticider generelt, ikke delt ud 
på enkeltpesticider. Og når det kommer til kogni-
tiv formåen hos børn, ønsker Phillippe Grandjean, 
professor i miljømedicin på SDU, ikke at tage nogle 
chancer. ”Over en livstid svarer ét IQ point til 150.000 
kroner,” starter han, og fortsætter: ”og forestil dig, 
hvordan dit liv havde været, hvis du havde haft bare 
10 IQ point mindre. Så var du nok ikke kommet ind 
på universitetet”. Tidligere har han også til TV2 udtalt 
”Myndighederne siger jo, at der ikke er noget som 
helst problem, men så skråsikker ville jeg ikke være. 
Vi har hele tiden oplevet, at der er uventet sammen-
hæng af forskellig art - især for børn - i hvordan de 
udvikler sig, især i hjernen.”

Konklusionen
En af artiklens hovedpointer er, at en stor fordel ved 
at vælge økologisk fremfor konventionelt landbrug 
er, at mængden af antibiotika brugt i kødproduk-
tionen (især i grisekødet) er væsentligt lavere. Siden 
antibiotikaforbruget i kødindustrien har en væsentlig 
indfl ydelse på antibiotikaresistens i samfundet, er det 
altså værd at have med i sine overvejelser, når man 
handler.
Artiklen konkluderer ”Thus, organic food production 
has several documented and potential benefi ts for 
human health, and wider application of these pro-
duction methods also in conventional agriculture, 
e.g., in integrated pest management, would there-
fore most likely benefi t human health.”
Så selvom der ikke er defi nitivt bevis for, at økologi 
er sundere, så kan det være en god idé at overveje i 
sin livsstil. I hvert tilfælde, hvis man vil være med til at 
reducere antibiotikaforbruget i landbruget generelt. 
Desuden kan det også være en overvejelse værd, 
hvis man overvejer at få børn, da det tyder på, at pes-
ticiderne påvirker barnets kognitive evner negativt.

Tekst af Frederik Damsgaard Højsager    
SKRIBENT, MEDICIN 9. SEMESTER

1 Tilgængelig fra https://tinyurl.com/sundoghedoko

Foto: Privatfoto
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Når kuren ikke fi ndes hos lægen

Medicin er det, vi får på recept og kan hente på apoteket. Eller er det også kun 

det? Og fi ndes der andre måder at bekæmpe sygdom på end i form af en pille? 

Da jeg møder Louise Rønnau, der er medicinstuderende og en 
af de to lokale ledere i Integreret Sundhed, til en snak om natur-
medicin, ved jeg ikke helt, hvad jeg skal forvente. Forestillingen 
om, at naturmedicin er en form for heksebryg, ligger et eller an-
det sted i baghovedet, men hurtigt får Louise mig på andre tank-
er. ”Hvis man læser om naturmedicin, så dækker det dels over 
naturlægemidler, som hører under lægemiddelstyrelsen og skal 
testes og kontrolleres, men så dækker det også over kosttilskud,” 
forklarer Louise mig, inden hun uddyber: ”Personligt ser jeg natur-
medicin som kosttilskud, noget som du ikke skal have en recept 
for, men noget, som du kan tage som et supplement.”

Personlige erfaringer
Louise lægger på intet tidspunkt skjul på, at hun selv har mange 
positive oplevelser både med naturmedicin og alternativ behan-
dling – eller komplementær behandling, som det kaldes, da pati-
enterne bruger det som et tillæg, ikke et alternativ. Selv tager hun 
da også en del kosttilskud: ”Det er jo ikke fordi, jeg kan sige, når 
jeg tager den her pille, så bliver jeg helbredt for noget, men per-
sonligt oplever jeg en positiv virkning i forhold til måske at tage en 
infl uenza eller forkølelse i opløbet. Så bekæmper jeg den ved at 
tage C-vitamin, Rød solhat og Urte-Pensil,” beskriver Louise, inden 
hun efter en lille pause slår fast: ”Det er det, jeg selv gør, og jeg har 
virkelig gode erfaringer med det.”

“Jeg er jo totalt vokset op med det, min egen mor 
er zoneterapeut. Det er også bare, fordi jeg selv har 
positive erfaringer med det, så bliver man jo også 

lidt en fortaler for det.”

En ting er alligevel at bekæmpe forkølelse med kosttilskud, det 
kender de fl este nok, men Louise har også brugt naturmedicin i 
stedet for antibiotika: ”Jeg er sikker på, antibiotika kan gøre en 
hel masse godt, men jeg tåler det ikke så godt og fi k det dårligt, 
så jeg søgte et alternativ. Her brugte jeg hvidløg ved en infektion 
ved neglen.” Mit undrende ansigt kalder vist på en uddybende 
forklaring, så Louise fortsætter: ”Det er bare ren hvidløgssaft på 
spray, som man sprøjter på til lokalt brug. Efter få dage slap jeg af 
med infektionen, og nu anbefaler jeg det tit.” 

Integreret Sundhed
Det er tydeligt, at det meget er Louises personlige erfaringer, der 
har gjort, at hun nu er aktiv i Integreret Sundhed. ”Jeg er jo totalt 
vokset op med det, min egen mor er zoneterapeut. Det er også 
bare, fordi jeg selv har positive erfaringer med det, så bliver man 
jo også lidt en fortaler for det.” 

“Det handler i bund og grund om at være åbne som fag-

folk og forstå, når ens patienter interesserer sig for eller 

ønsker at gøre brug af andre behandlingsformer som et 

supplement til den behandling, man får på fx sygehuset.”

Selve Integreret Sundhed er en interesseorganisation, som søger 
at skabe en bro til komplementær behandling. Det handler i bund 
og grund om at være åbne som fagfolk og forstå, når ens patien-
ter interesserer sig for, eller ønsker at gøre brug af, andre behan-
dlingsformer som et supplement til den behandling, man får på 
for eksempel sygehuset.

Privat kontra kommende læge
Louise er selvfølgelig udmærket klar over, at der er stor forskel 
på at anbefale hvidløg i stedet for antibiotika til venner og så den 
rolle, hun har som kommende læge. 

“Jeg kunne godt tænke mig, når jeg engang sidder 
som læge, at jeg kan tale med mine patienter om 

de forskellige tilbud der fi ndes og give nogle andre 
muligheder til dem, der ønsker det, uden at blive 

slået i hovedet af en hammer”

Det handler for hende ikke om at ville ”pådutte” folk noget, når 
hun bliver læge, men mere om at være veloplyst om muligheder 
og samtidig kunne gøre brug af de muligheder, der nu engang 
fi ndes. ”Jeg kunne godt tænke mig, når jeg engang sidder som 
læge, at jeg kan tale med mine patienter om de forskellige tilbud, 
der fi ndes, og give nogle andre muligheder til dem, der ønsker 
det, uden at blive slået i hovedet af med hammer,” forklarer hun. 
”Det ville være rart at have nogle større muligheder, når al det her 
komplementær behandling rent faktisk fi ndes,” afslutter Louise. 

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER

Foto: Louise Rønnau, privatfoto
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Når omsorg er det 
fælles sprog
Mens de fl este bruger sommeren 
på charter eller lange backpacker-
ture, valgte jeg i år at give to uger af 
mig selv til frivilligt arbejde i en SOS 
Børneby. Her lærte jeg, at venskaber, 
omsorg og glæde sagtens kan opstå, 
selvom man ikke taler samme sprog.

Jeg sidder i fl yet på vej tilbage mod Danmark efter tre uger i Un-
garn. Der er tårer i øjnene og foran mig, på det lille klapbord, lig-
ger grunden til tårerne, der heldigvis er glædestårer. Små sedler, 
hilsner, tegninger, billeder, halskæder og indsamlede sten vid-
ner om de to foregående uger, jeg har brugt i en SOS Børneby. 
Her har jeg sammen med syv andre frivillige fra resten af verden 
været med til at arrangere og afholde sommerlejr for 14-16 børn 
i alderen 6-14 år på en såkaldt work camp, som jeg har været på 
gennem Global Contact. Børnene talte ungarsk, vi talte engelsk – 
så der var ligesom første udfordring.

Work camp

Da jeg fl ere måneder tidligere meldte mig som frivillig til work 
campen, havde jeg ingen idé om, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste, 
vi skulle afholde sommerlejr for børnene i landsbyen, så de kunne 
få gode oplevelser og adspredelse. Dog var alene det at forestille 
sig SOS Børnebyen svært. Vi kender alle sammen reklamerne for 
SOS Børnebyerne fra fjernsynet, men dér er det altid små, afrikan-
ske børn, man ser. Børnene her er langt fra afrikanske, men mange 
af dem er alligevel små, underudviklede både fysisk og mentalt 

og mangler kærlighed og omsorg. Flere gange mindede vi frivil-
lige hinanden om, at dette sted er bedre end så meget andet – og 
børnene, der her bor hos en plejemor, har det alligevel langt bed-
re nu end de kår, de har haft de første år af deres liv. 

Masser af kærlighed

Selvom vores opgave var at arrangere sjove aktiviteter for 
børnene, så de fi k en god uge i deres sommerferie, gik det alli-
gevel hurtigt op for os, at det i langt højere grad handlede om at 
yde omsorg og give kærlighed til dem. Jo, de synes, det var fedt 
at være i vandland og klatrepark, men det gav ligeså høje grin og 
hvin, når vi løb rundt med dem på ryggen. Det vigtige var ikke at 
afvise dem, når de havde brug for et kram, holde i hånden eller 
kom med små ting til os. 
Jeg ville lyve, hvis jeg ikke også sagde, at de to uger var hårde. 
Der var tidspunkter, jeg havde lyst til at sætte mig ned og tude, 
fordi man hele tiden er så meget på, og samtidig ser børn, der har 
været igennem så meget. De fl este af os frivillige var så udkørte 
og trætte, at vi ikke engang opdagede, når vi kom til skade, før vi 
så blodet. Det er hårdt at være et sted med børn, hvor man ikke 
taler samme sprog, da kun én frivillig talte ungarsk. Det gør det 
enormt svært at løse konfl ikter børnene imellem, når du ingen idé 
har om, hvem, der sagde hvad – og hvad det betød. 

