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I medgang og modgang
Livet er fuldt af op- og nedture. Nogle gange går det vores
vej, andre gange går det helt ad helvede til. Sådan kan det
i hvert fald føles, når alting går ret meget imod én. De fleste, når man hører ordene ’I medgang og modgang’, tænker
man på den ægteskabelige forpligtelse, man siger ja til, når
man i kirken, på rådhuset eller stranden siger ’Ja’ til sin udkårne. Men hele livet er sådan set fuld af tidspunkter, hvor vi
enten rammer med- eller modgang.
Derfor kommer vi også bredt omkring i dette nummer af
Sund & Hed. Dels har vi en artikel om den klassiske forståelse af medgang og modgang; ægteskabet, dog med et
twist i form af en anden kultur, den tyrkiske, hvor vi zoomer
ind på traditioner her. Vi har også fokus på, hvordan man
tackler modgangen, når denne er en dumpet eksamen. Og
hvordan livet ser ud, når man taber 40 kilo på 4 år, går fra
at træne nul til seks gange om ugen og ender med at kunne
dødløfte 270 kg. Heller ikke i den transformation er alt hverken med- eller modgang.

Vores side sex dette blad har også fokus på, hvad mange måske vil mene som er en stor modgang i parforholdet;
manglende sex. For kan man overhovedet være ”rigtige”
kærester, hvis man ikke har sex sammen?
Dette nummer er ligeledes spækket med gode råd og ideer
til, hvad man kan bruge sin tid på. Der er både gode råd
til, hvordan man er glad på andres vegne. Samtidig er der
ideer til, hvordan man kan leve det fede liv, selvom man
er på SU, og indkomsten måske er sparsom. Desuden skal
vi byde godt velkommen til vores nye klumme ”Besværlig
mad”, der skrives af Simon, der allerede har debuteret på
vores hjemmeside, men nu i dette blad kommer med guide
til, hvordan det nu lige er, man fermenterer kål – det er jeg
sikker på, mange altid har tænkt på.
Rigtig god læselyst,
Astrid Bjerregaard | redaktør
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Voxpop: Medgang
SUND-studerende

Modgang er en naturlig følgesvend i livet. Alligevel stræber vi alle sammen efter altid at
være i medgang. Vi har taget en snak med de studerende på SUND for at høre lidt om,
hvad de sætter pris på, hvad de bliver virkelig irriterede over, og hvordan de generelt håndterer livets op- og nedture.
Af Emma Elisabeth Grud Lund
Foto: Privatfotos

Send en mail til sundoghed@sundoghed hvis du
har lyst til at være med i vores voxpop

Tine Henriksen, Idræt og Sundhed på 4. semester

De 3 spørgsmål:
1. Hvad gør du for at vende
en dårlig dag til en god dag?
2. Nævn 3 ting som gør dig
rigtig glad eller som
du er taknemlig for
3. Nævn 3 ting
som kan gøre dig rigtig sur
Tine

1) J
 eg har faktisk erfaring med, at det at vende en dårlig
dag til en god dag, sommetider kan være ret svært, især
hvis man mangler overskud. Noget som i høj grad hjælper
mig, er dog at tilbringe tid med en god ven eller veninde,
eller lave noget, hvor fokus måske lidt kan blive fjernet fra
det, der har gjort dagen dårlig. Det kan f.eks. hjælpe at
lave noget aktivt, som at gå eller løbe en tur, eller tage til
gymnastik, som jeg går til ved siden af studiet. Generelt
at lave noget, hvor der er andre glade mennesker til stede, kan virkelig make my day.
2) U
 h, det synes jeg faktisk er svært. Et punkt kunne jo
være, at jeg er heldig at have flere ting at være taknemmelig for. Men skulle jeg lige vælge 3 specifikke ting, som
jeg sidder her, ville det nok være følgende: 1. Noget som
på daglig basis gør mig rigtig glad er mine medstuderende på studiet. De mennesker, som går der er søde,
kloge, skøre, kreative, omsorgsfulde, fulde af energi, har
en masse fantastiske ideer til alskens ting osv. Jeg kunne
blive ved med at nævne ting, som gør menneskerne på
studiet til en fest at omgås hver evig eneste dag. Det er
dem, der får mig til at smile allermest. 2. Jeg er meget
taknemmelig for at leve i et land, hvor man har så mange
muligheder for at uddanne sig og tilegne sig viden på
forskellige områder – og hvor livslang læring er i fokus
flere steder. 3. En tredje ting, jeg er meget taknemmelig
for, og som gør mig glad i låget, er, at min fysiske tilstand
giver mig lov og muligheder for at være aktiv og dyrke
sport. Uden mulighed for at kunne være aktiv ved jeg
ikke, hvem jeg ville være.
3) J
 eg bliver faktisk sjældent sådan rigtig sur. Men noget,
som kan gøre mig rigtig skuffet, frustreret eller irriteret,
er f.eks. utaknemmelighed, mobning eller uærlighed. Jeg
synes, noget af det smukkeste, man som menneske kan
gøre, er at vise respekt overfor andre mennesker, også
selvom man ikke deler samme holdninger, livssyn osv.
Det at anerkende andre mennesker gennem ens handlinger, på trods af forskelle, synes jeg, derfor er vigtigt.
Og når dette modvises igennem eksempelvis mobning,
bliver jeg rigtig frustreret.
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og modgang blandt
Laura

Ann Schöler Raadahl Hermansen,
Audiologi på 4. semester
1) I sådan en situation plejer jeg at lave ting, som gør mig
glad og ellers bare slappe af. Som regel finder jeg en god,
afslappende serie eller film og spiser nogle lækre snacks
til, så jeg bare kan koble fra. Jeg kan også finde på at gå
en tur med en podcast eller musik i ørerne alt efter, hvad
jeg lige kan samle tankerne om. Nogle gange ordner jeg
også nogle praktiske ting i min lejlighed såsom rengøring
eller tøjvask, så jeg ikke behøver at forlade min lejlighed
ret meget og samtidigt få lavet lidt.
2) J
 eg er først og fremmest taknemmelig for mine forældre.
Jeg ved godt, at det er en evig kliché, men jeg ved ærlig
talt ikke, hvad jeg skulle gøre uden dem. Derudover er
jeg også taknemmelig for min kæreste og alle mine venskaber - både de gamle venskaber, som har holdt i flere
år og de nye. Den sidste ting, jeg er taknemmelig for, er
at bo i Danmark, for vi har det egentlig rigtig godt i vores lille land, især når man skal sammenligne med mange
andre steder.

Laura Nielsen, Psykologi og i gang med speciale
1) D
 et er lidt forskelligt, som regel vil jeg tage ud og gøre
noget aktivt. Jeg har tre heste, så stalden er virkelig mit
frirum. Det at komme ud og få noget luft og bruge min
krop kan virkelig ændre alt for mig. Andre gange vælger
jeg bare at drukne i egenomsorg og have lidt ondt af mig
selv, jeg tager et langt bad, spiser en masse chokolade
og giver mig selv lov til at have det hårdt. Så bliver det
en god dag, fordi jeg passer på mig selv og gør ting, der
gør mig glad.

3) J
 eg synes altid, det er svært at sige, hvad der kan gøre
mig decideret sur, for ofte kan det være små ting i hverdagen, der kan irritere mig i mindre grad, og hvor bægeret pludselig bare fyldes op. Men tre ting, som kan gøre
mig rigtig sur, er uretfærdighed i alle former, ekstremisme i alle dens afskygninger, samt folk der ikke gør sig
umage.

Ann

P
X
O
V
2) D
 et her bliver nok den mest klichéfyldte liste, men altså:
1. Min omgangskreds generelt, det vil sige mine venner,
familie og kæreste, som støtter mig, udover hvad jeg forventer af normale mennesker. 2. Mine heste. Der er ikke
noget, der trøster som en varm hestemule, eller lige giver en et realitetstjek som at skulle fjerne hestepærer fra
vandspanden, hvis man er blevet for kæphøj. Plus den
overvældende mængde af kærlighed, man kan føle for
et dyr. 3. Pen and Paper, jeg spiller rigtig meget bordrollespil (kæmpenørd) og det at skabe en fortælling med
mine venner og leve sig helt ind i anden verden, gør mig
så glad og taknemlig.

3) 1. Trælse folk på Facebook. Jeg burde snart have lært
ikke at læse facebookdiskussioner, men jeg gør det altid,
og jeg bliver lige træt hver gang. Selvom jeg ikke deltager i dem. 2. Hikke. Jeg bliver ualmindeligt sur, når jeg
har hikke. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg bliver lettere aggressiv af det. 3. Bedrevidenhed. Jeg kan slet ikke forholde mig roligt, hvis folk er bedrevidende eller nedladende.
Jeg bliver meget rødhåret, når det sker.
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Vi har næsten
aldrig sex
Skal man have et aktivt sexliv for at have et godt forhold? Nogle gange kan sex være
besværligt, have dybe følelsesmæssige eller traumatiske rødder. Dog er der nogen, der
aldrig har lyst.
Af Frederik Damsgaard Højsager
Foto: Pixabay

Det er vådt og koldt, da jeg møder… Vi kunne jo kalde ham
Preben. Preben er en ung mand i sin bedste alder. Studerende og i fast forhold. I deres forhold har de i flere år ikke
haft sex. Det er ligesom stille og roligt gået i stå. Og det er
Prebens skyld. Eller det føler han i hvert tilfælde. ”I virkeligheden skammer jeg mig enormt meget over det – for man
skal jo have lyst til sex som mand,” fortæller han. Og der
er ingen tvivl om, at han mener det. At han føler sig ussel,
fordi han ikke har lyst til sin kæreste. Men det er ikke uden
årsag. Han har en stribe dårlige erfaringer bag sig med en
tidligere kæreste. ”Jeg ved godt, man ikke skal tale grimt
om sin eks, men jeg føler alligevel hun ødelagde mig,” fortæller han. Og som vi sætter os til rette med hver vores kop
kaffe, uddyber han.

han, ”og undskyldning. For jeg ville være sikker på, hun forstod, at det var, fordi jeg var ‘i stykker’, og ikke fordi der var
noget i vejen med hende.”
Den tålmodige kæreste
Preben er ikke i tvivl om, at det tog en del tilvænning for
hans kæreste. At være i fast forhold, men ikke have sex. ”Til
gengæld har man så god tid, når man ikke boller,” fortæller
han med et glimt i øjet. Og fortsætter ved at fortælle om
alle de ting, hans kæreste og han oplever sammen. Hvordan
de taler om alt, der rør sig, hvordan han har turde åbne sig
op for hende som den første, siden hans problemer startede.
Onsdag og lørdag

”Til gengæld har man så
god tid, når man ikke boller”

Fortidens ar
Preben fortæller om, hvordan han havde følt sig udnyttet
af en tidligere kæreste. Hvordan han nu fortryder, at han
aldrig har været bedre til at sige fra, men at han også havde
forsøgt at få så meget hjælp for det, som han kunne. ”Det
er altså ikke fordi, jeg ikke nyder det, de gange vi har haft
sex, men jeg kan ikke finde lysten frem,” fortæller han, som
en form for forsvar. Forsvar mod en holdning, han har mødt
hundredvis af gange. At mænd vil have sex. Og at sex er
godt. Punktum. Men for ham er verden en anden. En kompliceret størrelse, hvor han tidligt i sit nuværende forhold
indrømmede, at han altså ikke have lysten. Og at det ikke
var hende. ”Det kræver rigtigt meget forklaring,” fortæller
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”Det er en stor kliché, men hun er både min kæreste og min
bedste ven. Hun har hjulpet mig igennem så meget – og
jeg håber helt klart på, jeg kan komme endnu længere ved
hendes hjælp,” fortæller han og taler videre om, at han først
for nylig har turde udfordre grænserne for, hvornår han har
lyst. Og hvordan han har kunnet fortælle hende, når han har
haft lidt lyst, og de så har kunnet prøve langsomt og se, om
det kunne blive til noget. ”Men alle andre har så travlt med
at kloge sig,” fortæller han og fortsætter: ”Mine venner er jo
af den opfattelse, at hvis ikke vi har sex mindst onsdag og
lørdag, så går forholdet i stykker.”
Men er du ikke bange for, det bliver et venskab, hvor I bare
kysser lidt, spørger jeg ham provokerende. ”Jeg tror ikke,
man kan stille det så simpelt op,” fortæller han og taler om
de ferier, cafébesøg og teaterture, de nyder sammen. Hvordan de måske også har fundet de bedste venner i hinanden,
men også at de – sparsomt sexliv til trods – ikke kunne forestille sig sex med andre. ”Vi har det sex, vi har,” fortæller han
afsluttende, ”det er sjældent, men ikke aldrig.”