Det fælles sprog

Samtidig er der også noget absolut magisk i at opleve, hvordan 
man sagtens kan komme til at holde af mennesker uden at kunne 
tale samme sprog. Det var en kæmpe sejr, da jeg fi k en dreng, der 
første dag ikke engang ville holde min hånd, til i løbet af dagene 
at åbne sig så meget op, at han rent faktisk foretræk at være sam-
men med mig, og endda en dag proklamerede, at han ville giftes 
med mig. Det endte også med at være ham, jeg havde sværest 
ved at sige farvel til.
Mængden af minder, der ligger foran mig på klapbordet på fl yet, 
fortæller i hvert fald en hel klar historie om, hvor fantastisk det har 
været. De små, skrevne hilsner, de malede sten og hjemmelavede 
smykker stammer dels  fra de andre frivillige, dels fra børnene. Og 
det er de minder, børnene har givet mig, der står stærkest frem. 

Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER

Foto:Privatfoto, Gruppebillede af frivillige og børn

Foto: Privatfoto, Astrid og en af børnene fra cam
pen
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Hvorfor kan man ikke få kantinens rester med hjem i en TooGoodToGo-pose? 
Hvorfor er der tilsyneladende ikke økologi at spore? Og må man godt bare spise 
det forladte mad? 

Kigger man i kantinen og ser det indbydende hav af farver, 
grøntsagerne på rad og række og fornemmer duften af fl æsk-
esteg brede sig, kan det ofte være nemt at lade sig imponere. 
Men hvad hvis man kigger nærmere på det? Hvor kommer råvar-
erne fra? Hvad er tankerne bag? Og hvorfor kan man ikke længere 
få låg til sin kaffe? Kantinerne på SDU har over sommeren gjort 
deres for at øge fokus på miljøbelastningen og har derfor udfaset 
plasticbestikket og udskiftet det med bestik af bambus. Væk er 
også lågene til kaffekopperne, og ind er kommet en opfordring 
om, at man skal ”huske sin egen kop, så koster kaffen også 2kr 
mindre”. 

Det manglende øko-skilt

Fortællingen om, hvorfor der ingen skiltning er, om graden af 
økologi i kantinen starter med en øl. “Problemet er, at vi får økolo-
gi-mærker ud fra vægten af det, der købes,” fortæller Thomas 
Guldbæk, der er drifts og udviklingschef i Chartwells, der for-
pagter kantinerne. Det medfører altså, at for hver liter ikke-økol-
ogisk øl, der sælges i kantinen, skal der sælges et kilo økologiske 
varer blot for at blive ”50% økologiske”. 
“Samtidig så har især fynboer jo noget med Albani – og de har 
ikke så mange økologiske øl, selvom de er meget bæredygtige,” 
fortsætter Thomas. Og netop bæredygtigheden er et af de fokus-
punkter, Compass Group (der forpagter kantinerne) netop har. “Vi 

gør meget for at handle lokalt samtidig med, at vi bruger meget 
økologisk, og det er selvfølgelig en svær afvejning, fordi økologi 
ikke altid er bæredygtigt.“

Resterne er ikke til salg

Med så meget mad der laves i kantinerne, virker det oplagt, at der 
skulle være rester og sælge. Men hvorfor ikke bare samarbejde 
med TooGoodToGo og så få resterne solgt billigt om eftermidda-
gen? “Problemet er, at hvis vi skal sælge vores billige mad billigere 
og betale gebyr til TooGoodToGo på 8 kr pr salg, så er der næsten 
ikke noget tilbage”, fortæller Thomas. Så selvom velviljen er der, 
så er rammerne med TooGoodToGo ikke en oplagt mulighed. “Til 
gengæld kunne jeg godt tænke mig at tale med pigerne ude på 
winsløvparken om, at vi kan sætte priserne ned på den resterende 
mad fra kl 14, når vi lukker 14.30,” fortsætter Thomas. Der er altså 
lys i madspildsmørket. Samtidig forsøger kantinerne at regne ud, 
hvor meget de sælger på enhver given dag. Det gør de både ud 
fra salget samme tid sidste år, salgets variation gennem ugen, og 
hvad igangværende events kan gøre for salget. Hvis der ikke er 
fl ere æg tilbage sidst på dagen, er det altså fordi, de (næsten) har 
regnet korrekt.

Den forladte mad

En lykkelig krølle på halen kan det nævnes, at maden på de forlad-
te rulleborde rundt omkring på SDU er helt okay at tage, bare det 
ikke står lige udenfor kantinen. “Det der ærgrer mig er, hvis jeg 
kan se direkte ud på personer, der står og ryster kaffekanderne 
foran kantinen, for at se, om der er noget tilbage. For det er jo 
personer, der er på vej direkte ind i kantinen,” fortæller Thomas. 
Men hvis man fi nder et forladt rullebord, er spillereglerne nogle 
helt andre. “Det, der gør mig allermest glad, er, når der kommer 
tomme fade tilbage til vores catering,” afslutter Thomas med. Det 
er altså helt okay at tage mad af vognene, når bare de ikke er lev-
eret tilbage til kantinen.  Indtil da er man blot med til at bekæmpe 
madspild.

Mad og medfølelse? 

Tekst af Frederik Damsgaard Højsager    
SKRIBENT, MEDICIN 9. SEMESTERFoto: Privatfoto

Foto: Privatfoto
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Naturen kan noget! En tur ud i naturen er en kilde til inspiration, til 
afkobling og til bevægelse af kroppen. Og har man sin gang på 
Campus Odense, så har man et fantastisk naturområde lige uden 
for døren. 
I forbindelse med Nyt OUH/SDU-byggeprojektet, der skal stå 
færdigt i 2022-23, er det etableret et netværk – Campus Odense 
- på tværs af SDU, Region Syddanmark/OUH, UCL, Odense Kom-
mune, Syddanske Forskerparker og Freja Ejendomme, som skal 
sætte fokus på Campus Odense-områdets styrkepositioner (som 
fx robotteknologi, velfærdsinnovation og Active Living). For at 
gøre Campus Odense mere håndgribeligt arbejdes der med 
konkrete handlinger som fysisk identitet og sammenhæng mel-
lem organisationerne i området. Det gøres bla med et stort Active 
Living-projekt, der forbinder organisationerne og skaber rum og 
bevægelsesspor i det store naturområde mellem SDU og Munke-
bjergvej for studerende, medarbejdere og borgere.

Citizen Science - borgerinvolvering
Active Living-projektet er et Citizen Science forskningsprojekt. 
Forskningsdelen er forankret hos Active Living-gruppen på Insti-
tut for Idræt og Biomekanik. Formålet er at inddrage studerende, 
medarbejdere og borgere i, hvordan de ønsker at bruge området 
– og undersøge hvordan det rent faktisk bliver brugt. Naturområ-
det bliver ganske enkelt et levende laboratorium. 

Citizen Science-delen er knyttet til SDUs CS-netværk med delta-
gelse af alle fem fakulteter, OUH og SDUB. Samtidig spiller Citizen 
Science-perspektivet sammen med Campus Odenses styregrup-
pes ønske om at skabe et Campus Odense, som er et dynamisk 
samspil mellem uddannelsesorganisationerne, hospitalet, erh-
vervslivet, byen/regionen og borgere. Og det hænger samtidig 
tæt sammen med SDUs strategi om at skabe værdi for og med 
samfundet.

Active Living er et internationalt koncept som handler om at in-
tegrere fysisk aktivitet i hverdagen. Bevægelse styrker sundhed 
både fysisk og mentalt og er vigtigt i et samfund, hvor for mange 
sidder for meget stille – også i løbet af en arbejdsdag. Active Liv-
ing er formuleret som en overordnet strategi i Verdenssundhed-
sorganisationen (WHO), hvor medlemslandene skal forsøge at 
efterkomme målsætningen ved at informere og igangsætte inter-
ventioner, der fremmer fysisk aktivitet. Og det er det, det 50 hektar 
store naturområde skal være med til! Det handler om inspiration 
og velbefi ndende for studerende og medarbejdere og borgere. 

Dialog mellem borgere og forskere
Active Living-projektet er Citizen Science-projekt, hvor borgere, 
foreninger, medarbejdere og studerende gennem arrangement-
er og dialog bidrager til udviklingen af området. Dialogen mellem 

borgere og forskere giver forskningen ny viden og nye input – og 
borgerne får mulighed for at engagere sig i et forskningsprojekt 
og bidrage til udviklingen af Campus Odense-området, som kan 
give tilhørsforhold til og interesse i at bruge det. Via et samarbej-
de med Fyens Stiftstidende når projektet ud til borgere, som ellers 
ikke ville se Campus Odense som ’deres’. Fyens Stiftstidendes 
læsere har allerede to gange besøgt området og bidraget til forsk-
ningsprojektet. Også Odense Kommunes Grønne Råd har besøgt 
naturområdet, hvor de har bidraget med deres viden og forslag. 
Desuden har 500 medarbejdere fra SDUs fællesadministration 
været rundt på området, hørt om natur og miljø og afprøvet walk 
’n talk-ruter i forbindelse med et personalearrangement. 
Det handler ikke alene om den fysiske bevægelse i naturen – det 
handler også om at tage naturen til sig. Og området med gam-
le fredsskove, unge skove, den gamle æblesti og nyanlagte kli-
masøer har et rigt plante- og dyreliv, som man kan følge og opleve 
på nært hold.

Bidrag!
Jeg håber, at SUNDs studerende vil bruge området, nyde naturen 
og udnytte den inspiration, som naturen og bevægelsen kan give. 
Og jeg håber, at I vil bidrage til udviklingen af området. Det kan 
fx være med et ønske om verdens bedste udendørs studiemil-
jø, hvor der er studiepladser i det fri. Kan man kun studere eller 
have undervisning indenfor – eller er det ok at gå ud til en semio-
verdækket udendørs studieplads? Skal man fx sidde ned for at 
holde et møde? Hvad skal der til for at et walk ’n talk-møde virker?