Gode råd til at være
glad på andres vegne
Vi kender dem jo godt alle sammen. De perfekte. De succesfulde. Dem, der har det hele og
dem, der kan det hele. Man kan blive så bitter, når man gang på gang skal høre på succeshistorier, imens man selv må kæmpe for middelmådighed.
Af Emma Elisabeth Grud Lund
Foto: Pixabay

Det der med at blive lidt bitter over
andres succes – det er ikke rigtigt noget, vi snakker med hinanden om. Vi
oplever alle sammen fra tid til anden
at føle os misundelige, udfordrede eller kede af det, når ens læsemakker
igen hiver en højere karakter hjem i
en eksamen, man selv har kæmpet
en brav kamp med. Det er en super
træls følelse at gå rundt med, så hvordan lærer vi at være glade på andres
vegne?
Der er ikke en begrænset
mængde succes
Selvom det godt kan føles sådan, er
det altså vigtigt at huske, at der ikke
er en stopklods på succes. Bare fordi
din veninde har en sød kæreste, betyder det ikke, at du ikke kan finde en
sød kæreste. Hvis du oplever at føle
dig utilstrækkelig, når du hører om
andres succes, så prøv at kigge indad:
Hvorfor føler du sådan? Din succes
bliver hverken større eller mindre af,
at andre har mere succes. Din bachelor-opgave bliver hverken dårligere
eller bedre, selvom din storesøster har
lavet en opgave til et 12-tal. Du har ansvar for din egen succes, og den bestemmes altså ikke af, hvor godt det
går menneskerne i din omgangskreds.
Så i stedet for at være ked af det over

dine venners succes, så brug energien på at have 100% fokus på dine
egne ting – så skal opturene nok komme snigende.
Alle har noget at kæmpe med
En anden ting, som måske er et lidt
paradoksalt råd, er at huske på, at alle
har noget, de kæmper med. Det kan
være svært lige at få øje på i vores
SoMe-præstations-samfund, men der
findes ikke én af dine venner, som ikke
har et eller andet, de kæmper med i
hverdagen. Det kunne være stress,
sygdom i familien, dårligt selvværd,
kærestesorger osv. Det er alle sammen ting, som man måske ikke lige
snakker om i første omgang. Måske
er ham den flittige på forreste række
ked af det, fordi hans kæreste lige er
gået fra ham. Måske har hende der altid er sjov til festerne store problemer
med at følge med i det faglige på universitet. Bare husk, at succes
aldrig står alene, og alle har
skønhedsfejl – også selvom
de ikke lige er til at få øje på.
En bedre version af dig selv
Til sidst vil jeg lige komme med
et kæmpe ego-råd, og det er: Du
bliver et gladere, sjovere og rarere
menneske at være sammen med,
når du er i stand til at være glad på
andres vegne. For lige at vende tilbage til ”de succesfulde”, så overvej

lige engang, hvorfor vi synes, de er så
perfekte? Kan det have noget at gøre
med, at de altid smiler og oprigtigt
siger: ”Ej, hvor fedt!” når du fortæller
om en god karakter? ”De succesfulde” hviler i sig selv på en måde, vi alle
sammen kunne lære noget af. Jeg
tror på, at det er en slags ”god vane”,
man skal ind i. Når man begynder at
glæde sig på andres vegne, vil man
opleve, at dagen bliver meget lysere.
Og når du helt oprigtigt kan mærke,
at din ven er glad for din succes – vil
det også være lettere at være glad
for hans succes. Så mit sidste råd er:
Start en god vane i din omgangskreds, så vi alle kan løfte hinanden og
blive gladere mennesker.
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Pyt - og op på hesten igen
Hvordan vi som mennesker håndterer nederlag, er meget forskelligt, men vi møder dem alle
sammen igennem livet. Så måske skulle vi lære at lægge vores fokus fremadrettet fremfor
på det, der er sket og ikke kan ændres. Det kunne for eksempel være at dumpe en eksamen,
hvilket mange gør gennem en universitetsuddannelse.

Af Helena Vestergård Andersen
Foto: Colourbox

At dumpe en eksamen er selvfølgelig ikke det fedeste i verden, men det
sker for mange og er ikke verdens undergang. Det er primært Julie Elkjær
Rødsgaards budskab og holdning,
når hun tænker et par år tilbage, hvor
hun stod i en situation, hvor eksamen
ikke var bestået.
Et øjebliksbillede
Desværre kan misforståelsen om, at
man ikke er dygtig, hvis man dumper
en eksamen, godt snyde mange mennesker, som tror, at så er de nok ikke
gode nok. Sådan er det bestemt ikke
ifølge Julie: ”Det var da op ad bakke
at dumpe, men jeg vidste også godt,
at når man går til eksamen, så handler det om at præstere på dagen. Og
nogle gange så når jeg til et punkt,
hvor jeg ikke kan præstere eller tænke længere, altså holde hovedet klart,”
beskriver Julie, inden hun et øjeblik efter tilføjer: “Og så går det jo, som det
går. Det synes jeg ikke nødvendigvis
altid er en refleksion af, hvordan man
ligger rent fagligt.”
Alle kan altså have en dårlig dag. Det
er træls, når den falder sammen med
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en eksamen, men det er man ikke altid selv herre over.
Ovenpå igen og reeksamen
Selvom reeksamen lå oven i Julies
sommerferie, så var det ikke noget,
hun hverken brugte hele sin ferie på
eller dagligt var bekymret over. Selvfølgelig var det vigtigt at bestå i anden omgang, men sommerferien blev
også prioriteret.
”Jeg arbejdede hele sommeren, selvom jeg havde to reeksamener. Når jeg
kom hjem fra arbejde og ikke drak øl
med mine venner, så læste jeg lidt.
Jeg tror, man bliver nødt til, når reeksamen først ligger i august, at få det
lidt på afstand og holde ferie,” fortæller Julie.
Og det er vel ikke noget dårligt budskab, at man har tid til at drikke øl
med sine venner og nyde sin sommer,
selvom man har en reeksamen. Julie
kom igennem anden gang, selvom
hele sommeren ikke havde stået på
læsning uafbrudt: ”Jeg er en person,
der skal videre. Jeg gider ikke bruge tid og energi på at forholde mig
til fortiden og det negative,” forklarer
Julie kækt: “Det handler om at komme videre.”

Væk fra tabuet
For Julie og hendes omgangskreds er
det ikke tabubelagt at dumpe en eksamen, men det kan det være for andre. Hun håber, at det kan blive gjort
mere ”normalt” ved, at vi er åbne og
snakker om det.
”Jeg fortæller altid folk, hvis jeg dumper. Jeg synes, det er en privat sag,
men hvis man har lyst til at fortælle
det, så fortæl det, og hvis ikke, så lad
være. Hvis det ændrer folks syn på
mig, at jeg dumper en eksamen, så er
jeg ret ligeglad med, hvordan de ser
på mig,” fortæller Julie og smiler grinende.
For det er vel egentligt også ironisk,
at noget ret gens på en universitetsuddannelse for nogen kan være meget sværere, end det burde være.
”Jeg tror, det vigtigste er ikke at blive
slået ud af den. At man anerkender,
at det sker, og det sker for mange, og
det er ikke fordi, man nødvendigvis er
dårlig. Det er en erfaring, som mange
gør sig, og man er ikke den eneste.
Man formåede ikke at præstere på
dagen, men det betyder ikke, at man
ikke kan præstere på en anden dag,”
fortæller Julie som en anbefaling til
andre om, hvordan man kan håndtere
en dumpet eksamen.

Tryk på pytknappen og videre!

KAN JEG FÅ EN
PANODIL AT SOVE PÅ?
Om at lære sin plads i sundhedsvæsnets hierarki. Eller om at være med til at nedbryde
hierakier og bare være ordentlig.

Af Frederik Damsgaard Højsager
Foto: Pixabay

Klokken er 20, det er lørdag aften, og temaet fra krøniken
blæser gennem gangen. Jeg er fanget på en kirurgisk sengeafdeling. Vi er her egentlig alle af egen fri vilje – jeg har
vitterligt kæmpet for denne operation. Alle er afslappede,
selv personalet – der er intet stress, vi skal nok nå det. Alligevel er jeg som en fisk på land. Jeg er den eneste under
30 – min roomie er pensioneret og passioneret motionist til
daglig. Han må gå, lige så meget han kan, ovenpå sin operation – jeg må til gengæld ikke bevæge mig ud af sengen,
med mindre jeg skal på toilettet.
Alt er timet og tilrettelagt – der kunne ikke være længere til
næste eksamen, og hvis alt gør for ondt, kan jeg bare lægge
mig til at sove – uden studiestress, den går sgu nok.
Men hvor gør det mig træt, at jeg skal tage stilling til, om
jeg skal tisse nok til, at jeg gider ringe efter en hjælper, der
så kan køre mig derud. Jeg er 100% afhængig af hjælp de
næste par dage. Her kommer den vigtigste lektie, man nogensinde kan lære som indlagt, ind i billedet. Vigtigheden af
ét enkelt ord. ’Tak’. Der er jo ingen tvivl – her er jeg nederst
i fødekæden – hvis der var bare et gran darwinisme tilbage
i verden, så havde jeg sultet – i virkeligheden får jeg ikke lov
til at vansmægte, jeg har mere end 1 kilo bland-selv slik, alt
for meget chokolade – det har ikke et eneste sekund været
medicinens skyld, at jeg har kvalme nogle gange.

ken. Og heldigvis (for den travle weekendvagt) endnu en,
der kan klare sig med plejepersonalets hjælp alene. Så nok
kan jeg, om en håndfuld år blive en del af lægeskaren, med
alt sin tilhørende pomp og pragt – men hvad nytter det, når
der ikke er tid til alle de patienter, jeg skal se? Jeg bilder
mig ind, at det er et koncept, der kan overføres til mange
af de akademiske uddannelser. Man kan hurtigt komme til
at bryste sig med sine titler og alle de ting, man kan – men
hvem i alverden bekymrer sig om det, hvis det eneste man
kan se udefra, er en fortravlet person, der hænger alt sin
personlighed op på akademiske titler og CV.
Du kan bruge hele din opsparing på kommunikationskurser
og pryde dit CV med alle mulige diplomer om, hvor fandens god du er til at tale med folk. Men fortæl mig én ting
– hvordan gør det dig til et bedre menneske? Især indenfor
sundhedssystemet er ’kunderne’ desperate nok til, at de
nok skal tage imod din hjælp, selv hvis du er et fjols, men er
det virkelig den måde, man kommer bedst frem!?
Hvis du skal øve dig på én ting, der kan få dig frem i livet,
helt uden at du skal anstrenge dig – en enkelt ting, der gør,
at folk husker dig og gør, at de smiler, når de kommer til
dig, såvel som når de går fra dig, så gentag efter mig: ”Tak”
.

Det føles som et privilegium at få lov til at opleve hele systemet fra den anden vinkel. At
kunne se, hvornår de kommende kollegers
kommunikation virkelig kommer til kort.
Hvor man kan føle sig tabt og alene, og
hvad der gør det rart, når man skal under kniven. Her er der ingen forskelsbehandling, bare fordi man er indenfor systemet, alle er lige. Nok kan jeg
få lov til at google alle de medikamenter, man propper i mig, men det
er for egen fornøjelses skyld.
Og hvor mange læger har jeg set
på 72 timer? 2! Og den ene så jeg
bare. Det er glæden ved weekenden på hospitalet. Man skal være
syg for, at lægen gider se en. Ellers
er man bare endnu en patient i ræk

9

Fra 120 kg i kropsvægt
til 270 kg i dødløft
Af Emma Elisabeth Grud Lund .

Muhsin er 23 år og læser en bachelor i tysk med sidefag i
idræt på SDU. Jeg mødes med Muhsin en sen eftermiddag,
og da jeg spørger, om han har haft en lang dag, lyder svaret:
”Jeg har været i skole, så hjemme og så en tur i fitnesscenteret – som jeg plejer.” Muhsin træner nemlig 6 gange om
ugen – en kæmpe kontrast til hans hverdag for 4 år siden,
hvor han trænede 0 gange om ugen.

tænke, at det kan være svært at blive ved med at træne,
hvis man føler, det er gået i stå og man ikke ser resultater.
Muhsin fortæller, at det bedste råd, Mikail har givet, er at
have tålmodighed: “Man skal huske, at træning tager tid, og
der kan gå måneder, før man ser resultater.” Muhsin fremhæver en bestemt situation: ”Det var vinter, og jeg kunne
dødløfte 220 kg, men jeg kunne ikke komme videre. Det var
lige meget, hvad jeg gjorde – det hjalp ikke.” Mikail rådede
Muhsin til at have tålmodighed og prøve at øge med 1-2 kg.
Det hjalp, og Muhsin kunne langsomt øge sin PR i dødløft.

Starten på det hele

Lidt om at holde motivationen

Til spørgsmålet om, hvordan det hele startede, lyder svaret:
”Jamen, det startede egentlig ret spontant engang i 3.g,
hvor jeg bare gerne ville begynde at motionere og tabe
mig lidt.” Efter et års tid flyttede han fra Horsens til Århus,
hvor han mødte Ali Gönen, sin onkels ven, som senere introducerer ham for Mikail Kabaktepe. Mikail er bodybuilder,
og Muhsin beslutter sig for, at han gerne vil se ud ligesom
Mikail. Mikail tager Muhsin under sine vinger og bliver en
slags ”coach”. Mikail er meget erfaren og er en kæmpe kontrast til Muhsin, som stadig er lidt en newbie på det her
tidspunkt. Muhsin fortæller mig, at han her flere år efter har
spurgt Mikail, hvorfor han gad bruge tiden på en newbie
som ham. Til det svarede Mikail, at han allerede helt fra starten af, kunne se en gejst og et potentiale i ham – fordi han
lyttede og tog imod råd.

Muhsin har tabt sig omkring 40 kg og opbygget en kæmpe
muskelmasse. Jeg spørger Muhsin, hvad hans motivation
har været i alle de år. Han forklarer, at særligt Mikail har været et kæmpe forbillede for ham. Særligt den første træning
med ham, husker Muhsin som noget af det hårdeste, han
har prøvet. Muhsin er ikke bleg for at spørge om hjælp, hvilket også har været en stor gevinst for ham selv: ”Er man for
stolt til at bede om hjælp, lærer man intet. Læg egoet væk
og spørg andre, der har styr på stoffet. Bare rolig - de bider ikke,” beskriver Muhsin. En anden vigtig motivation har
været resultater. Han fortæller, at han i den første lange tid
kunne se vægten falde, men spejlbilledet forblev uændret.
En dag begyndte han så at kunne se muskler, og fik dér
endnu mere blod på tanden til at fortsætte. Op- og nedture har ramt ham mange gange og udfordringer har dannet
sine besværligheder og indre uroligheder. Men efter flere
måneders arbejde og mange timer tilbagelagt i fitnesscentret, begyndte han at se lys for enden af tunnellen. Husk at
være tålmodig med din træning – det betaler sig.

Foto: Privatfotos

Modstand i sin træning
Jeg spørger Muhsin, om han nogensinde har mødt modstand i de 4 år, han har trænet. Umiddelbart kunne man

Fra venstre ses Ali Gönen, Muhsin
Karaman og Mikail Kabaktepe
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Muhsin før og efter hans livsstilsændring.

Tyrkisk bryllup i en
dansk kontekst
Ens bryllupsdag er for rigtig mange piger en dag, som de har set frem til i meget lang tid
og glædet sig til. Men traditionerne for dagen og tiden op til er meget forskellige fra kultur
til kultur. Den danske kultur er ofte, at man bliver offentligt kærester, flytter sammen og på
sigt bliver gift, men i andre kulturer er rækkefølgen lidt anderledes.

Af Helena Vestergård Andersen

datter. Før i tiden var det ofte set, at
gommen var fra en anden by langt
væk og dermed havde brudens familie ikke mulighed for at se parret ofte,”
beskriver Yasemin og tilføjer, hvordan
henne-festen netop er en tradition,
hun vil følge: “I dag holder man stadig
henna-festen, som stadig er en fest
kun for kvinder, hvor alle de gamle
traditioner med beklædninger og ceremonier stadig indgår.”

Foto: Colourbox

Yasemin Corap er medicinstuderende
på 9. semester på SDU, hun er smilende og dygtig, og så er hun nyforlovet.
Da Yasemin er vokset op i en muslimsk
familie med tyrkiske rødder, er hendes
forlovelsestid og kommende bryllup
også formet på baggrund heraf.
I forhold til de danske traditioner og
rækkefølge at gøre tingene i, er bøtten
vendt rundt i forhold til Yasemins ritualer og traditioner for hendes bryllup.
Diskrete kærester til offentligt
forlovede
Yasemin og hendes forlovede har haft
et diskret forhold til hinanden, efter
de mødtes til en venindes bryllup. I
deres kultur er man ikke offentligt
kærester, før man bliver forlovet. Derfor har Yasemin og hendes forlovede
holdt deres forhold hemmeligt, indtil
de blev forlovet og bekræftede dette
foran venner og familie til deres forlovelsesfest i november.
”Til forskel fra dansk tradition og normer, bliver man først ”forlovet” efter
en forlovelsesfest, og ikke efter den
ene partner har friet til den anden.
Derimod offentliggør man forholdet,
man ellers har været lidt diskret med
til sin familie efter frieriet,” fortæller
Yasemin om forskellen.

Forlovelsesfest
Yasemin fortæller, at der ikke er faste
traditioner for en forlovelsesfest udover en ringceremoni, hvor parret får
vielsesringe på for at symbolisere deres forlovelse: ”Der er ingen faste regler for, hvem eller hvordan man holder
forlovelsesfesten. Vi valgte at holde
den for nærmeste familie fra begge
sider, hvilket de fleste gør,” beskriver
Yasemin smilende om dagen.
Formålet med festen er at offentliggøre,
at to unge mennesker har valgt at være
sammen fremadrettet. De har begge familiers fulde støtte og fejrer det hele i
en fest for at offentliggøre det.
Traditioner op til den store dag
Selve bryllupsdagen og dagene op til
er fyldt med en masse traditioner, som
Yasemin og hendes forlovede vil følge.
”Henna-festen er en gammel tradition og blev før i tiden afholdt for, at
pigens mor kunne sige farvel til sin

Forløbet på Bryllupsdagen
Når bryllupsdagen oprinder, vil Yasemin blive hentet hjemme hos sine forældre af sin forlovede og hans familie.
Det vil foregå festligt med musik og
dans, hvor alle naboer og bekendte er
inviteret.
”Min far, bror eller onkel vil binde et
rødt bånd om min talje, der symboliserer, at jeg ikke er alene, men at jeg
altid har et sted at vende hjem, og at
de står bag mig. Efter afhentningen
kører vi i konvojkørsel hen til stedet,
hvor festen skal afholdes,” fortæller
Yasemin om den store dag.
Mens Yasemin og hendes forlovede
får taget billeder, vil alle gæster tage
til lokalet og sætte gang i festen,
hvorefter brudeparret vil gøre deres
entre. Det er en stor dag, som Yasemin ser meget frem til, men lige nu
lægger fokus på studiet, og så vil de
blive gift om et par år.

11

Hverdagens opog nedture som læge
Som nyuddannet læge skal man forberede sig på et langt arbejdsliv, hvor man igennem sin
lægegerning møder både medgang og modgang. Nicolai Bredholt er nyuddannet læge og
klar til at gå ind i et arbejdsliv, hvor død fylder meget, men hvor glæder fylder mindst lige
så meget.

Af Helena Vestergård Andersen
Foto: Colourbox

Efter endt medicinstudie, skal Nicolai
snart i KBU et halvt år i Esbjerg på deres intern medicinske afdeling og efterfølgende et halvt år i almen praksis.
”Jeg skal nok være beredt på, at der
kommer lidt af hvert, når det er en
faglig bred afdeling. Det passer mig
dog fint, da jeg håber at kunne blive
praktiserende læge en dag,” fortæller
Nicolai.
Han glæder sig til at komme i gang
med livet som læge både på godt og
ondt. Det bliver en anden hverdag,
hvor læsningen ikke kommer til at fylde helt så meget som tidligere.
Modgang som læge
Læger kommer på et eller andet tidspunkt til at stå i svære og livsvigtige
situationer, hvor de kan begå fejl. Det
er Nicolai forberedt på, da han pointerer: ”Læger er jo kun mennesker, og
derfor er dét at begå fejl uundgåeligt.”
Han er opmærksom på, at det vigtigste både for ham selv og patienterne
er, at læger lærer af deres fejl.
Nicolai har igennem sit studie fået undervisning i kommunikation og mødet
med den svære patient, hvilket har rustet ham til at klare hans kommende
hverdag. ”Man bliver nok nødt til at
tage det, som det kommer, ellers ender man blot med at praktisere defen-
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Medgang og forhåbninger

siv medicin, og det er ikke derfor, jeg
valgte at blive læge,” forklarer Nicolai.
Sparring med netværk
Sparring med andre er vigtigt, når
man er læge, hvilket Nicolai også har
benyttet sig af. Samtidig har han også
snakket en del med sin kæreste og
hendes familie om deres møde med
sundhedssystemet.
”Jeg synes, det hjælper at se tingene
fra patientens side. Min kæreste og
hendes familie er ikke sundhedsfaglige, og det giver god træning i at få
kommunikeret medicinske problemstillinger ud på et sprog, hvor alle kan
være med,” beskriver Nicolai.
Lige præcis den sparring er svær at få
læge og læge imellem, og det er derfor rigtig vigtigt, at lægen ved, hvordan man kommunikerer på et niveau,
hvor patienten kan være med. Det må
man sige, at Nicolai har taget til sig og
er meget opmærksom på.