Bidrag via nedenstående survey – det tager kun et par minutter!

God tur i det smukke efterår!

Ole Skøtt, dekan

Læs mere om projektet her: 
https://www.sdu.dk/da/forskning/forskningsformidling/citizen-
science/campus+odense+-+active+living

Brug dette link/QR-kode til survey: 
https://www.sdu.dk/da/forskning/forskningsformidling/citizen-
science/campus+odense+-+active+living/active+living+survey

Dekanens Hjørne
Bevæg dig i naturen tæt på SDU
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Du står foran spejlet, tjekker dig selv ud og blinker kækt og kælent til fyren i 
spejlet. Du skal på date lige om lidt med hende den søde, som du mødte 
i Nedenunder sidste fredag. Du kører de vokssmurte hænder igennem 
dit lækre, lyse Oscar Wendt-hår, ligner en svensk tigermis og kører 
med klatten. Nu mangler du bare denimjakken og et lille skvæt par-
fume, dén du fi k af mormor til jul. Hugo Boss eller sådan noget 
mandligt noget. ”Nå, good luck, Chris!” siger du og giver dit spe-
jlbillede en fl yvehighfi ve.

Efter et par fl irtende timer på den Smagløse, stedet hvor alle 
Tindermatches og andre blinddatere hænger ud, er du og damen 
godt kørende. Hun er ligeså sød, som du husker hende, og så er 
hun næsten mere klar, end du er. I har lystigt begravet jer i hinandens 
ansigter de sidste par timer, og nu er det tid til at gå hjem og begrave 
sig i noget, der ligger mere sydligt. 

Hold kæft mand, sikken en skøn date. Du har sagt pænt farvel og tak for i aften. ”Og tak for undervognsbehandlingen, nu 
kører vi sgu lidt igen,” tænker du for dig selv, mens du cykler smilende hjem og glæder dig til at se hende igen. Du kradser 
dig distraheret på halsen. Det uldhalstørklæde, som du fi k af mormor sidste jul, klør ad helvedes til her til aften. Men det 
dufter af din date: Sødt, let krydret og kvindeligt. Mmh. Så du lader det sidde. 

Da du endeligt er nået hjem, kan du næsten ikke være i dig selv længere. Du har kløende udslet med rødme, knopper, 
blærer og skællen OVERFUCKINGALT i ansigtet, på halsen, på hænderne og… i skridtet. Hvad fuck ka’ det være? 
Kan du hjælpe Chris med at fi nde ud af, hvad fuck det ka’ være?!

Case - Hvad fuck ka’ det være?!

Tekst af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER

Send dine svar til sekretaer@sundoghed.dk med overskriften ”Case” 
senest d. 20/10-18. Mailen skal indeholde navn, studieretning og semester.
Sund & Hed opfordrer alle studerende, uanset studieretning, til at svare.

Foto: Freepik

Mai måneds casesvar 

Din nye klient kunne godt være en kunstner som så mange andre med godt gam-
meldags kuk i kysen, eller det, man kalder malerhjerne. Men det er hun ikke; hun er 
tetrachromat. Tetrachromasi er en tilstand i øjet, hvor retinaen har fi re typer af ’cone 
cells’ eller farvereceptorer. De fl este pattedyr inklusiv mennesker har normalt kun 3 
typer cone cells, hvor nogle fi sk, fugle og reptiler har 4. Men en gang i mellem er men-
nesker også tetrachromater, og kan altså se farveforskelle, som ikke er synlige for de 
fl este andre, og de kan også se bedre i dunkel belysning end andre mennesker. Hos 
mennesker forekommer tetrachromasi oftest hos kvinder, og det estimeres, at op mod 
2-3 % af alle kvinder på jorden er tetrachromater.

Foto: Shutt erstock
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Ond & Vred – Bæredygtighed i hverdagen 
 Af Helena Vestergård Andersen 

Vi bevæger os tættere og tættere på det næste folketingsvalg, hvilket kan mærkes på den begyndende valgkamp i me-
dierne. Et af de emner, der debatteres mest for tiden, er jordens klimaforandringer, forurening, ressourcer, og hvordan 
vi løser disse problemer globalt. 
Jeg kan personligt godt forstå, hvorfor mange er opgivende overfor debatten, fordi problemet virker så stort, at det 
bliver uoverskueligt for den enkelte person. Jeg tror, det er vigtigt at kigge lidt indad og tænke over de små ting i 
hverdagen, vi som individer selv kan ændre, uden det behøver at påvirke vores livsstil enormt. Hvis man har lyst til at 
være veganer, ikke flyve på ferie eller på anden vis leve miljøvenligt, så synes jeg 
virkelig, man skal gøre det. Men mindre kan også gøre det. 
Så til jer, der elsker kød eller at nyde solen under sydligere himmelstrøg, I be-
høver ikke nødvendigvis give det op for at bidrage til at redde kloden. Det han-
dler om at finde en middelvej.
Det kræver overhovedet ikke nogen form for livsstilændring at bruge mindre 
plastik. Verdenshavene flyder med plastik, det ødelægger vores dyre- og plan-
teliv. Det kan vi simpelthen godt gøre bedre! Det kræver ingenting at smide sin 
plastikflaske i skraldespanden frem for i naturen eller anvende en plastikpose 
mere end én gang eller anvende stofposer. Det kan vi alle sammen gøre. Affalds-
sortering indføres heldigvis obligatorisk i flere kommuner og til de personer, der 
brokker sig over, at det er mere tidskrævende eller flere skraldespande fylder 
mere, der må jeg altså bare sige – der er virkelig større problemer i verden end 
at sortere affald. 
Så spis en rød bøf en gang imellem, hvis det gør dig glad i hverdagen, men husk 
samtidig lige at spare på brugen af plastik og efterlad naturen ren. Der en ingen 
grund til at være fanatisk, men vi kan alle ændre små ting, som gavner miljøet eller 
bidrager til mindre udledning af CO2. 

Se mig brænde og genopstå
Tekst af Astrid Bjerregaard Pedersen

Da jeg skilte mig af med dig
skar alle bånd over og vendte ryggen

skilte jeg mig også af med en del af mig selv
for tosomheden var vores brændstof

et brændstof der til sidst blev til kogende benzin
der hele tiden lå sprængfarligt under overfladen

og som kun manglede en enkelt tændstik for at eksplodere
du strøg tændstikken da jeg gik

og som et simpelt papir endte jeg i flammer
blev brændt og omdannet til aske

sort og sodet i kanterne sidder jeg tilbage i svage gløder
røgen har knap nok lagt sig

luften er tæt som en hinde af afmagt
men lad mig finde håbet i asken

rejse mig stærkere end nogensinde før
som fugl føniks vil du se mig genopstå.



19

Hvert år i sommerferien arrangerer organisationen NorWHO, som 
er et projekt under IMCC, en simulation for unge studerende. 
Formålet er at give de unge studerende et indblik i arbejdet med 
global sundhed i World Health Organization (WHO) samt at væk-
ke deres interesse for global sundhed og sundhedspolitik. 

“Vi prøver at give unge studerende nogle 
egenskaber, de kan bruge i den rigtige 

verden.” 

Sundhed både lokalt og internationalt 
”NorWHO er et kapacitetsopbyggende event. Vi prøver at give 
unge studerende nogle egenskaber, de kan bruge i den rigtige 
verden. Hvis de er interesseret i at arbejde indenfor områder, 
hvor man skal være politisk aktiv, men samtidig bruge det sund-
hedsfaglige perspektiv,” fortæller Abdulkarim Harakow, President 
of the Organizing Committee for NorWHO. 
Medicinstuderende Yoshita Dayaramani var rejst hele vejen fra 
Indien for at deltage i konferencen, og hun var meget begejstret. 
”Konferencen var en lærerig oplevelse, og jeg kunne godt lide 
den overordnede struktur af den planlagte begivenhed for os,” 
fortæller Yoshita. 
Udover konferencens tema, som handlede om global sundhed, 
gjorde arrangørerne også meget under selve konferencen for at 
gøre os deltagere opmærksomme på de sundhedsproblemer, 
verden står overfor i dag. Der blev slået et slag for den grønne 
omstilling og opfordret til at formindske vores plastikforbrug un-
der konferencen. 

Fra studerende til delegat 
”Konferencen er en WHO-simulation. Vi prøver at simulere et år 
i WHO ved netop at have en regional session, som skal forestille 
at være regional committee meeting, ligesom i WHO. Derudover 
slutter vi den sidste dag af med at have en session i plenum, som 
skal være en simulation af WHO’s beslutningsdygtige, årlige gen-
eralforsamling (WHA),” fortæller Abdul. 

Please remain from using personal 
pronouns.

På den måde forsøger de fra organisationens side at skabe et så 
reelt billede af hverdagen i WHO som muligt. Ud fra deltagernes 
givne rolle, bidrog alle til en spændende og lærerig uge. Som 
repræsentant for et land, havde man stemmeret, mens NGO’er i 
højere grad forsøgte at påvirke beslutningsprocessen uden stem-
meret. Ordene ”please refrain from using personal pronouns” 
hørtes mange gange ugen igennem, og var fl ere gange årsag til 
latter, idet man som repræsentant skulle referere til landets hold-
ning og ikke sin egen. Til tider var det en anelse uoverskueligt at 
holde styr på det hele, men med god hjælp og et smil på læben 
kørte proceduren efter planen. 

Sundhed igennem internationale briller 
Selvom en stor del af deltagerne kom fra Danmark og vores na-
bolande, var der også repræsentanter fra andre dele af verden.
 
“Vi bringer verden tættere sammen og 
giver deltagerne et indblik i, hvordan 
fremtiden forhåbentligt kommer til at 

blive.”

Brasilien, Indonesien og Indien var blandt andet repræsenteret. 
”Vi bringer verden tættere sammen og giver deltagerne et indblik 
i, hvordan fremtiden forhåbentligt kommer til at blive. Vi kan godt 
lide, at folk kommer fra mange forskellige studier og lande, fordi 
det skaber mangfoldighed under konferencen,” pointerer Abdul. 
Så uanset om du læser medicin, folkesundhedsvidenskab eller 
noget tredje, så er konferencen for alle interesserede i global 
sundhed generelt. 