Selvom modgang og at stå i uvante
situationer med 100 procents sikkerhed er en del af hverdagen som ny
læge, så følger der også en masse
gode oplevelser med. Forhåbentligt
bliver man bekræftet i, at de sidste
seks års medicinstudier var det helt
rigtige for, hvad man skal lave resten
af livet. Læger gør en enorm forskel
for deres patienter, og det håber Nicolai også, at han kommer til at gøre.
Ikke alt i lægeverdenen handler om at
redde liv, og det glemmer man måske,
når man tænker på lægegerningen
som et fag, der har til formål alene at
redde liv: ”Jeg håber, at der er situationer, hvor jeg føler, at jeg har gjort en
forskel,” forklarer Nicolai, inden han
beskriver: “Ikke forstået, at man nødvendigvis redder liv, men hvor man
har gjort livet eller hverdagen bedre
for patienten.”
Udover de forhåbninger, som Nicolai
har til mødet med patienterne, så har
hverdagens små glæder også sin betydning.
”Det, jeg tror kommer til at være afgørende, er sammenholdet på afdelingen, og om man kommer til at føle
sig som en del af holdet. God kaffe i
personalestuen er selvfølgelig et stort
plus,” runder Nicolai smilende af.

Når empatien opbruges
på fremmede
Af Astrid Bjerregaard
Foto: Colourbox

Vi oplever alle medgang og modgang.
Det er en del af livet, og sådan er dét
sådan set bare. Qua mit studievalg
psykologi, hvor jeg desuden snart er
færdiguddannet, er jeg klar over, at
modgang kommer til at fylde meget
i mit liv. For sandsynligvis kommer jeg
til at køre et arbejdsliv, hvor jeg møder rigtig, rigtig mange mennesker,
som på den ene eller anden måde er
i en form for modgang. Ellers tager
man ligesom ikke rigtig til psykolog.
Det er nu ikke, fordi jeg har en eller
anden pervers lyst til at dykke ned i
folks ulykke, bringe det frem og svælge det. Helt kliché-agtigt er det nok
mere et hjælper-gen og ønske om at
være medvirkende til, at modgangen
bliver vendt til medgang. Og selvfølgelig bliver det hårdt at høre om folks
problemer dag ud og dag ind.
Omsorgstræthed
Kvalme, træthed, isolering fra venner
og familie, frygt for at få nye klienter
med nye problemer. Omsorgstræthed. Et begreb, der handler om, at
de, der bruger deres professionelle
liv på at være der for andre, støtte

og rumme, bliver ramt af en tilstand
af udbrændthed, udmattelse og håbløshed. Det kan sådan set ramme alle,
der arbejder med mennesker. Og kan
føre til sådan nogle fantastiske ting
som stress og depression. Hvor psykologer således, qua sit erhverv, er i
storrisiko. Lidt ironisk, når psykologer
er sat i verden for at hjælpe folk med
disse ting – og så selv ofte bliver ramt
af det. Derfor hører vi også om, at det
er vigtigt med egenomsorg. Faktisk
er denne problemstilling med, hvordan man tackler andres modgang
uden selv at blive ”smittet” så stor,
at man i Dansk Psykologforening er
begyndt at udbyde kurser om netop
omsorgstræthed og egenomsorg.
Jeg kan her ikke lade være med at
fundere over, hvordan det kan ramme mig. Det kan virke skræmmende,
at man kan ”opbruge” sin empati og
evne til at være der for andre. Og så
på jobbet. For hvad så, med alle dem
omkring mig? For det, der egentlig
fylder mest for mig, er egoistisk nok
alligevel ikke andres, fremmedes,
modgang. Det er mig egen. Og mine
næres. Og jeg vil gerne kunne være
der for dem også.
Hvad, hvis man ender med at give så
meget af sig selv på arbejdet, at man

ikke har ”nok” til at være der for sin
kæreste, sin familie eller venner, når
man kommer hjem, og de har brug
for en? Selvfølgelig skal jeg da være
der for dem, jeg holder af. I medgang
og modgang. Men hvad, hvis klienters
modgang ender med at tage så meget af overskuddet, at jeg bliver ”nej,
skat, mor har haft en lang dag, jeg kan
ikke også tage mig af dig nu”?
Booste overskuddet
Og fritiden altid skal gå med at finde
interesser, der kan løfte humøret og
give overskud? Mindfulness, gåture i
skoven, en god bog – alle klichéerne.
Det virker en smule trist, at for at kunne holde til mit kommende erhverv,
er jeg nødt til konstant at booste mit
mentale overskud. Fair nok, at man
nyder at dyrke yoga – men det skal
helst ikke være en nødvendighed for
at kunne holde til arbejdslivet.
For lige så meget, som jeg ønsker at
hjælpe folk, hjælpe dem ud af deres
modgang, så føler jeg ærlig talt ikke
super meget for, at andres lidelse skal
skade mig. Og, hvis jeg selv går ned
med flaget i forsøget på at rumme
fremmede, så er det måske også lidt
svært at være en god psykolog i det
hele taget.
Så held og lykke til alle de, der står
i samme situation som jeg selv, og
snart skal ud i erhverv, hvor din empati for fremmedes modgang rent
faktisk kan spænde ben for din egen
trivsel.

De, der bruger deres professionelle liv
på at være der for andre, støtte og
rumme, bliver ramt af en tilstand af
udbrændthed, udmattelse og håbløshed

Vi så på hinanden
Af Frederik Damsgaard Højsager
Foto: Pixabay

Og nægtede at vise,
at vi vidste hvor det bar hen
Nummeret vi gjorde ud af
Ikke at vise
Ikke at føle
Kun rumme
Som med kintsugi
Holdt vi sammen på vores
krakelerede facader
Og prøvede at gøre alt vores
svaghed til styrke
Det startede ellers godt
Vi var sikre på, at vi aldrig
nærmede os enden
Mens vi stirrede ned i
en sjælelig afgrund
Vi forlod hinanden
Med smil og kram
Som kun du vidste var de sidste
Jeg sagde ”vi ses” og du
gryntede bare tilbage
Et farvel jeg slet ikke forstod
Endsige forstår
Jeg var klar til at ringe til dig,
for i det mindste at høre
telefonsvarerstemmen
Alligevel måtte jeg give slip,
indfinde og affinde.
I mine drømme
skænker jeg dig
stadig en whisky
Giver spiritus
til en afsjælet.

Ond &
Vred:
Af Frederik Damsgaard Højsager
Illustration: Freja Bjerck-Amundsen

Jeg får så lange nosser af midaldrende, senile kvinder, der
i et kækt fejlslået forsøg på at være ungdommelige deler
deres husmoder-boomer-humor-memes fra Facebook, der
er så gennemsyltede, at de kun mangler at blive tegnet af
Morten Ingemann på EkstraBladet, før de officielt kan erklæres humoristisk hjernedøde.
Disse vulgære, fornedrende tegninger med et budskab,
man enten skal være 12 år eller retarderet for at synes ”siger
noget om samfundet” eller er ”dybsindigt”. For det handler altid om, at ’kællingerne ikke vil knep’ eller noget i den
dur. Det er som om, hele mormor-segmentet, der fylder mit
Facebook feed (og hold din kæft om, hvorfor det er dem,
jeg ser på), har glemt den gang, de synes at stand-up var
dårligt, fordi det handlede om pik og patter. Nej nu! Nu er
mormor sgu på mandejagt og så kan det næsten ikke handle nok om det. Vi er ét trin fra, at der lige så godt bare kunne
stå ”hvad er forskellen på en bede og en slikært”.
Og samtidig. Samtidig! Så formaster de sig til at spilde tid,
liv og plads på at forklare, at det altså ikke er helt nemt at
være dem. Okay Jytte! Jeg kan da godt se, at mellem de 40
grønne LA og de fire afsnit af Ex on the Beach, du skal nå i
dag, så er det da umanerligt stressende at være efterlønner.
Det er selvfølgelig klart, at når man har samme hjerne og
fysik som et gennemsnitligt dovendyr, at så er der lidt langt
til mål, når man skal støvsuge sit parcelhus i forstaden. Men
måske har du selv malet dig ind i det her hjørne.
Måske du er her, fordi du glemte at nyde da det var nemt.
Og måske du glemte at passe på din krop og dit skarpsind. Og nu sidder du tilbage med din KOL, din kat og dine
hævede ankler. Lever af matadormix og kaffe. Jytte.
Du bad sgu selv om det.
Og nej.
Du er ikke sjov på Facebook.
Heller ikke på Facebook.
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”Mad, man har brugt
lang tid på at forberede,
smager bedre”

Sjov med Sauerkrat
Både i tilberedningen, men især i den måde, vi spiser og deler maden, er det vigtigt at snakke om, opleve, og især nyde maden. Og det tager tid. Tid at lave, tid at smage, tid at nyde.
Her kommer en opskrift på noget, man egentlig kan lave hele året, men som især passer
godt til vintersæsonen.
Af Simon Blanco Lon With, audiolog

ve, billige, dog helst uden jod.

Foto: Colourbox/Simon Blanco Lon With

Fermenteret kål/Sauerkraut
Selvom det er begyndt at trende meget på det seneste med fermentering,
er processen ret gammel. Det går ud
på at skabe et miljø, hvor uønskede
gær- og bakterieceller ikke kan overleve, men hvor de gode celler godt
kan. I processen bliver kulhydrater
omdannet til mælkesyre (Lacto fermentation), hvilket danner et let surt
miljø, som er med til at holde andre
microber væk.
Sørg først for at have vasket hænder,
spækbræt, kniv (eller mandolinjern)
og et stort patentglas grundigt, i meget varmt vand! Man skal jo nødigt
blive syg, efter at man har brugt så
langt tid på sine madprojekter.
Man starter ved at snitte den mængde
kål, man gerne vil have. Personligt kan
jeg bedst lide spidskål, men hvidkål
kan også gå an. Man kan slippe afsted
med at snitte spidskål lidt grovere,
idet det har blødere blade. Hvis man
bruger en grovere kål, er det mest behageligt at spise, hvis man snitter det
så fint, som overhovedet muligt. Jeg
selv bruger et mandolinjern, men er
man ikke i besiddelse af det, kan en
stor skarp kniv også gå an. HUSK at
gemme et enkelt helt blad til senere.
De bakterier, der skal starte fermenteringen, sidder allerede naturligt på
kålblade, så sørg for at købe et økologisk, så det ikke er sprøjtet - et sprøjtet kommer ikke til at fermentere lige
så godt.
Herefter afvejer man sin kål og tilfører
2% af vægten i salt. Har man et kilo
snittet kål, skal man altså tilføje 20 g.
salt. Her kan man snildt buge det gro-

Til den næste del er det hyggeligst at
være to, så hvis du har en date, tante
eller bare god ven, så har du en god
grund til at invitere dem.
I denne del skal kålen og saltet nemlig
masseres sammen. Det kræver både
energi og tid, og man kan med fordel
skiftes med vennen, der er inviteret
til lejligheden. Efter små fem minutter begynder kålen at væske. Efter
20 min. skal man blive ved lidt endnu.
Der skal være så meget væske, at det
dækker al kålen.
Herefter mases kålen ned i et patentglas og overhældes med al væsken.
Jeg kan godt lide at komme lidt
laurbærblade, enebær og hele peberkorn ved, men man kan krydre
det på utallige måder. Man kan også
komme finthakkede stykker af andre
grøntsager i, som løg, gulerødder og
selleri, og kommer man chilipaste, fiskesauce, hvidløg og ingefær i, minder det meget om den Koreanske
Kimchi. Herefter kommer du det
hele kålblad, som du gemte
fra tidligere ovenpå, som
en slags naturligt låg
(dette skal også være
dækket af væsken).
Der skal være en
lille smule luft mellem væske og
låg, før du lukker
låget.

et mørkt sted oven på en tallerken.
Når fermentationen begynder, vil der
dannes CO2, som danner et overtryk
nede i patentglasset. Derfor skal du
sørge for, at glasset lige bliver åbnet
én gang dagligt de første par dage,
ellers kan det boble over, eller endnu
mere dramatisk springe glasset. Jeg
kan personligt fortælle, at det ikke
er særligt spændende at stå med en
stue fuld af fermenteret kål, saltvand
og glasskår.
Når der ikke dannes mere gas, behøver du ikke at lufte ud i patentglasset
så ofte. Efter 3-5 uger er kålen klar.
Det afhænger lidt af, hvor surt du vil
have det, så smag på det lidt hen ad
vejen. Uanset hvordan du vælger at
krydre den og hvor lang tid, får man
en sund, frisk og velsmagende ret, der
går glimrende som tilbehør til kød, i
hjemmelavet remoulade og sammen
med fede oste.

FUN FACT!

Kål er en af de få grøntsager, ud over rodfrugter
som oprindeligt er fra Europa. Alle typer
kål stammer fra vild sennep, der er avlet i alle
mulige afarter til at kunne dække forskellige
behov for jordbundstyper.

Dit arbejde er
dog ikke helt
færdigt endnu.
Pate n tg la ss et
med kålen skal
helst stå i stuetemperatur på
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Medicin og Biomek-revyen:
En stor glad familie
Medicin & biomek-revyen er en tilbagevendende revy, som skabes af omkring 60 frivillige
studerende fra de to uddannelser på SDU. Revyens formål er, udover at lave et årligt show
at skabe et sammenhold på tværs af de forskellige årgange.
Det hårde arbejde
i uge 6, hvor vi besøgte revyen, påbegynder de deres mest
intense intense arbejde på året. De 50-60 frivillige samt alle
deres kasser med rekvisitter, kostumer og andet sjovt, flytter
ind på Magasinet hele ugen. De er der som minimum fra 1022 hver evig eneste dag, hvor der virkelig knokles igennem.
Jeg snakker med PR-ansvarlig Mikala Modvig og spørger,
hvad der er hårdest ved revyen, hvor hun svarer: ”Vores
flyttedage, hvor vi flytter ind på Magasinet er hårde. Man
slæber kasser og flytter tunge ting, men vi gør det i samlet
flok, og det hjælper helt klart på det! Vores flyttedag, hvor
vi flytter ud og skal have alle vores kostumer og rekvisitter
ud på depotet og ting til skrald er også et stort arbejde. Og
så er det lidt ekstra hårdt, fordi alle har tømmermænd efter
afslutningsfesten dagen inden.” Mikala lægger dog ikke skjul
på, at det er det hele værd – for i revyen hjælpes alle ad. Alt
bliver jo lidt hyggeligere, når man er sammen om det.
Ord fra instruktøren

facebook.com/mbREVYEN/

Revyen - Medicin og Biomek

@mbrevyen

www.mbrevyen.dk

Af Emma Elisabeth Grud Lund
Foto: Privatfotos/ Teodora Nastasijevic /Pixabay

Vi møder op på Magasinet en onsdag eftermiddag. Så snart
vi træder ind i revyens lokaler, kan man mærke, at det summer af liv. Vi kommer lige midt i fællessamlingen og alle står
opmærksomt og lytter til, hvad der bliver sagt. Efter fællessamlingen går de i gang med den første gennemspilning af
revyen. Alle er afslappede og glade, men man kan alligevel
mærke koncentrationen og alvoren lige under overfladen.
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Der er mange forskellige arbejdsopgaver i revyen, og man
behøver ikke nødvendigvis at stå på en scene. Opgaverne
spænder vidt, helt fra at bygge rekvisitter og sy kostumer til
at lave foreningsarbejde og være instruktør. Jeg har snakket med årets instruktør Laura Pazdecki, som fortæller lidt
om hendes vej ind i revyen: ”Jeg meldte mig til revyen på 1.
modul. Jeg havde undersøgt lidt, inden jeg startede, fordi
jeg vidste, at København og Aarhus har en revy. Efter et år
på scenen som almindeligt medlem, var der brug for en ny
hovedinstruktør, og så blev jeg valgt ind på generalforsamlingen,“ forklarer Laura, inden hun fortsætter: “Jeg har en
baggrund fra musical- og teaterverdenen og har erfaring
fra både på scenen og som instruktør, koreograf og forestillingsleder.” Laura beskriver også, at det bedste ved at være
instruktør er, når showet kører, og hun kan se alle skuespillerne nyder det, de laver på scenen. Så får hun en følelse af,
at hun har gjort sit arbejde godt.
Alt det fede
Revyen er dog ikke kun hårdt arbejde. Det bliver jeg overbevist om under mit besøg bag om revyen. Der emmer af
god stemning, og folk opmuntrer hinanden og kommer med
positive kommentarer, efter hver sketch. Mikala fortæller lidt
videre om det bedste ved revyen: ”Det fedeste ved at være
med i revyen er fællesskabet og alle de dejlige mennesker.
Det er venner for livet, man får i revyen. Det er også rigtig
fedt at se, at alt det arbejde, man har udført hele året, betaler sig, og at det hele bliver forløst, når vi står på scenen.”
Stemningen under første gennemspilning afspiller også dette udsagn. Der er fuld fo kus på scenen, imens folk brygger
kaffe, sidder og arbejder på kostumer og hyggesnakker i
baggrunden. Der er plads til alle, og revyen favner bredt.

HUSK
KURSER FORÅR 2020
Kurserne er online!
hold øje på
mit.fadl.dk

KÆRE MEDSTUDERENDE
Tillykke med din plads på medicinstudiet. Det er et krævende, men også fantastisk studie, så glæd dig til de
kommende år!
Velkommen også til FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende, som er din fagforening og interesseorganisation.
Det er os, der sikrer de helt unikke løn- og ansættelsesvilkår, du har som studerende ansat i sundhedsvæsenet.
Vi arbejder også politisk med uddannelses- og forskningspolitik til fordel for dig som medicinstuderende.
Og så har vores forening ikke mindst en række forskellige medlemstilbud til dig: Billige og gode forsikringer,
studierelevante kurser, god juridisk rådgivning og mange forskellige sociale aktiviteter.
FADL er din hjælpende hånd, og vi vil gerne være dit samlingspunkt på studiet. Kom forbi på vores kontor på
Hunderupvej 67 for at lære os nærmere at kende – eller hold øje med det næste FELTKONTOR eller
FADL-arrangement.
Rasmus Eika Jørgensen
Formand, FADL Odense

FELTKONTOR KANTINEN WP19: 4/3 + 1/4 + 6/5

KURSER I FADL
Bachelorkurser

Eksamensforberedende
Intro til B2
Eksamensforberedende
Eksamensforberedende
Eksamensforberedende
Eksamensforberedende
Eksamensforberedende
Eksamensforberedende

FELTKONTOR CAMPUS V. U1: 3/13 + 14/4 + 5/5

kursus B1
kursus
kursus
kursus
kursus
kursus
kursus

B2
B3
B4
B5
B8
B9

Kandidatkurser

HUSK
Se hele kursusoversigten

Psykiatri
på mit.FADL.dk
Røntgen Thorax
Tilmelding via
EKG og Avanceret kardiologi
mit.FADL.dk
Øre-, næse- og halssygdomme
Mød en læge - PLASTIKKIRURGI
Gerontofarmakologi og polyfarmaci
Mikrobiologi og Infektionsudredning
Væske og elektrolytbehandling, A-gas
Journalkoncept og objektiv undersøgelse

FORSIKRING via FADL
•
•
•

Rejseforsikring dækker rejser i op til 90 dage.
Forsikringen dækker farlig sport på din ferie.
Udvidede rejseforsikring dækker dig hvis du indkaldes
til reeksamen i en planlagt rejseperiode eller indtil
14 dage efter planlagt hjemkomst.
Pludselig skade, nu en del af Indboforsikringen.

Ønsker du andre forsikringsprodukter?

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

KONTAKT
FADL
Hunderupvej 67
5230 Odense M

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

Husene ligger i tæt relation til hinanden bag
indhegning og med vagter på døgnet rundt.
Derfor blev husene kaldt Fortet.

Selvom Sophus skulle tage sine forholdsregler og
for eksempel ikke gå alene om aftenen, så blev
han mødt med venlighed af lokalbefolkningen og
fik et indblik i deres hverdag.