”Det er en sjov måde at møde andre på med 
lignende interesser som én selv.”

Slutteligt opfordrer en af konferencens andre deltagere Felix 
Wittström, medicinstuderende fra Sverige, andre til at deltage de 
kommende år.
”Det er en sjov måde at møde andre på med lignende interesser 
som én selv, man lærer meget om emnet og én selv,” fortæller 
Felix. 

Bagom de nye verdensledere 

I slutningen af august valgte engagerede unge fra hele verden at bruge deres sidste 
sommerferie på en konference med Nordic World Health Organization Simulation 
(NorWHO) i FN-bygningen i København. Temaet var ”Access to essential medicines”, 
og vi var alle klar til at beskæftige os med sundhed fra morgen til aften en hel uge. 

Under konferencen var der oplæg fra speakers. Her ses oplægget, hvor Asbjørn Jensen fortalte om den gode tale. 

Tekst af Helena Vestergård Andersen    
SKRIBENT, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 3. SEMESTER



20

Med et nyt semester kommer nye udfor-
dringer. Udfordringer, der kan kræve en 
øget arbejdsmoral, at der skal skabes en an-
derledes struktur på hverdagen, eller at man 
skal til at tænke på helt anderledes måder. 
Udfordringer kan være produktive. Man kan 
vokse som person. Men man kan også knæk-
ke nakken på det.
Ifølge studiemiljøundersøgelsen, der blev 
offentliggjort sidste år, er det kun knap hal-
vdelen af de studerende, der ikke oplever 
stresssymptomer. For majoriteten af de 
stressede studerende kan der være god 
gavn af at få hjælp. Det er her, Studie- og 
Trivsels-
vejledningen på SDU kommer ind i billedet.
Studie- og Trivselsvejledningen er et åbent 
tilbud. Et tilbud til de studerende, der har 
brug for en hånd. Det kan være spørgsmål 
som: Hvordan kommer man i gang med at 
skrive et speciale? Eller: Hvor går man hen, 
når man føler, man er lige ved at gå helt ned?
Med placeringen på Gydehutten i Odense – 
og desuden med 
vejledere i både Esbjerg og Sønderborg – er 
der stor til-
stedeværelse. Er man i Slagelse eller Kolding 
er det muligt at få vejledning over Skype eller 
telefon, hvis man ikke kan tage til Odense. 
 
Vil fjerne tabuet 
Det skal være okay at søge hjælp. Sådan er 
holdningen i Studie- og Trivselsvejlednin-
gen. Der er desværre en tendens til, at det er 
skammeligt at have svært ved noget, om det 
så er en opgave eller stress. Denne skam skal 
modarbejdes.
”Vi er jo alle i samme båd,” fortæller Studie-
vejleder Iben Jørgensen.
Og netop den opfattelse har de klare ønsker 
om, at alle stude-
rende har. For selvom SDU er et meget so-
cialt universitet, så fylder stress og mistriv-
sel stadig en del. Det kan være spørgsmål 
såsom: Hvornår er man god nok til sit studie? 

Er det acceptabelt at få dårligere karakterer 
end min læsemakker? Eller hvordan får jeg 
ordentlig struktur på min læsning? Det er 
spørgsmål, der kan fylde meget.   

Kort fra tanke til handling 
Hvis man har brug for en snak, skal man ikke 
frygte forfærdelige ventetider. Som udgang-
spunkt er det muligt at ringe om mandagen 
og få en tid inden fredag. Der er selvfølgelig 
undtagelser til reglen, eksempelvis til studie-
start, hvor antallet af hjælpsøgende studer-
ende er forhøjet.  
Som udgangspunkt fungerer det sådan, at 
man ringer eller ’dropper ind’ for at bestille 
en tid. For at få tiden behøver man hverken 
diagnose eller dumpede eksaminer. Alle er 
velkomne, og der er intet loft for, hvor mange 
gange man må henvende sig.  
 
Workshops og foredrag 
Ud over at afholde en-til-en samtaler med 
studerende om trivsel og studieliv, afholder 
Studie- og Trivselsvejledningen også work-
shops og andre studietekniske arrange-
menter. Her er det muligt at lære, hvordan 
man går til mundtlig eksamen, “skrivenat” 
til at lære specialeskrivning eller et kursus i 
”Sådan bliver du god til at studere”. Sådanne 
arrangementer afholdes fl ere gange per se-
mester, og især skrivenatten plejer at være 
en stor succes.  
Selvfølgelig er Studie- og Trivselsvejlednin-
gen ét tilbud blandt mange, men det er et 
rigtigt relevant sted at starte, hvis man synes, 
det kniber med studiet, eller hvis man man-
gler hjælp til at skabe overblik. Hvis ikke de 
kan klare opgaven, er der god sandsynlighed 
for, at de ved præcis, hvem der kan.  Hjælpen 
er altså lige om hjørnet, hvis man har brug 
for den. Og selv hvis man bare mangler et 
godt råd, kan den stadig fi ndes hos Studie- 
og Trivselsvejledningen på SDU. 

Tekst af Frederik Damsgaard Højsager    
SKRIBENT, MEDICIN 9. SEMESTER

På SDU er det muligt at få vejledning, både i forhold til studievalg, 
men i lige så høj grad i forhold til trivsel. Et tilbud blandt mange er 
Studie- og Trivselsvejledningen. 

Det er okay at have brug for vejledning

Foto: Pixabay
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For mange studerende er det en kamp mod egen moti-
vation, når man skal til forelæsninger i arbejds- og miljø-
medicin. For uagtet, om der deles slik ud, afspilles YouTube 
videoer eller er virksomhedsbesøg, så har netop det spe-
ciale et noget blakket ry, for det virker temmelig brødløst. 
Men sådan skal det ikke være – vi skal have fokus tilbage 
på forebyggelsen i sundheden, mener Philippe Grandjean, 
der er SDUs professor i miljømedicin. 

Lægen og miljøet

Antallet af embedslæger er faldet og fokus for nyud-
dannede læger er blevet for ensporet, mener Philippe: 
”Hvad med forebyggelse og miljøforhold? Det er ikke 
længere et krav i uddannelsen. Senere har de færdigud-
dannede læger ingen chance for at indhente faget, for 
lægegerningen handler i dag om at diagnosticere og be-
handle. Forebyggelse er jo uden interesse, når patienten 
allerede er syg”. 

Den dyrebare viden

Tidligere opgørelser har slået fast, at værdien over en livs-
tid for et enkelt IQ point er cirka 150.000 kr. Det kan virke 
beskedent, når man tænker på hvor langt et liv er, men 
sammenholdt med prisen for fl ere forebyggelsestiltag er 
det ret alvorligt. ”Sådan en prøve for kviksølv i håret hos 
mødrene koster cirka 50 kr. at analysere”, fortæller Philippe 
og fortsætter ”lige nu er det noget vi laver som del af vores 
forskning, men i virkeligheden burde det jo være hospi-
talernes opgave”. Tidligere er det blevet beregnet, at der 
i Danmark er et samlet IQ tab pga kviksølv på 5.000 point 
hvert år. Det svarer altså cirka til 750.000.000 kroner. Og så 
begynder det unægtelig at ligne noget. Hvis bare vi kunne 
fi nde frem til de gravide kvinder med forhøjet indhold i 
hårprøven og bede dem holde sig fra tun, som er særligt 
forurenet!  

Fremtiden

Indtil målene for de nyuddannede læger ændres, er det 
eget ansvar at være skarp på forebyggelse. Om det så er 
pesticider i vand og på grøntsagerne eller måske fokus på 
hormonforstyrrende stoffer i fødevarer, er der god grund 
til netop at fokusere på forebyggelsen i sundheden. Også 
selvom det betyder, at man ikke møder dem, man redder. 

Desværre møder vi aldrig dem, hvis liv vi redder
Siden 2016 har kravet til nyud-
dannede læger været kort og 
præcist. De skal være klar til KBU. 
Men hvor er forebyggelsen spørg-
er professor Philippe Grandjean

Vil du læse mere, så kan en kronik af Philippe Grandjean 
læses på: 
https://tinyurl.com/jpforurening

Tekst af Frederik Damsgaard Højsager    
SKRIBENT, MEDICIN 9. SEMESTER

Foto: Philippe Grandjean, privatfoto

Foto: Privatfoto
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Lidt om Mia
Septembers himmel er så blå, som den gamle højskole-
sang lyder. Og det er den i hvert fald i dag. Solen skin-
ner, og det er en lun og mild efterårsdag. Jeg parkerer 
cyklen, og går spændt over den velholdte gårdsplads for 
at banke på hos Mia. ”Hej,” siger et smilende ansigt, som 
møder mig i døren. ”Kom du bare med,” siger hun ven-
ligt, og viser mig ind i sit konsultationslokale. Da vi har 
sat os til rette, beder jeg Mia kort introducere sit profes-
sionelle selv. ”Jamen jeg sidder lige nu i en kombistilling, 
hvor jeg er lektor på Klinisk Institut på SDU, og forskning-
sleder i Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark,” 
fortæller Mia. Forskningsenheden på Telepsykiatrisk 
Center forsker i, hvordan man kan bruge teknologi til at 
understøtte udredninger, behandling og rådgivning ift. 
psykisk sygdom. ”Her arbejder jeg videre med træning-
safhængighed og spiseforstyrrelser, som jeg har beskæf-
tiget mig med de sidste 10-12 år,” siger hun og nikker. 
Mia har læst psykologi og idræt, og har både skrevet 
speciale og ph.d. om træningsafhængighed. Jeg spørg-
er Mia, hvorfor hun har beskæftiget sig så meget med 
dette emne. ”Krydsfeltet mellem sport og psyke har 
bare altid optaget mig meget. Og så synes jeg, at det er 
spændende også at undersøge den mere dystre side af 
sporten,” siger hun, og rykker lidt længere frem i stolen.  