Tag til Afrika og slip for
tøjvask og rengøring
Hvordan er det at bo i en hel fremmedkultur og få en hverdag langt væk fra trygge Danmark? Der er mange fordomme om Afrika, og man vil måske ikke vælge at rejse derhen
som ens 1. prioritet. Men det gjorde Sophus Hvidt, da han tog med Bandim Health Project
til Guinea Bissau.
Af Helena Vestergård Andersen
Foto: Privatfotos

Afrika er et kontinent, som tit bliver
omtalt negativt i medierne, hvor der
er usikkert at være, og befolkningen
kan være voldelige og fattige. Samtidig er det et kontinent, der er bagud
ift. de privilegier, vi har i Europa og
Vesten generelt. Men det skræmte
ikke Sophus væk. Han tog afsted med
et åbent sind og besluttede sig for, at
det var en mulighed, som han ikke ville gå glip af.
Hvorfor ikke tage af sted?
Da beslutningen om, hvorvidt Sophus
skulle rejse eller ej skulle tages, tog
han sig selv i at tænke, som de fleste
på, hvordan det praktisk kunne hænge sammen. Hvad med SU, bolig, forsinkelse på studiet og de 117 ting, som
følger med at bo udenfor Danmark i
en periode.
”Jeg valgte at glemme alt det praktiske og spørge mig selv, ‘vil jeg det
her, og bliver jeg glad for det?’ Jeg
kunne personligt svare ‘JA!’ med en
ret stor overbevisning til begge dele,
og derfor var det let for mig,” fortæller Sophus om sit valg, inden han
fortsætter: “Desuden trængte jeg til
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luftforandring, og det har tillige altid
været en drøm for mig at bo et sted i
Afrika over en længere periode.”
Derfor tog han chancen og sprang ud
i det med begge ben, hvilket han ikke
kom til at fortryde.
Bosted og forholdsregler
Sophus rejste som studerende for
Bandim Health Projects, hvilket betød,
at han boede i et af projektets huse.
Det var en lidt anderledes oplevelse
for Sophus, da husene ligger i tæt relation til hinanden bag indhegning og
med vagter på døgnet rundt. Derfor
blev husene kaldt Fortet. For hans
egen og de andres sikkerhed var det
simpelthen nødvendigt. Men det havde også sine fordele at bo på Fortet.
”De fleste, som bor på Fortet, har en
embregada - hushjælp, der står for
rengøring og tøjvask. Tidligere studerende har tillige fået deres hushjælp
til at lave mad, men det stod vi selv
for, mens jeg var i Bissau. Jeg overvejede i starten, om det var muligt at
klare sig uden hushjælp - men havde
det ikke været for min hushjælp, havde jeg nok stadig været i gang med
opvasken,” fortæller Sophus smilende.
Og hvem gad ikke godt have en hushjælp? Det er da i hvert fald en bonus

udover at få nogle fantastiske kulturelle oplevelser i et nyt land.
Kulturforskelle
Selvom Sophus skulle tage sine forholdsregler og for eksempel ikke gå
alene om aftenen, så blev han mødt
med venlighed af lokalbefolkningen
og fik et indblik i deres hverdag. Han
oplevede kulturforskelle på nært hold,
hvor alle hilste på alle.
”Maden er i større grad noget, hele familien samles om eller som minimum
de personer, der er til stede i husstanden. Maden indtages gerne på verandaen, med stole placeret i en cirkel
rundt om en stor skål mad, oftest en
form for ris. Der er placeret én ske per
person, og man spiser fra sin del af
skålen,” fortæller Sophus om den anderledes madkultur.
Det var nok ikke gået herhjemme på
grund af hygiejne, men sådan er kulturer forskellige. Lige så fortæller Sophus, at deres musikkultur spænder
meget bredt fra traditionel guineansk
musik til hiphop. Generelt blev musik
brugt som et samlingspunkt både til
mindre og større begivenheder.
Selvom det var hårdt at savne familien i Danmark, så var det, det hele
værd for Sophus, slår han fast.

Epstein for alle
Epstein Bar er en fredagsbar for hele SUND – altså for alle, som ligger under SUND-fakultetet. Epstein ligger i kælderen i WP19, og generelt er det faktisk sådan, at hvis du har undervisning på WP, er du selvfølgelig også velkommen – uanset hvilket studie du er på.
Af Emma Elisabeth Grud Lund
Foto: Privatfotos

Epstein har åbent tre gange om ugen;
onsdag, torsdag og fredag. Den første
fredag i måneden er der langbar, hvilket betyder, at baren har åbent fra 1402, og der er derfor lagt op til stor fest
med billige øl og masser af beerpong. Vi
har snakket lidt med Katrine, som er formand for Epstein. Alle på SUND har hørt
om Epstein, men det er vist mest de
medicinstuderende, der har sin ugentlige gang der. Epstein vil dog gerne have
studerende fra alle studieretninger ned i
baren, så hvis man er lidt i tvivl, kan man
her få et overblik over, hvad Epstein
egentlig kan.
Hvad kan jeg bruge Epstein til?
Jeg starter med at spørge, hvad man egentlig kan bruge
Epstein til og til det, svarer Katrine: ”Vi giver muligheden
for alt lige fra en læsepause med en kop kaffe til en øl med
vennerne efter forelæsning. Vi har altid gratis kaffe, øl på
køl og om onsdagen har vi også kage til 5 kr.” Det er derfor meget forskelligt, hvordan folk bruger baren, og man
kan bruge Epstein til lidt af hvert. “Der er både nogle, som
sidder og læser, andre spiller brætspil eller bordfodbold og
nogen kommer bare forbi for at få en kop kaffe eller et stykke kage,” forklarer Katrine.
Heldigvis er det også nemt lige at kigge derned, hvis man
alligevel har undervisning på WP eller OUH. Bartenderne er
altid søde og møder én med et smil. Katrine fortæller også,
at de konstant arbejder på at få folk fra andre studieretninger ned i baren – så tag et kig forbi, og husk, at en øl kun
koster en 10’er.

Fede events i Epstein
Jeg prøver at spørge lidt ind til, om Epstein laver nogle seje arrangementer. Katrine forklarer, at de som nævnt har den
månedlige langbar, hvor der er altid er
et tema – det har fx været Oktoberfes,
Decembar, Vestegnbar og meget mere.
Epstein afholder dog også mange arrangementer, som ikke omhandler fest og
alkohol. De har bl.a. afholdt sønderjysk
kaffebord, mange forskellige quiz og
konkurrencer, koncerter, strikkebar og
Comedy. De afholder også arrangementer i samarbejde med de andre studenterforeninger på SUND - her kan blandt
andet nævnes GO Odense, som den 19.
marts afholder et arrangement i samarbejde med en sexolog nede i baren.
Derudover vil baren også gerne fremhæve, at temaet for langbaren i marts bliver Julius Cæsbar
– så her skal man støve sin gamle toga af, komme ned i
baren og feste som de gamle romere.
Frivillighed i Epstein
Epstein er drevet af en masse frivillige, som synes, det er
super fedt at feste og stå i baren. Katrine fortæller, at de
frivillige har et godt sammenhold, og at de ofte ses uden
for deres vagter. Som frivillig har man et ansvar til festerne,
og når man har vagt, skal man rydde op, hvilket kan tage
lang tid og være hårdt. Til gengæld har de kære bartendere
altid en fest og får lov til at drikke øl et par kroner billigere
end gæsterne. Men er der så nogen ulemper ved at være
bartender? Her svarer Katriner: ”En ulempe ved at være frivillig er at det nogle gange kan være lidt svært at sige nej,
så baren bliver hurtig en tidsstjæler. Men det er nok svært
at sige nej, fordi man har det sjovt.”
Hvis du synes, at Epstein lyder fedt, så tag et kig forbi også hvis du ikke er mediciner!

Epsteins tilbagevendende begivenhed
– nemlig Epstival

19

Lev et fedt liv
som fattigrøv
Bare fordi man ikke har så mange penge, behøver man ikke leve et fattigt liv. Med studiekortet (og indskrivningsbekræftelsen) i hånden, er Odense fuld af eventyr til lavpris.
Af Frederik Damsgaard Højsager
Foto: Pixabay/Fotocollage

Dannelse er billigere end Netflix
Det er nemt at forfalde til letfordøjelige serier på Netflix
(hvem har ikke set How I Met Your Mother tusind gange).
Midt i Odense by ligger både Odense Teater og Odeon,
sidstnævnte er blandt andet hjemsted for Odense Symfoniorkester. Ved Odense Teater har man mulighed for at være
med i Klub_U. Et ungdoms- og studentertilbud, hvor det er
muligt at få billetter til teaterforestillinger til 80,- eller 380,for et årsabonnement. Er man mere til klassisk musik end
teater – eller har man lyst til at udforske, om man er mere til
klassisk musik, er det også muligt at få billetter til Odense
Symfoniorkesters forestillinger for 80,-. For et årsabonnement til Netflix kan man altså lige så vel få et årskort til
Odense Teater og 10 aftner med symfoniorkesteret.

værdig forberedelse. En fuld foredragsplan kan findes på
https://unf.dk/aktiviteter/?department=odense
Et billigt grin
Det kan godt være, Odense ikke er dansk stand ups Mekka.
Men det betyder ikke, at der aldrig sker noget. For ud over
alle de store komikere, der kommer på tur til Odense i ny
og næ (og hvor der til tider er studierabat), så afholdes der
også open mic månedligt på Odeon og flere andre steder.
Oftest er det gratis for alle, og det kan være, det netop er
der, du finder din fremtidige yndlingskomiker. Planen kan
ses på: https://www.facebook.com/pg/StandUpIOdense/
events/

Få en bredere naturvidenskabelig forståelse

Udfold dig kreativt uden at blive ruineret

Som studerende på SDU har du fri adgang til alle foredrag
hos UNF Odense. Ved foredragene tilbydes en bred palette
af naturvidenskabelige emner. Vil du lære at lave slik? Lære
noget om, hvorfor plastik er fantastisk – eller hvorfor det er
forfærdeligt? Der forsøges at ramme et gymnasielt niveau,
så man skulle som universitetsstuderende gerne kunne forstå en stor del af foredragsemnerne uden nogen nævne

Der er markante rabatter at opnå ved at være studerende,
hvis man skal have adgang til Adobes programmer. Som
studerende kan man få adgang til alle Adobes programmer
altså både til foto- og videoredigering, til digital tegning
og meget mere for 151,- pr måned. Så er der ingen undskyldning for at have en grim videnskabelig poster eller et
overeksponeret profilbillede.
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SUNDe
Apps til
SUNDe
studerende
MobilePay og SDU Maps - nej, det er ikke lige dér, vi skal
hen. Vi hopper forbi de oplagte, som alle kender til, og tager turen forbi apps, som nogle måske kender, men andre
nok ikke har hørt om før. Denne gang med fokus på hjælp
til et fokuseret studieliv.

Pomodoro
Okay, lige her er der brug for
en forklaring. Pomodoro-teknikken går i al sin enkelthed ud på
at arbejde 25 minutter og holde
pause i 5. Målet er ikke at overanstrenge sig, og derved holde
motivation og fokus oppe. Der
er rigeligt med pomodoroapps
derude, men her er nogle forslag:

Forest
Forest planter du træer, og så
vokser de ellers. Simpelt? Jep.
Men forlader du appen i løbet
af de 25 minutter, det tager at
vokse, så visner det. Det giver
en motivation til at lade telefonen være i arbejdstiden. Er I flere i for eksempel en studiegruppe, kan I også plante sammen
- her vil træerne visne, hvis bare
en af jer falder i fælden.

?

iOS ($)
Android

Find på: forestapp.cc
Af René Pedersen
Foto: Colourbox

Bear Focus Timer

Netflix, Facebook… Der er mange ting, der lokker mere, når slides er åbne og bøgerne fundet frem. “Bare 10 minutter lige her i starten, nårh ja, men der er jo også
lige dén video. Ej, nu er vi tæt på frokost, så lad os starte bagefter.” Overspringshandlinger er svære at håndtere. Det med frokosten kan vi ikke hjælpe med, men
er der streaming i lange baner på den bærbare, så er det tid til en kold tyrker.

Super simpel. Flip telefonen, og
timeren tæller ned i 25 minutter,
mens en beroligende lyd (regn
for eksempel) afspilles. Når tiden er gået, kommer der en lille
fløjtelyd, og det er tid til pause.

?

Cold Turkey Blocker

Freedom

Cold Turkey Blocker er gratis
for den basale version, der også
dækker de flestes behov. Kort
fortalt, så skriver du de hjemmesider, du bruger til overspringshandlinger, på en liste
i appen. Herefter definerer du,
hvor lang tid du vil arbejde og
starter en arbejdsperiode (8 timer for eksempel). De næste 8
timer har du nu ikke adgang til
de sider. Appen er super simpel,
og du er hurtigt igang med at
læse mere fokuseret.