Sportens dystre side
I sit ph.d.-projekt i 2011-2013 undersøgte Mia, hvor 
mange idrætsdyrkende danskere, der viser tegn på 
træningsafhængighed. Resultaterne af studiet viste, at 
5-6 % af samplet scorede så højt på dette spørgeskema, 

at det indikerede træningsafhængighed. Jeg beder for 
en sikkerheds skyld lige Mia om at defi nere begrebet 
træningsafhængighed for mig. Hun smiler. ”Træningsaf-
hængighed er en adfærdsafhængighed på lige fod med 
f.eks. afhængighed af shopping, gambling, gaming, og 
spisning, hvor det er en aktivitet, man bliver afhængig 
af, og ikke et stof, man får tilført udefra, som f.eks. tobak 
eller alkohol. Grundsymptomerne er dog de samme som 
med al anden afhængighed,” forklarer Mia. Træningen er 
det vigtigste i den afhængiges liv. Den træningsafhæn-
gige får abstinenser, når vedkommende ikke kan træne, 
og har brug for stadig mere træning for at mærke et kick 
og en effekt. Nok er aldrig nok, og den træningsafhæn-
gige har ikke kontrol over det. 

”Jeg har f.eks. haft nogle klienter 
som har valgt partner fra, fordi de 
synes, at det forstyrrer træningen”

Jeg spørger Mia, hvad forskellen er på træningsafhæn-
gighed og spiseforstyrrelse. ”Træningsafhængighed og 
spiseforstyrrelse rummer begge en høj grad af tvang-
spræget perfektionisme og stræben efter mere, men er 
ikke det samme. Mange med træningsafhængighed har 
også symptomer på spiseforstyrrede og omvendt, men 
det gælder ikke alle,” specifi cerer hun. ”Det ligger også i 
navnet. En spiseforstyrrelse er en forstyrrelse i forholdet 
til mad og krop, hvor træningsafhængighed er… ja, en 
afhængighed, hvor man hele tiden løber efter det næste 
kick” smiler Mia. 

bliver en
afhængighed

Når træning

Tekst og grafi k af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER

Hvad gør man, hvis den daglige træning tager så meget plads og tid i éns liv, så man f.eks. væl-
ger familie, kæreste og øvrigt socialt liv fra? Hvad gør man, når daglig træning bliver til intens 
træning tre gange om dagen med alvorlige skader til følge? Sund & Hed har talt med lektor på 
SDU og forsker i træningsafhængighed, Mia Beck Lichtenstein, om hvad træningsafhængighed 
er, om hvorfor det opstår, samt om hvad man gør ved det.
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Biopsykosociale konsekvenser af træningsafhæn-
gighed
Mange træningsafhængige har en meget rigid tanke-
gang omkring deres træning og deres liv, og hvis ikke 
livets øvrige indhold går godt i spænd med træningens 
præmisser, er det sjældent træningen, der bliver valgt fra. 
”Ja, jeg har f.eks. haft nogle klienter som har valgt part-
ner fra, fordi de synes, at det forstyrrer træningen. Der er 
også nogle, især kvinder, som har valgt hele familielivet 
fra; de vil ikke have forstyrret deres træning af at skulle 
være gravide,” siger Mia alvorligt. ”Så jeg har set mange 
mennesker i 30’erne, som lever alene, og som nærmest 
er ”gift” med deres træning, fordi det fylder hele deres 
liv”. Det ser ud til, at fysiske skader, menstruationsforsty-
rrelser, nedsat immunsystem og alment kropsligt slid er 
en ret udbredt konsekvens af træningsafhængighed. 
”Derudover er de træningsafhænge ofte også stressede, 
urolige og har forstyrret søvn. Mange af dem har jo et 
fuldtidsjob og en familie, som de skal passe samtidig 
med måske 30 timers ugentlig træning”. Hun påpeger, 
at mange træningsafhængige finder en del social sta-
tus og identitet i deres træning og i deres kroppe. ”Så 
når de bliver skadet og ikke kan træne, forsvinder deres 
identitet”. 

”Når jeg spørger mine klienter, hvilk-
en rolle træningen spiller i deres liv, 
så siger de alle sammen ’tryghed og 

kontrol’ ’’

Hvorfor bliver man træningsafhængig? 
Jeg spørger Mia, hvem det er, der udvikler træningsaf-
hængighed. Hun tøver, tænker sig om, og kigger lidt ud i 
den blå dag. ”Ja… Man kan ikke rigtigt tegne en ensidig 
profil af de her mennesker. Ligesom konsekvenserne af 
træningsafhængighed er biopsykosociale, er årsagerne 
det også.” Mia fortæller, at der under træning rent biol-
ogisk sker nogle ting med f.eks. dopamin og endorfiner, 

som kan bidrage til at forklare afhængigheden. Psykol-
ogisk set kan der være nogle personlighedstræk, bl.a. 
perfektionisme, målrettethed og højt aktivitetsbehov, 
som kan spille en rolle. 
Mias blik retter sig mod vinduets lys. ”Min kliniske erfa-
ring siger mig desuden, at der også altid ligger nogle 
psykologiske belastninger bag. Noget, der har udløst det 
eller vedligeholder det. Jeg har f.eks. haft mange klient-
er, hvor en forælder har været alkoholiker, samt mange 
klienter med dårligt selvværd eller usikker identitets-
følelse”. Hun sætter sig lidt op i stolen. ”Når jeg spørger 
mine klienter, hvilken rolle træningen spiller i deres liv, så 
siger de alle sammen ’tryghed og kontrol’”.  

Vejen ud af afhængigheden
”Det kan være en lang, lang, lang vej ud” forklarer Mia. 
”Der er nogle, der ikke kommer helt ud, men som får et 
liv, hvor det fungerer på et tåleligt plan,” siger hun. Mia 
griner mildt. ”Men der er jo heldigvis også mange, der 
en dag går herfra og siger: ’Tak for hjælpen, jeg er dér, 
hvor jeg gerne vil være´. Og det er jo dér, at det er sjovest 
at være psykolog,” smiler hun. 

”Men det, som jeg personligt går 
mest op i, det er at møde personen, 
hvor vedkommende er. Nogle har 

brug for at forstå historikken og år-
sagerne bag deres afhængighed og 

se bagud. Andre har mere brug for at 
få konkrete handleplaner og se 
fremad for at komme videre”

Det at komme ud af en træningsafhængighed, er ifølge 
Mia en benhård kamp. Særligt fordi, at det er en socialt 
accepteret afhængighed, som let kan forveksles med 
passion for sport, og som understøttes af et sundheds- 
og motionsfokuseret samfund. Selvom der faktisk ikke er 
nogen studier om behandling af træningsafhængighed, 
så anbefaler man kognitiv adfærdsterapi som behan-
dlingsform, fordi det ofte anbefales til andre afhæn-
gighedsproblematikker og spiseforstyrrelser. ”Men det, 
som jeg personligt går mest op i, det er at møde perso-
nen, hvor vedkommende er. Nogle har brug for at forstå 
historikken og årsagerne bag deres afhængighed og se 
bagud. Andre har mere brug for at få konkrete handle-
planer og se fremad for at komme videre,” fortæller Mia. 
Hun understreger dog, at det jo ikke gælder om at få den 
træningsafhængige til helt at stoppe med at træne, for 
træning i sig selv er en god og sund adfærd. ”Der skal 
bare være en sund balance,” smiler Mia. 
Fremtidens forskning
”Lige nu prøver jeg selv i telepsykiatrisk regi at udvikle 
en tilgængelig intervention eller behandlingsmetode 
til træningsafhængighed, som er baseret på teknolo-
gi. Træningsafhængighed er nemlig ikke en anerkendt 
lidelse i diagnosesystemet, så der er ikke ret meget 
hjælp at hente for de her mennesker. Men de har jo brug 
for det”. Mia runder af med at sige, at der virkelig man-
gler forskning og viden på dette felt. ”Så jeg vil sige til jer 
derude: Hvis I brænder for emnet og for forskning, så må 
I gerne tage kontakt til mig,” slutter hun glad.  

Foto: Mia Beck Lichtenstein, privatfoto
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MASSER AF EKSAMENSFORBERENDE KURSER PÅ MIT.FADL.DK

MASSER AF KANDIDAT KURSER PÅ MIT.FADL.DK

VELKOMMEN TIL FADL! 
Vi er din fagforening og interesseorganisation som medicinstuderende. Det betyder, at vi hele tiden 
arbejder for at sikre, at du som medicinstuderende har de bedst mulige studie- og arbejdsvilkår på 
din vej til at blive læge.

Vi er over 5100 medlemmer, og jo flere vi er – jo stærkere og jo bedre kan vi blive til at forsvare dine 
interesser!

Vi arbejder løbende med uddannelses- og forskningspolitik og har indflydelse på, hvordan landets medi-
cinstudier indrettes. Vi arbejder for et højt fagligt niveau og gode vilkår for dig og dine medstuderende.
Når du som medicinstuderende tager arbejde i sundhedsvæsenet - fx som sygeplejervikar eller lægevikar 
- så har du nogle af de bedste lønninger og arbejdsvilkår blandt studerende. Årsagen er, at du er omfat-
tet af overenskomster, som FADL har forhandlet for dig.

Vi håber, du vil være en del af fællesskabet – for sammen bliver vi bedre læger.

Sebastian Wærnskjold, formand FADL Odense

GENERALFORSAMLING FADL ODENSE 2018

Kunne DU tænke dig at høre, hvordan det går i DIN forening? Er du nysgerrig på 
hvad man laver som repræsentant? Har du en god ide til et tiltag i foreningen? 
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Vi sørger for aftensmad og øl, vin og vand dertil. Der er selvfølgelig også 
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Danmark er et foreningsland, og det ser man bestemt 
også på universitetet. Foreningen af Nordiske Kiroprak-
tor Studerende (FNKS) består, som mange andre studen-
terforeninger, af frivillige hænder, og det er i høj grad 
disse, der sammen med medlemmerne danner funda-
mentet i foreningen. Vi vil gerne bruge et kort øjeblik på 
at gøre opmærksom på, hvorfor frivillighed er et af de 
vigtigste og fedeste aspekter i vores studieliv. Måske kan 
vi inspirere andre til at give en hånd med i deres respek-
tive studiemiljøer på tværs af fakultetet. 
Studiet kan tage pusten fra de fl este, men foreningsliv-
et kan bidrage med lidt ekstra krydderi, selv i pressede 
perioder.
Der bliver afholdt en bred vifte af arrangementer, af 
både faglig og social karakter, som henvender sig til 
studerende på alle årgange. Arrangementerne bringer 
folk tættere sammen og er med til at skabe en følelse 
af fællesskab og sammenhold. Når man som studeren-
de på Klinisk Biomekanik læser om celletransportere og 
oxidationsprocesser sammen med alle medicinerne, er 
det ikke mærkeligt, at man indimellem kan tvivle på sin 
identitet som kiropraktorstuderende. Dette kan en stu-
denterforening som FNKS kurere.  
”Justeringsmakkerne” er et nyt socialfagligt tiltag for de 
studerende, som, på tværs af årgange, ønsker at øve 
sine undersøgelses- og behandlingsteknikker. Det hele 
foregår to gange om ugen kl. 07.00 inden undervisning. 
Tiltaget er søsat af medlemmer fra Internationalt Udvalg, 
som under FNKS udgør kontakten til verdens øvrige kiro-
praktororganisationer. Det var på en kongrestur til USA, 
at formand, Mads Thomasen, har fået inspiration til det 
nye tiltag: ”Vi har fået inspiration til Justeringsmakkerne 
fra vores internationale konferencer og har efterfølgen-
de ændret konceptet, så vi rammer et niveau og en 
faglighed, vi som studerende her på SDU kan stå ved.” 
Konceptet har vist sig at være så populært, at folk troligt 
møder op, selvom man starter kl. 07:00. ”Vores rekord 
er 50 studerende på en morgen, hvilket ca. svarer til en 
sjettedel af alle studerende på Klinisk Biomekanik. Vi har 
altså ramt et eller andet, de mangler. En masse studer-
ende møder hinanden på tværs af årgangene, og det 

er fedt. En studerende har bl.a. sagt, at han vil tænke til-
bage på Justeringsmakkerne, som et tiltag der har spillet 
en vigtig rolle i forhold til at danne hans fundament som 
kiropraktor.”
Mads og hans ”makkere” investerer en stor mængde tid 
i deres medstuderende og på trods af, at det er helt friv-
illigt, så er der i sidste ende en belønning bestående af 
ros, taknemmelighed og følelsen af at man gør en for-
skel, og det kan de godt være stolte af.
”Sociale relationer etableres hurtigt, og det er virkelig en 
fornøjelse at møde mennesker på andre årgange, der 
er mindst lige så passionerede som en selv. Generelt 
er jeg bare taknemmelig; for Justeringsmakkernes en-
gagement, for deres evne til at vælge et bredt udsnit af 
teknikker og for at gøre kiropraktik og læring sjovt - også 
selvom jeg skal ud af døren klokken 6.30!”

At samle studerende på tværs af årgange, ved hjælp af 
frivillige kræfter, er noget der rykker på både den sociale 
og faglige konto. Det giver sammenhold og mulighed 
for faglig sparing med andre end ens læsemakker. Det er 
meget vigtigt, når man er den lille fi sk i den store medi-
cinerdam. Så frivillige for fa’en, hvad skulle vi gøre uden 
jer?

Frivillighed For Fa’en! 
Af Mikkel M. Christensen, Emilie Meldgaard og Jack Starche 
FNKS – Foreningen af Nordiske Kiropraktor Studerende
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Jeg tror, der er bred enighed om, at det at lære anatomi ikke er det nemmeste i verden, 
og derfor tager vi studerende imod alle de hjælpemidler, der fi ndes til formålet med 
kyshånd. Jeg har i forbindelse med modul 2 brugt malebøger til det formål. Fordelen 
ved malebøgerne i forhold til fx fl achcards er nok, at man får det lidt mere ind under 
neglene, og man arbejder med stoffet. Malebøgerne kan, når de er bedst, give et super 
godt overblik over de forskellige muskler og strukturer, som man skal kunne, fordi man 
let kan adskille de forskellige dele med forskellige farver. I Studenterboghandlen er der 
for tiden to malebøger at vælge i mellem, så hvilken skal man kaste sine sørgelige rester 
fra SU’en efter?
Den første mulighed er Netter’s Anatomy coloring book, som er en forlængelse af Net-
ter’s andre anatomi bøger og atlas. Den anden malebog er Grant’s Anatomy coloring 
book, som egentlig også passer sammen med andre anatomibøger fra samme forlag, 
men de er måske lidt mindre udbredte, i hvert fald på SDU. Som manglen på ”u” i color 
indikerer, så er begge bøger amerikanske, hvilket leder til et generelt kritikpunkt, hvor-
for har bøgerne ikke latinsk nomenklatur? For selvom det jo langt hen ad vejen er det 
samme, bare med bagvendt nonemklatur. Skal man se på forskellene på de to bøger, så 
er det der først springer i øjnene, at de to bøger er bygget meget forskelligt op. Grant’s 
Coloring book er bygget op efter områder i kroppen, ved fx armen, er en tegning man 
kan farvelægge af armens knogler og derefter lag for lag, og led for led, hvor man ofte 
kan se både, knogler, blodårer og muskler. Det positive er, at det passer med under-
visningsmetoden på modulet, der også er opdelt efter specifi kke kropsdele. En ulempe 
ved denne opbygning er, at man nogle gange skal farvelægge med op mod 20 forskellige farver. Og ikke mindst så mister man en del 
af overblikket, når man sidder med så meget på én gang. Netter’s anatonomy coloring book er anderledes bygget op, efter temaer, 
et afsnit om alle kroppens knogler, et om muskler, nerver med videre. Derudover er bogen god til at vise de enkelte dele fra fl ere for-
skellige vinkler samlet på de samme sider. Det synes jeg er giver et godt overblik, når man starter ud helt fra bunden med anatomien. 
Men denne opbygning går til gengæld på kompromis med detaljerne. Afsnittet om nerver er fx mere overordnet og fokusere mest på 
hjernen og ikke så meget nervernes forløb i ekstremiteterne, og man kan på den måde ikke se i Netter’s hvor de forskellige strukturere 
ligger i forhold til hinanden, mens dette er vist mere specifi kt i Grant’s. 
En nyttig detalje i Netter’s anatonomy coloring book er dog, at der på hver side er referencer til, hvilken side i Netter’s Atlas man kan 
fi nde tegningen i, og dermed er det nemt at fi nde svaret, hvis der er noget, man er i tvivl om. Så hvis man allerede har Netter’s Atlas, 
så vil jeg anbefale Netter’s Anatomy Coloring book, mens hvis man vil have fl ere detaljer eller en opbygning der minder om modulets 
struktur, så skal man vælge Grant’s. 

“Hvordan anmelder man en plakat?” 
Det var min umiddelbare tanke, inden jeg fi k taget plakaten ud af dens rør. Mit ud-
gangspunkt for anatomiplakater var de standardplakater, de fl este boghandlere, 
e-butiker og TV-serier bruger. Dem, hvor navnene er amerikansk lægelatin. Mit ud-
gangspunkt var hurtigt glemt, for med plakaten kom en brugsanvisning med en 
masse information. Ja, det er nemlig ikke (kun) en pyntegenstand til væggen, men 
nærmere et værktøj du kan bruge til dit studie (eller arbejdet bagefter). Plakaten er 
utroligt detaljeret, og hvert et knoglefremspring, hver en beskrivelse og muskel virker 
nøje udvalgt. Informationen, der fulgte med plakaten, beskriver, hvordan der er taget 
udgangspunkt i de danske medicinstudier, og hvordan plakaten er udviklet sammen 
med medicinstuderende. Eksemplerne, der nævnes i info-papiret, kan du selv læse, 
når du modtager din egen med posten, men at plakaten for eksempel i sine grup-
peringer tager højde for populære huskeregler viser, hvor meget der er gjort ud af, 
at den skal kunne bruges som studieværktøj - og det virker fantastisk! Som udgang-
spunkt for udspringene og tilhæftningerne på plakaten er brugt “Bevægeapparatets 
Anatomi”, “Anatomisk Billedbog”, “Atlas der Anatomie” og “Hovedets, halsens og de 
indre organers anatomi”. Har du allerede haft om bevægeapparatet, så vil navnene 
være endnu et bevis på, at plakaten er designet med udgangspunkt i vores medicinstudier - og har du ikke haft modulet endnu, så kan 
du også trygt anskaffe dig plakaten. Det eneste minus, der for nogen måske vil være, er hvor overvældende informationsmængden er. 
Der er meget, information på relativt lidt plads. Modsat andre plakater, opslagsværker etc., så er informationen dog enormt relevant, og 
som sagt er der taget højde for blandt andet grupperingerne, så den information du får, er den information, du har brug for. Der kan 
ikke siges meget andet, end at plakaten er et virkeligt super godt supplement til bøgerne og holdtimerne, og den skaber et fantastisk 
godt overblik. De varmeste anbefalinger herfra.