Samme koncept som Cold Turkey, men findes også til iPhone
og Android. Du kan afprøve
appen 7 gange, inden der skal
punges op. Og hvorfor så bruge den fremfor Cold Turkey? Jo,
den findes på tværs af telefon,
tablet og computer - så er du
en professionel overspringshandler, er lidt mere måske en
nødvendighed. Appen er gratis
at afprøve, så prøv den ad, hvis
du har FOMO.

?

Mac
Windows

Find på: getcoldturkey.com

?

Mac
iOS

Windows
Android

Find på: freedom.to

iOS

Find på: bearfocustimer.com

Jamen jeg VIL overspringshandle!

Studiz
Ok, ok, vi lytter. I det mindste
hent appen Studiz ned, så du har
dit studiekort på telefonen og
kan sikre dig, at du i det mindste
ikke betaler mere, end du skal
for din overspringsbrunch.

?

iOS
Android

Find på: studiz.dk
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Global sundhed og
internationalt udsyn
Global sundhed er et bredt, men virkelig spændende emne, som er vigtigt både for danskernes og verdens sundhed. En flok studerende fra SDU har kastet sig over emnet og lagt
deres tid og energi i at blive lidt klogere og dygtigere på området.
Af Helena Vestergård Andersen
Foto: Colourbox

I marts drager en flok danske studerende fra SDU i Esbjerg
en tur over Atlanterhavet til USA for at deltage i ”2020 International Emory Global Health Case Competition”. Det er
en international konkurrence i Sundhed, som giver deltagerne mulighed for at lære om, udvikle og anbefale innovative løsninger til et globalt sundhedsproblem fra det 21.
århundrede.
For første gang nogensinde er et europæisk hold udtaget
til at deltage, og så er de ovenikøbet fra SDU. Det danske
team består af tre piger og tre drenge, og de studerende
er primært kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab.
En af dem er Alejandro Castillo, som glæder sig til at rejse
til Atlanta sammen med resten af teamet.
Formål og afholdelse
Det danske hold er udvalgt på baggrund af en motiveret
ansøgning, og næste stop er at rejse til Emory University i
Atlanta, hvor de skal deltage on-site i konkurrencen. Konkurrencen går ud på at lave det bedste forslag til “cross-sectoral solutions to major global health theme”. Holdet får
udleveret en case en uge før, de skal præsentere den.
”Casen er relateret til sundhed, men den indeholder også
spørgsmål, der omhandler planlægning af sundhedspolitikker, implementering, hvordan planen gøres funktionsdygtig, hvem der vil investere penge i det, samt hvem vi kan
samarbejde med,” beskrive Alejandro, inden han fortsætter:
“Planen holdes derefter op imod eksisterende viden på området, logistikken og de sociale og kulturelle normer.”
Gruppen bliver tilknyttet en rådgiver, som de kan præsentere idéen for og få feedback fra. Det hele afgøres i slutningen af ugen, når alle teams har præsenteret deres plan.

Hvad kræver det at deltage?
Deltagerne skal først og fremmest have en interesse indenfor Global Sundhed og lysten og tiden, det tager at deltage. Det kræver, at den studerende kan afsætte tid af til
konkurrencen udenfor de daglige studier og sidst, men ikke
mindst erhverve ny viden om global sundhed løbende. Da
casen ikke er kendt af teamet på forhånd, kræver det en
bred viden og interesse indenfor Global Sundhed, så de
forberedt på, hvad de bliver præsenteret for. Foruden dette har Alejandro en forhåbning til ham selv og de andre i
temaet: ”Det er vigtigt at være dedikeret og have en høj
arbejdsmoral, fordi det hele er et fritidsfag, og vi får ikke
noget ud af det, andet end at få chancen for at teste vores
kompetencer.”
Selvom konkurrencen ikke er en del af deltagernes daglige
studie, så er det aldrig dårligt at blive klogere på et emne,
som virkelig interesserer én. Og global sundhed er både
spændende, men også vigtigt både nu og fremadrettet.
Drømme og forhåbninger for turen
Konkurrencen er en god mulighed for, at deltagerne kan
møde mennesker, der har de samme interesser, som dem
selv, skabe sig et netværk og sparre med eventuelt kommende arbejdspartnere. Det er da også noget, som Alejandro har forventninger om: ”Jeg håber personligt, at jeg får
en mulighed for at teste min viden og de færdigheder, som
jeg har erhvervet igennem min uddannelse og bruge dem i
en konkret case koblet til virkeligheden.”
Vi på Sund & Hed hepper på det danske team, når konkurrencen starter d. 7. marts, hvor Alejandro og de andre
forhåbentligt får en spændende og udbytterig tur.

I marts drager en flok
danske studerende fra
SDU i Esbjerg en tur over
Atlanterhavet til USA.
For første gang nogensinde
er et europæisk hold udtaget
til at deltage, også er
de oveni købet fra SDU
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Hvis du skal mødes med din studiegruppe,
kan i altid sætte jer i caféen, hvor der er
baggrundsmusik og god stemning

Studenterhuset:
Med plads til alle
Studenterhuset Odense slog for første gang dørene op
d. 2. september 2013 for gæster, studerende og frivillige.
Lige siden har studenterhuset været drevet af foreningens
grundtanke ”Af studerende – for studerende” og har fungeret som et socialt, kulturelt og tværfagligt samlingspunkt
for byens studerende.

Et udpluk af nogle af de ting der
sker på studenterhuset de næste
par måneder:

Af Emma Elisabeth Grud Lund

7.-8. marts kl. 16.00-19.00

Foto: Privatfoto/M. Magee.

Studenterhusets grundlag er baseret
på frivillighed og netop derfor, har
foreningen cirka 80 aktive frivillige,
som er med til at skabe et fællesskab
og en grobund for at Studenterhuset
kan tilbyde Odenses studerende en
masse forskellige arrangementer. Vi
har her i bladet samlet et lille udpluk
af nogle af de events, som kommer til
at ske på studenterhuset i løbet af de
næste måneder.
Studenterhuset Odense favner bredt
Studenterhuset kan mange ting. Hvis
du skal mødes med din studiegruppe,
kan I altid sætte jer i caféen, hvor der
er baggrundsmusik og god stemning
– hvis du har brug for mere ro, er 1.
salen dog også åben, og her kan du
sætte dig og lave den svære opgave, du sidder og kæmper med. Er du
mere til fest og farver, kan du bag baren finde alverdens sjove øl til studievenlige priser. Derudover serveres der
også mad, snacks, kaffe og sodavand.
Der afholdes ca. 600 arrangementer
årligt på baggrund af idéer fra ansatte, frivillige og studerende. Hvis man
er helt tom for idéer, kan man også
lade det være op til Studenterhuset

selv, som er specialister i at sammensætte gode events som quizaftener,
karaoke, studiefester og brætspilsaftener.
Har Studenterhus Odense og deres
events i denne artikel fanget din
interesse?
Foreningen Studenterhuset er baseret på frivilligt engagement, hvor
vi fælles søger at skabe et godt miljø. Derfor vil det altid være muligt at
melde sig som frivillig til forskellige
arrangementer ved Studenterhuset.
Der er altid brug for frivillige i Studenterhuset til bar- og cafévagter, PR og
eventafvikling i huset.
Så hvis du har lyst til at udvide dit
sociale netværk og dine kompetencer, mens du får et indblik i eventindustrien - så kan du kontakte husets
frivilligkoordinator på: frivillig@studenterhus.dk, så vil du blive inviteret
ind til en kop kaffe og en rundvisning
i huset.
Studenterhuset Odense søger også
frivillige til barerne på Tinderbox og
Heartland Festival 2020, for mere information om at komme med på det
seje frivillighold, kan du kontakte: festival@studenterhus.dk.

Hver fredag i perioden:

6. marts – 10. april
kl. 14.00-18.00:
Klimabar og Science and Beers

Russel Howard: Warm Up
(comedy)

9. marts, 20. april, 11. maj
kl. 20.00-22.30:
Open Mic (comedy)

19. marts kl. 15.00-17.00:
Infomøde om studieophold i udlandet
(foredrag)

21. marts kl. 22.00-01.00:
Koncert med Jasmin
[Stephanie Meincke + Asbjørn Sunstein]

28. marts kl. 19.30-22.00:
Kære Dagbog + Åben Scene #4
Spoken20

29. marts kl. 14.00-15.30:
Clothing swap (workshop)

25. april kl. 21.00-00.00:
Koncert med Lara // Isbjörn // Cyano

03. maj kl. 16.00-22.00:
GBOB Denmark 2020 (koncert)
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BØGER
Almen medicin

Almen medicin
Lærke Smidt Gasbjerg og Maja
Worm Frandsen
DKK 499,95
Anmeldelse af: Emma Katrine Jeppesen, medicin
FADL´s Forlag
1 udgave - 392 sider
Udgivelse: 2018
ISBN: 9788777499791

Med den politiske beslutning om almen praksis som en del af alle KBUforløb fremover, er denne bog et ganske godt bud på en must read.
I Almen Medicin fra FADL’s forlag gives et kort og præcist overblik over
opbygningen og funktionen af almen praksis lige fra organisationen af
primærsektoren her i Danmark til diagnostikken af den enkelte patient
baseret på dennes symptomer. Regler, økonomi og honorering gennemgås
i korte træk, mens der er et helt kapitel dedikeret til kommunikation. Bogen
giver et indblik i, hvilke patientgrupper man især møder i almen praksis, og
hvilke ting man bør lægge vægt på i undersøgelserne.
Bogen er god, hvis man ønsker at forberede sig til klinik eller KBU i almen
praksis. Det fjerde kapitel giver dig mulighed for at få genopfrisket de mest
almindelige sygdomme og deres symptomer, inden du møder ind første
dag, uden at du skal læse hele Medicinsk Kompendium en gang til. Der er
konkrete eksempler på, hvad man kan spørge ind til under konsultationen,
så man hurtigere kan indsnævre mange differentialdiagnoser til få, og få
igangsat behandling eller yderligere prøver.
Den er ikke pensum her i Odense, men udgør et godt alternativ til den
noget dyrere bog af samme navn fra Munksgaard. Det er selvsagt, at
bogens halvt så mange sider ikke er lige så udtømmende i emnerne, men
FADL har gjort et godt stykke arbejde med at koge indholdet ned, så bogen
er både relevant og kortfattet.
Hvis du interesserer dig for almen medicin og tænker, at det kunne være et
muligt speciale for dig, så er Almen Medicin værd at investere i. Du får det
nødvendige indblik og tips til at gøre din dag i praksis lettere. Hvis du derimod synes, at almen praksis er noget, der bare skal overstås, så tror jeg, du
vil få svært ved at få læst bogen til ende.