Grants Anatomy Coloring Book - Lær Anatomi med malebog og farveblyanter
Af Mathilde Ambeck Aagaard, Medicinstuderende modul 3

eAnatomis nye anatomiplakat
Af René Pedersen, Audiologi

Titel: Grants Anatomy Coloring Book
Forfatter: Nicole R. Herring
Forlag: Lippincott Williams And Wilkins 
Sider: 384

Titel: Bevægeapparatets Anatomi dansk & 
latin
Pris: 250,- hos eanatomi.dk
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Marks (basic medical) biochemistry er en af de bøger, som hyppigt optræder på pen-
sumlisterne for bachelorstuderende i bl.a. medicin og biomekanik - og med god grund, 
for bogen indeholder al den biokemiske viden, som læringsmålene tilskriver.
Hvert kapitel i Marks indledes med en opsummering over de essentielle processer, reak-
tioner og cykler som det givne kapitel omhandler. Dette giver et godt overblik, og holder 
man sig indledningen for øje, så ved man hvilke hovedpunkter, der er de vigtigste, mens 
man læser kapitlet. 
Personligt synes jeg, at man gør sig selv en tjeneste ved at læse indledningen til hvert 
kapitel igen, når man har læst kapitlet til ende. På denne måde virker indledningen som 
en afkrydsningsliste, –forstår jeg hvad indledningen opremser? 
Fordelene ved bogen: Den har en god struktur og prøver at gøre det så læsevenligt som 
muligt med gode illustrationer, forklarende billedtekster og kliniske eksempler. 
Desuden bruges fl ere af vendingerne, illustrationerne mm. til de skriftlige eksaminer. 
Ulemper: Bogen har en tendens til at gå meget ned i de små detaljer. Er man derfor ikke 
den store biokemiker selv, kan det til tider sløre billedet for, hvad det ”vigtige” egentligt 
er. I den forbindelse, kan bogen blive tung. Er man derimod god til biokemi, er detal-
jegraden ikke et problem. 
Selv har jeg gavn af at supplere bogen med YouTube-klip. Her får man ikke dækket pen-
sum helt, men det kan give en rød tråd, hvis bogens detaljer er blevet for slørende for 
ens egen forståelse. 
Bør man købe bogen? Spørger man mig, er svaret ja. Bogen giver dig det nødvendige 
overblik, selvom man godt kan bruge fl ere timer i dens selskab på at forstå det hele. Des-
uden er det betryggende for en eksamensstresset studerende at vide, at bogens kapitler 
bliver brugt i stor grad til eksamen. Derfor er spørgsmålene ikke helt ukendte, hvis man 
har fuldt læseanbefalingerne. 
Bogen ligger i den moderate ende af, hvad lærebøgerne koster, og i og med bogen går 
igen på samtlige moduler, er den bestemt prisen værd. 

”Ethvert samfund har de nydelses- og rusmidler, som det fortjener, behøver og kan tåle”, 
således citeres fi losoffen Wolfgang Schivelbusch i tredje kapitel.
Bogen er skrevet og rettet mod os, der vil arbejde med mennesker inden for sundhedssys-
temet. Den er skrevet af andre sundhedsfaglige og har generelt et højt niveau, hvor der 
ikke blot antages, men baseres på undersøgelser og evidens.
Bogen kommer vidt omkring og er opdelt i tre dele: baggrund, belastning og behandling. 
Således startende med alkoholforbruget hos befolkningen, dettes indfl ydelse på helbre-
det, og hvad der anerkendes som et acceptabelt indtag, med en kort berøring af hvorfor. 
Dernæst de fysiske og psykiske belastninger, blandt andet neurofysiologisk, epigenetisk 
og psykiatrisk. 
Og til sidst både medicinske og samtalebaserede behandlingsmetoder.
Selv synes jeg bogen er et gennemudført supplement, både til forståelse af alkohol som en 
del af ernæring, en del af folkesundheden, men i høj grad også for dens indblik i, hvad det 
kan være vigtigt at have med sig, i sit møde med folk med alkoholproblemer.
Bogen går ikke nemt til sundhedspersonalet. Den redegør i langt højere grad for, hvorfor 
det kan være svært at være menneske med alkoholproblemer i sundhedsvæsenet, end 
hvorfor det kan være svært at være behandler for mennesker med alkoholproblemer. Dens 
gennemgåede tema er at behandle mennesker med alkoholproblemer, som mennesker 
med en kronisk sygdom – og altså altid holde in mente, at dette ikke er en tilstand, menne-
sker har lyst til eller kan gøre for.
Jeg kan kun varmt anbefale andre studerende denne bog – optimalt efter man har haft 
nogle af fagene om kommunikation på bacheloren.

Marks biochemistry go or no-go? 
Af Emma Meinertz, medicin 3. Semester modul B6

Mennesker med alkoholproblemer
Af Maja Rosenberg Overby Storm, medicinstuderende på SDU, 5. semester.

Titel: Mennesker med alkoholpro-
blemer - Baggrund; belastning; behan-
dling
Forfatter: Nanna Kappel, Nina Brünés, 
Bjarne Stenger Elholm
Forlag: Nyt Nordisk Forlag
Sider: 250
Pris: 300,-

Titel: Marks’ Basic Medical Biochemistry 
- A Clinical Approach
Forfatter: Michael Lieberman
Forlag: Lippincott Williams And Wilkins 
Sider: 1008
Pris: 425,- i studenterboghandlen.dk
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Eurofins Vitamin Testing A/S  i Vejen søger  
laboratorieassistenter til weekend- og ferieafløsning  
 
Vi har travlt og søger derfor en dygtige medarbejdere til afløsning i weekends og ferier i Vitamincentret, hvor 
vi er ledende idenfor analyse af vitaminer og aminosyrer.  
 
Hos Eurofins kan du se frem til at blive en del af en af verdens største laboratorievirksomheder, der er med 
til at skabe et sikkert miljø og høj fødevaresikkerhed. Her får du personlig og faglig udvikling, hvis du er 
ambitiøs og trives med et højt tempo i et fagligt spændende og udfordrende arbejdsmiljø.  
 
Om jobbet: 
Du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team, bestående af laboranter og laboratorieassistenter.  
Din opgave bliver at hjælpe til i laboratoriet i weekender, på helligdage og i ferieperioder. Du er med til at forberede 
vores analyser og deltager i øvrige opgaver i laboratoriet.  
Det er ikke et krav, at du tidligere har arbejdet på et laboratorium, da der vil finde en grundig oplæring sted. Det er 
derfor vigtigt, at du evner at tilegne dig ny viden effektivt. Det er også vigtigt, at du er fysisk mobil, da opgaverne 
kræver både stående og gående arbejde. 

Dine faglige og personlige kompetencer: 
 Du er stabil i dit fremmøde og i din arbejdsindsats 
 Du har ordenssans, er omhyggelig og arbejder systematisk 
 Du har flair for IT systemer 
 Du har drive, er initiativrig og engageret 
 Du udviser gode samarbejdsevner og har en fleksibel indstilling 
 Du er fyldt 18 år 
 
Arbejdstider: 
Du har weekendvagt hver 2. weekend lørdag og søndag, hvor dine arbejdstider typisk ligger i tidsrummet mellem kl. 
06.00-16.00. I ferieperioder fungerer du som ferieafløser i afdelingen, og du vil også skulle arbejde på nogle 
helligdage i løbet af året. 
Hvis du ønsker flere vagter, er du meget velkommen til at oplyse dette i din ansøgning. 
 
Vi tilbyder: 
Et godt arbejdsklima med en uformel omgangstone. Du bliver en del af en dynamisk og fremadrettet international 
virksomhed, der er blandt verdens største laboratorier. Der vil være en grundig introduktion til opgaverne. 
 
Tiltrædelse: 
Snarest 
 
Ansøgning: 
Send din ansøgning med relevante bilag på mail til job.vitamin@eurofins.dk senest den 20. september 2018 og 
noter venligst ”Weekend Vitamin” i emnefeltet. Vi indkalder løbende til samtaler, og ansætter når de rette 
kandidater er fundet. 
Du kan læse mere om Eurofins på www.eurofins.dk. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte 
PBU Manager Mette Hartlev på tlf.: +45 26 86 41 95 eller e-mail: MetteHartlev@eurofins.dk 
 
 
 
Eurofins er en international laboratoriegruppe med mere end 38.000 ansatte i 44 lande. I Danmark beskæftiger 
Eurofins 700 medarbejdere, fordelt på fire produktionslaboratorier og et nationalt servicecenter, der varetager de 
fælles stabsfunktioner. Eurofins arbejder med professionel rådgivning, validering og kemiske og mikrobiologiske 
tests og analyser inden for områderne miljø, fødevarer, foder, materialer og produkter samt pharma. Analyser og 
test udføres i henhold til officielle referencemetoder, kundespecifikke metoder eller metoder udviklet af os selv. 
Laboratorierne er akkrediteret af DANAK og vores miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem er certificeret af DNV (i 
henhold til ISO 14001 og OHSAS 18001). Jf. evt. også vores hjemmeside www.eurofins.dk for yderligere 
oplysninger. 
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Er du medicinstuderende på sidste del af din 
uddannelse? 

Så læs endelig videre  
 
 

Gå ikke glip af Specialernes Dag 2018  
Onsdag, den 7. november 2018 kl. 12.30 

i klinikbygningen på OUH (Let frokost kl. 12.00) 

 
Du får en unik mulighed for at møde alle de 

lægefaglige specialer, høre deres oplæg og stille 
spørgsmål  

 
Se program for dagen på www.videreuddannelsen-syd.dk  

 
Vi glæder os til at se dig   

 
 
 

Er du medicinstuderende på sidste del af din 
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Praktikant i
 Troperne

 
Tanzania:

  
Mbulu Hospital

  
Mpwapwa District 

 Hospital
  

Songea Hospital
 

For mere info: http://imcc.dk/pit
 

Tropemedicin og klinikophold i 3.
verdenslande

 

København
 

Odense
 

Århus
 

Zambia:
  

Salvation Army's
Chikankata Mission

Hospital
 

Forr mere info

Efter Lægeløftet – Platform for yngre læger

KBU-nummeret venter lige om hjørnet – og der mangler et overskueligt forum hvori man kan efterspørge og ud-
veksle KBU-erfaringer!!!!!

HELDIGVIS skriver jeg på vegne af ”Efter Lægeløftet” (www.efterlaegeloeftet.dk), som er netop dette!

Indtil nu har man brugt Facebook-grupper til dette formål, men det har længe været diskuteret, om man kan system-
atisere erfaringsudvekslingen noget bedre.

En Facebook gruppe som forum rummer særligt 2 problemer:

1.  Facebook er ikke emne-inddelt.
Det gør det uoverskueligt og uegnet som “erfaringsregister”.

2. Ingen mulighed for at være anonym.
Hvilket er en forudsætning for et ærligt forum for yngre læger, som nødigt vil brænde broer ved at udtale sig dårligt 
om en afdeling.

Ovenstående er forsøgt løst med “Efter Lægeløftet”. 
Hjemmesiden tilhører alle jer, som ønsker at bruge den – så opret dig og kom gerne med forslag til eventuelle 
forbedringer.

Følg os på Facebook og bliv automatisk underrettet om opslag på hjemmesiden!
Mvh. ”Efter Lægeløftet”
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En forskergruppe fra Den Ortopædkirurgiske Forsk-
ningsenhed ved Syddansk Universitet og Odense Uni-
versitetshospital er netop blevet tildelt værtskabet i 2020 
for en prestigefuld konference omhandlende gang- og 
bevægelsesanalyse. Det er samtidig første gang i kon-
ferencens 29 år lange historie, at Danmark vælges som 
destination.
Siger man bevægelse og gang, vil nogle måske i første 
omgang tænke på sketches fra Monty Python. Det er dog 
samtidigt et område, hvor forskerne i Odense udmærker 
sig i specialistviden. 
Siden 2006 har Den Ortopædkirurgiske Forskningsen-
hed ved Syddansk Universitet (SDU) og Odense Univer-
sitetshospital (OUH) rådet over et højteknologisk bev-
ægelseslaboratorium, til glæde for bl.a. patienter med 
hofteslidgigt, sportsskader og spastiske børn med ned-
sat gangfunktion. 
Det er blevet bemærket internationalt, og bl.a. derfor 
er Odense nu udvalgt som værtsby i september 2020, 
når European Society of Movement Analysis for Adults 
and Children (ESMAC) skal holde sin årlige konference. 
Her samles 400 af Europas førende eksperter indenfor 
ortopædkirurgi, neurologi, fysioterapi, ergoterapi og 
ingeniørvidenskab med det formål at uddanne fagper-
sonale, udveksle erfaringer og præsentere den nyeste 
forskning indenfor området. 

Odense kommer på Europakortet
ESMAC-konferencerne har altid haft stor betydning for 
vores afdeling og forskere, og vi har været aktive delt-
agere i mange år. At konferencen kommer til Odense, vil 
yderligere styrke det stærke forskningsmiljø vi har eta-
bleret inden for muskler og led, og vi vil kunne bruge 
den som en platform til i endnu højere grad at være i 
front med den internationale forskning og innovation – 
der kommer til gavn for patienterne, siger Anders Hols-
gaard Larsen, lektor, ph.d. ved Den Ortopædkirurgiske 
Forskningsenhed. Han er er leder af bevægelseslabora-
toriet og står i spidsen for ESMAC-konferencens værts-
gruppe.

En stor anerkendelse
Med en stor indsats fra Anders Holsgaard Larsen, og 
med opbakning fra Inspiring Denmark, er det lykkedes 
at få ESMAC-konferencen til Odense i 2020. Den afhol-
des i Prag i år og i Amsterdam i 2019. Når den lander i 
Odense i 2020, er det første gang i konferencens 29 år 
lange historie, at Danmark bliver destination. 
Det er i samspil med Inspiring Denmark at Anders Hols-
gaard Larsen og kollegaer har præsenteret Odense 

som værtsby for ESMAC’s bestyrelse. Inspiring Denmark 
hjælper gratis erhvervsliv og forskermiljøer med at træk-
ke internationale konferencer til Syddanmark.
Internationale konferencer styrker ikke kun det faglige 
miljø, men giver også økonomiske gevinster, fortæller 
Morten Olstrup, der er Project Manager hos Inspiring 
Denmark. 
Internationale konferencer bidrager væsentligt til den 
syddanske økonomi hos hoteller og mødesteder såvel 
som attraktioner, butikker og restauranter. Vi ser ligeledes 
ofte, at konferencedeltagerne forlænger deres ophold 
udover konferencedagene. I Syddanmark har vi hoteller 
og mødesteder i international klasse, en velfungerende 
infrastruktur, tryghed og stor driftssikkerhed. Udover det 
høje faglige niveau er faktorer som disse også af stor be-
tydning, når internationale beslutningstagere skal vælge 
en værtsby, siger Morten Olstrup. 

Fakta om ESMAC-konferencen:
Formålet for European Society of Movement Analysis for 
Adults and Children (ESMAC) er at stimulere videndeling 
og fremme forskning i gang- og bevægelsesfunktion hos 
børn og voksne i kliniske og forskningsmæssige rammer.
ESMAC afholder årligt en konference, der kommer til 
Odense 14.-20. september 2020. Værtskabet bakkes op 
af bl.a. SDU, OUH, Region Syddanmark, Odense Kom-
mune samt en række internationale faglige selskaber. 
Læs mere på: http://www.esmac.org/ 

Yderligere oplysninger:
Anders Holsgaard Larsen, lektor, ph.d. ved Den Or-
topædkirurgiske Forskningsenhed på Syddansk Univer-
sitet og Odense Universitetshospital, mail: AHLarsen@
health.sdu.dk 
Morten Olstrup, Project Manager ved Inspiring Denmark, 
tlf.: 2115 9968, mail: mol@inspiringdenmark.dk

International prestigekonference lander i 
Odense i 2020
En forskergruppe fra Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed ved Syddansk Univer-
sitet og Odense Universitetshospital er netop blevet tildelt værtskabet i 2020 for en 
prestigefuld konference omhandlende gang- og bevægelsesanalyse. Det er samtidig 
første gang i konferencens 29 år lange historie, at Danmark vælges som destination.

Foto: Privatfoto
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Heksenes religion, wicca, hører under den brede vifte af new-age naturreligion-
er, som har haft en stor opblomstring i løbet af det sidste halve århundrede. 
Sund & Hed har sin helt egen wiccaner ansat, nemlig Freja (aka mig selv), som 
læser cand.psych. Jeg vil derfor give en kort indføring i, hvad wicca handler 
om, hvad en heks er og ikke er, samt fortælle lidt om mit eget hekselige liv.

Hvad er wicca (ikke)?
Wicca er en paganistisk, udogmatisk tro, som ud-
viklede sig i England i midten af 1900-tallet. Det er 
en tro, som er sat sammen af forskellige oprinde-
lige trossystemer og trospraksisser. I Wicca tilbedes 
Guden og Gudinden, og man forstår verden ud fra 
feminine og maskuline energier, som udspringer fra 
de fem elementer: luft, ild, vand, jord og ånd. Man 
mener, at disse fem elementer er verdens, menne-
skets og sjælens spirituelle byggesten, og at de alle 
er knyttet til det guddommelige. Det mest populære 
symbol på wicca er derfor det retvendte penta-
gram, hvor hver af den femtakkede stjernes spidser 
repræsenterer et af de nævnte elementer. Wicca og 
dets pentagram forbindes ofte til satanismen, fordi 
den hornede Gud kaldet Pan eller Cernunnos, som 
wiccanere dyrker, er den, som munkene gjorde til 
Satans skikkelse en gang i middelalderen. De to reli-
gioner har derfor et fælles, historisk udgangspunkt, 
men har ellers ikke noget med hinanden at gøre. 

Hvad er en heks (ikke)?
Både mænd og kvinder, som er wiccanere, vil ofte 
defi nere sig selv som ”hekse”. Når man er heks, går 
man ikke rundt og tryller med tryllestav (for det 
meste) eller fl yver med koste (med mindre cyklen 
er fl ad). Derimod arbejder man med magi ud fra en 
anden forståelse, end hvad folk normalt forbinder 
med ”magi”. Magi er for wiccaneren det samme som 
indre og ydre energier eller følelser, som man ved 
hjælp af blandt andet indre visualiseringer, medita-
tion og symbolske ritualer mener at kunne manipul-
ere med ved at sætte åndeligt fokus på dem. Mange 
wiccanere har derfor også et meget psykologisk 
forhold til deres praksis, hvorfor selve troen ikke er 
så hokus-pokus-præget, som den måske kan se ud 
til at være. Bevares, vi lægger da tarotkort, bruger 

krystalmagi til åndelig healing, og vi holder af og til 
fuldmåneritualer med fakler og dans. Det hedder 
ikke heks for ingenting. 

Er jeg en heks? 
Nej, det vil jeg egentlig ikke selv sige. Jeg er nok 
kulturheks, ligesom nogle er kulturkristne. Min mor 
er wiccaner og asatroende, og jeg er vokset op med 
tarotkort, krystaller, drømmetydninger, drømmere-
jse, røgelsespinde, spøgelsesfordrivelser, urtethe, 
shamanisme, håndlæsning, astrologi og horoskop-
er. Som ung defi nerede jeg mig selv som wiccaner, 
og jeg troede virkelig på Guden og Gudinden. Jeg 
lavede fuldmåneritualer i skoven alene, jeg lavede 
ritualer med mit trossamfund, og jeg var mere aktivt 
praktiserende i det hele taget, end jeg er nu. I dag 
praktiserer jeg ikke ritualer længere, og jeg ved ikke, 
om jeg tror på Guden og Gudinden, eller om jeg 
tror på Gud, Baal eller Shiva. Men jeg forstår stadig 
verden ud fra elementer og energier, og jeg læser 
horoskoper en gang i mellem. Jeg lægger tarotkort, 
tager på drømmerejser i ny og næ, og jeg fordriver 
onde ånder, hvis jeg en sjælden gang skulle møde 
nogen. Krystallerne er også stadig med til eksamen. 
Men jeg tror, at jeg har fået en mere psykologisk vin-
kel på min praksis; jeg tror, at for eksempel tarot-
kort kan bruges som et introspektivt, eksplorativt 
redskab, og jeg tror, at krystallerne kan give mig en 
følelse af ro og klarhed, fordi at jeg tror, at de gør 
det. Når jeg tager på drømmerejse, ved jeg ikke, om 
jeg besøger mit eget ubevidste, min fantasi, eller en 
reel åndeverden, men det er mig også lige gyldigt. 
For som Dumbledore sagde til Harry: ”Selvfølgelig 
er det alt sammen noget, der foregår i dit hoved, 
Harry. Men hvorfor i alverden skulle det da være 
mindre virkeligt?”

Heksen taler ud 

Tekst og grafi k af Freja Bjerck-Amundsen    
SKRIBENT, PSYKOLOGI 7. SEMESTER

Heksen taler ud 