Familiedialog og refleksion
ved alvorlig sygdom

Familiedialog og refleksion ved
alvorlig sygdom

Man kan tydeligt mærke, at begge forfattere har en baggrund som sygeplejersker, og at bogen er henvendt alle sundhedsprofessionelle, med fokus på
at håndtere og hjælpe patienter og familier berørt af svær sygdom.
Bogen er skrevet i et let og tilgængeligt sprog, hvor teori undervejs understøttes af eksempler fra fire cases inspireret af virkelige familier og udfordringer. Dette gør, at bogen og teorien henvender sig bredt på tværs af
faglighed og niveau, og gør sig således relevant for både studerende og
erfarne. Bogen er skrevet som en guide og fremstår praksisnær, idet man
kan lade sig inspirere af de fire cases i egen kommunikation med patient og
familie.
Indholdsmæssigt kommer bogen godt omkring emnet: Fra teorier, modeller
og nøglebegreber til identificering af fremmede og hæmmende overbevisninger, anerkendelsens styrke samt nærvær og refleksion. Der gives desuden henvisninger og forslag til, hvor man ellers kan søge viden, hvis man
er yderligere interesseret.

af Barbara Voltelen og Jette Bjerre
DKK 249
Anmeldelse af:
Tobias Nicki Nielsen, medicin
Forlag Samfunds litteratur
1 udgave - 244 sider
Udgivelse: 2018
ISBN: 9788759330357
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Som medicinstuderende synes jeg, at bogen er et interessant og relevant supplement til de mange bøger, der følger den biomedicinske model. Den illustrerer
vigtigheden af, at få familiedialog og de tilhørende redskaber ind under huden,
sådan at de bliver en naturlig del af den måde man som sundhedsprofessionel
møder patient og familie på. Vigtigheden af disse kompetencer udtrykkes i citatet af Løgstrup i kapitel 3: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at
gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.”
Jeg vil uden tvivl anbefale denne bog til andre studerende, idet jeg synes, at
dens lette berøring af følsomme emner, som sorg, smerte og tab, går godt sammen med de tungere biologisk funderede fagbøger, vi ofte møder på medicin.

Reumatologi
Bogen tager dig igennem alle de vigtigste reumatologiske sygdomme og
forsøger at overskueliggøre en kompleks gruppe af sygdomme, der kan
være vanskelig at finde hoved og hale i. Bogen er opstillet således, at hvert
kapitel har samme opbygning, hvor sygdommen først defineres, og efterfølgende bliver der langsomt bygget mere og mere på, så du både lærer om
sygdomsbilledet, hvordan den behandles, og hvordan du adskiller den fra
lignende sygdomme.

Reumatologi
Redigeret af Anne Voss, Dzenan
Masic, Ellen Margrethe Hauge,
Finn Elkjær Johannsen og Claus
Manniche
DKK 799,95
Anmeldelse af:
Mikkel Vilmand, medicin
FADL’s Forlag

Siden sidste udgave: Som noget nyt er der i hvert kapitel indskudt
faktabokse og casebokse. Faktaboksene har til formål at opsummere de
vigtigste pointer på en overskuelig måde. Caseboksene giver en helt typisk
case for denne sygdom. Som medicinstuderende der selvfølgelig bekymrer
sig for eksamen, satte jeg stor pris på disse, da det ofte er de helt typiske
sygdomsbilleder, du også møder til eksamen.
Derudover er der i starten af bogen 5 nye kapitler, der tager udgangspunkt
i det kliniske billeder, du møder i den virkelige verden. Der er altså fokus på,
hvordan du differentieldiagnostisk kommer frem til den korrekte diagnose
ud fra et klinisk billede. Disse kapitler var gode, fordi de er opbygget på
en måde, der bedre forbereder dig på virkeligheden. Dog skal det siges, at
disse 5 kapitler efter min mening, ikke er optimalt placeret i starten af bogen. Når du først begynder at læse reumatologi, har du intet overblik over,
hvilke forskellige sygdomme der findes, og det bliver lidt ”name-dropping”,
når de forsøger at forklare, hvordan du kan udelukke det ene og det andet.
Det ville have været bedre placeret i slutningen.

4 udgave - 570 sider
Udgivelse: 2018
ISBN: 9788777499692

Konklusion: Reumatologi er en velskrevet bog, der giver et godt overblik
over de væsentligste sygdomme i specialet. Den er klart pensumdækkende,
som medicinstuderende - og mere end det. Rigtig god, hvis du vil være reumatolog, men et ”overkill” at læse sideløbende med faget på medicinstudiet.

Håndbog i Sygepleje: Onkologi
Det første, man bør bemærke sig ved Håndbog i Sygepleje: Onkologi, er, at
den med sine 135 sider og cover på kun ca. 10x15 cm passer ned i en bukselomme, og derfor praktisk at have med rundt på gangen i modsætning til
så mange andre håndbøger. Det betyder ikke, at indholdet er mangelfuldt,
blot at det er strømlinet og nemt at gå til. Som medicinstuderende på 1.
semester, læste jeg bogen ud fra en generel interesse i emnet, og på trods
af dette fandt jeg, at teksten var let at forstå og meget overskuelig. Den
lægger ud med et generelt overblik over, hvad kræft er, og hvilke barrierer
der naturligt findes til at blokere sygdommens opståen, og går over i, hvordan man som behandler eller plejer kan inddele de forskellige stadier af
kræftsygdomme, og hvordan de diagnosticeres. Det er kort, præcist og ikke
mindst nemt at slå op i.

Håndbog i Sygepleje: Onkologi
af Anne-Dorte Krapper
DKK 149.95
Anmeldelse af: John Rasmussen,
medicin
FADL’s Forlag
1 udgave - 135 sider
Udgivelse: 2019
ISBN: 9788793590588

Herefter følger sygeplejedelen, som er inddelt på forskellig vis efter den
ambulante patient, patienter der indlægges etc. Ved første øjekast virker
rækkefølgen måske lidt mere arbitrær end logisk, men når man først har
lært kapitlerne at kende, fordufter problemet, hvilket er hjulpet godt på vej
af en sidebar på hver anden side, som gør det umuligt at miste overblikket,
samt gode infobokse.
Det løfter bogen, at man har valgt at inkludere nogle sider om kommunikation med ikke kun patienten, men også pårørende. Afsnittet er mere en
reminder end en guide, men det tror jeg, alle har brug for ind imellem.
Jeg anbefaler bogen til nyuddannede, men er forbeholden for at anbefale
den til rutinerede fagpersoner, som har brug for mere dybde.
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Psykologi Revy SDU præsenterer:

NOGET I IKKE TIDLIGERE HAR HAFT
BEHOV FOR ELLER LYST TIL
Fra onsdag d. 11. marts til lørdag d. 14. marts slår
Psykologi Revy SDU for 5. gang dørene op til en
omgang revy. Og ja, som sagt af vores kære
statsminister Mette Frederiksen, bliver man nogle
gange nødt til at gøre noget, man ikke før har
været klar til. Så selv hvis I ikke har tænkt, at en ny
psykologirevy var det, der manglede i jeres liv, så
kan vi love jer én ting: Det er det nu!
Årets forestilling kommer vidt og bredt omkring og
får jer til at grine af alt fra indkøbsture, erogene
zoner og curlingmødre til mere alvorlige emner
som klimakrise og politik. Og frygt ikke, for selvom
revyen er skrevet af psykologistuderende, så er
forestillingerne for alle.

Billetter købes på Billetto.dk
Søgeord: "Psykologi Revy SDU"
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Dekanens hjørne

Verdensmål,
vacciner og
studenterpulje
Af Ole Skøtt, Dekan

FN’s 17 verdensmål er på SDU og
SUND blevet ’vores verdensmål’. Arbejdet med verdensmålene har fået
betydning og prioritet på SDU – og
senest har SDU sat en studenterpulje
på en million kr. på højkant til ’De Studerendes Verdensmålspulje’, som er
målrettet til studenterbårne initiativer.
Puljen kan søges af SDU’s eksisterende studenterforeninger eller af studerende på SDU, som går sammen om
at søge støtte til et initiativ, der retter
sig mod et eller flere af verdensmålene.
Puljen sikrer økonomisk støtte til initiativer og aktiviteter, som udvikles og
drives af universitetets studerende,
og som rettes mod at virke inden for
rammerne af arbejdet med FN's verdensmål.

med en målsætning i alle lande om at
reducere den neonatale dødelighed til
maksimalt 12 dødsfald pr. 1000 levendefødte børn og reducere dødelighed
hos børn under 5 år til maksimalt 25
dødsfald pr. 1.000 levendefødte børn’,
så har vi forskning, der arbejder ind i
dette delmål – nemlig Bandim-projektet i Guinea-Bissau.
I januar besøgte jeg og flere andre
medlemmer fra direktionen forskningsstationen i Guinea-Bissau (Vestafrika), hvor professor Christine Stabell
Benn sammen med sin store gruppe
arbejder en del af året. Arbejdet her
betyder forskellen på liv og død for
mange spædbørn i området – og samtidig har forskningen, som er baseret
på at undersøge betydning af vacciner, givet helt ny viden om vacciners
effekter, som også er afgørende for
børns sundhed i vores del af verden.

Den første ansøgningsfrist til den
nye pulje er 31. marts 2020, og der vil
fremadrettet vil være ansøgningsmulighed to gange årligt. Jeg håber, at
der er studerende fra SUND, der har
lyst til at bidrage til arbejdet med verdensmålene og søge den nye pulje. I
finder ansøgningsskemaet på mitsdu.dk – og man kan søge hjælp til at
administrere de midler, der søges, så
I kan koncentrere jer om indholdet i
jeres projekt.
Jeg er selv optaget af arbejdet med
verdensmålene – og groft sagt vil
alle forskningsprojekter på SUND typisk falde ind under Mål 3 Sundhed &
Trivsel. Kigger man dybere ind i verdensmålenes delmål og indikatorer,
er der selvfølgelig forskning, der i den
henseende er mere relevant end anden. Kigges der fx på delmål 3.2, som
siger ’Inden 2030 skal der sættes en
stopper for forebyggelige dødsfald
blandt nyfødte og børn under 5 år,

kan genfindes i dyreforsøg. Flere finder resultaterne kontroversielle, men
ved ændringer i rækkefølgen af vaccinationerne i de nuværende vaccineprogrammer vil man potentielt kunne
spare rigtig mange dødsfald blandt
piger i den ikke-industrialiserede del
af verden. Det er avanceret forskning
med store implikationer for sundhedsarbejdet verden over. Og det er
forskning, der flytter børns sundhed.
Husk at også mindre projekter end
Bandim-projektet på sigt kan få stor
betydning – så overvej, om I som studerende på SUND ikke også
kan bidrage til

at forbedre mennesker sundhed eller bidrage til nogle at de øvrige verdensmål, som måske i sidste ende og
har betydning for sundheden.

Meget kort fortalt har forskningen
vist, at når der vaccineres med levende vaccine, vil vaccinen ud over fx at
forhindre mæslinger have positive sideeffekter, som også beskytter mod
andre infektioner, hvor ikke-levende
vacciner til gengæld ser ud til at kunne
have en negativ sideeffekt for andre
infektioner for piger. Den komplekse
biologi bag disse resultater er pt. ikke
kortlagt i detaljer, men hovedfundene

Hvis du er nysgerrig for at høre mere
om Christine Stabell Benns banebrydende forskning, så lyt med på denne
TED-Talk: https://www.ted.com/talks/
christine_stabell_benn_how_vaccines_train_the_immune_system_in_
ways_no_one_expected
Professor Christine Stabell Benn var
i 2019 den første modtager af SDUs
Inspirationspris, som er SDUs verdensmålspris, der uddeles i forbindelse med årsfesten.
Jeg vil glæde mig til at følge jeres
projekter!
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