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Trends
Det er i al sin enkelthed en mærkelig tid. 2020 er året, hvor
det helt store samtaleemne – som vi alle efterhånden egentlig også er trætte af at snakke om – er Corona. Pandemien
har gjort sit indtog på hele verden, i sundhedsvæsenet, på
universitetet; og også på vores kære magasin, Sund & Hed.
Vi er også ramt. Denne udgave er derfor udelukkende
online. Og måske taler det egentlig meget godt ind i den
digitale trend og tidsalder, hvor alt skal gøres online; for
hvem læser egentlig overhovedet længere fysiske ting, og
er det ikke også meget bedre for regnskoven, at vi kun holder det webbaseret. Alligevel er det trist. På samme måde,
som det er trist hovedsageligt at have sin kontakt med venner, familie og kollegaer over telefon eller videoopkald.
Jeg, for mit vedkommende, håber i hvert fald ikke, at det
trendsætter i fremtiden, at kram er forbudt, og al kontakt
foregår elektronisk.

Af andre trends kan du blive klogere på, hvad der rør sig
i sporten, hvor vi har fokus på en ny cykeltrend, gravel. Vi
har også dykket lidt ned i, hvilke tendenser der prægede
sundhedsvidenskaben anno middelalderen. Personligt, er
jeg så alligevel glad for, det i dag er Corona og trods alt
ikke spedalskhed, der fylder. Herudover har vi nogle bud på,
hvad du kan give dig i kast med; både gode bogråd og en
artikel om, hvad det der moderne 3D-print er for noget, og
hvordan du kan komme i gang med det selv.
Herudover er der, udover hints af Corona, artikler om, hvordan det kan være svært med den uddannelse dér, og hvor
der både kan være behov for en pause inden kandidaten
– eller at man lige prøver kræfter med noget andet, inden
man finder tilbage på hylden.
Rigtig god læselyst,
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Voxpop:

TRENDS
Trends er en underlig størrelse – som man ikke kan undgå. Lige gyldigt, hvor meget man
prøver, vil man en dag komme til at falde i det dybe hul af trends. Vi har snakket med nogle
SUND-studerende på SDU, om deres forhold til både nuværende, tidligere og fremtidige
trends.
Af Emma Elisabeth Grud Lund
Foto: Privatfotos

Spørgsmålene:
1.	Hvilke nuværende eller gamle trends forstår du slet ikke?
2.	Hvilke trends følger du/er du selv hoppet med på her for tiden?
3.	Hvad håber du på snart bliver en trend?

Tobias Nørgaard Jeppesen, Idræt & Sundhed, 2. år
1) D
 e nuværende trends, som kører på de sociale
medier, under denne corona-tid. Dem har jeg aldrig
rigtig helt forstået. Dog vil jeg anerkende den kreativitet, som ligger bag.
2) J
 eg ved ikke, om jeg vil kalde det en trend. Men vi
er en gruppe, som hopper en tur i zoologisk have,
dagen efter vi har været i byen. Det er en god og
sjov måde at catche op, samt at komme ud og gå en
tur. En almindelig gåtur kan oftest være lidt fesen,
og derfor en zoologisk have genial til at gå ture i.
3) J
 eg håber, at der går mode i at dyrke hinandens
fællesskab. Forstået på den måde, at det bliver
populært at opleve nye ting sammen med andre.
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Frederik Mortensen, Idræt & Sundhed

Sofie Bang Sandager, Psykologi, 4. semester

1) H
 vis man kan sige, at sproget/slang er en trend, så må
det nok være det. Jeg synes, det ”udvikler” sig utroligt
meget på meget kort tid. Og én emoji kan have så mange betydninger, udover hvad den viser. Og så er der alle
forkortelserne af ord.

1) E
 n trend, som jeg aldrig har forstået, er sokker-i-sandaler-trenden. Det virker paradoksalt at tage hvide tennissokker på, når det er varmt nok til at gå i sandaler, foruden
ser det ikke vanvittigt godt ud. Apropos knapt så kønne
modetrends, så har jeg heller aldrig forstået Humör-bukser med den klassiske hængerøv og det ekstra prik over
i´et; hvide tennissokker udenover bukserne.

2) H
 er i corona-tiden har jeg downloadet appen: TikTok,
ikke fordi jeg regner med at skulle lave nogle videoer,
men fordi jeg blev overtalt til det. Og tanken om, at man
egentligt kun er én video væk fra at have flere millioner.
Views, er lidt fascinerende. At den dog så mest
bliver kendt som en slags danse-app med forskellige
danse-challenge er meget ærgerligt.
3) F
 olk spiser mindre kød (flagermus).

P
X
O
V

2) E
 n trend, som jeg følger, er jeg lidt flov over at indrømme. Jeg er dog nået dertil, hvor jeg må bekende kulør,
for ja, jeg er nok blevet lidt halvvild med den kinesiske
danseapp: TikTok. Ikke nok med, at jeg følger alle mulige
kendte, så er jeg også selv begyndt at lave videoer. Dette er en relativ ny trend for mig, derimod har jeg siden
gymnasietiden fulgt ”bare-ankler-trenden”. Jeg tager et
par sneaks på og smøger bukserne lidt op. Denne trend
skammer jeg mig efterhånden lidt over, da jeg ved, at det
kan medføre forkølelse. Men hvad er det, man siger? Man
må lide for skønheden!
3) J
 eg håber, at det bliver mere udbredt at benytte sig af
håndsprit. Det bør være mere populært for forretninger,
herunder også supermarkeder, at sætte en stander med
sprit op, når man kommer ind i butikken. Derfor håber
jeg, at corona-tidens indførelse af håndsprit alle steder
bliver en trend. Ligeså håber jeg også, at det bliver mere
populært jf. corona-tiden at være overbærende med vores medmennesker; herunder acceptere menneskers forskelligheder og behov.

Send en mail til sundoghed@sundoghed hvis du
har lyst til at være med i vores voxpop
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Jagten på orgasmen
Sex fører til orgasme. For flertallet er det måske rigtigt, men det er det ikke for alle. Hvordan er det, hvis sex aldrig har ført til en orgasme, og man simpelthen ikke ved, hvordan en
orgasme føles?
Af Helena Vestergård Andersen
Illustration: Freja Bjerck-Amundsen
Foto: Pixabay

Pernille er studerende på SDU, hun har en kæreste og har
et helt almindeligt sexliv med ham. Eller rettere, så har hun
modsat andre aldrig prøvet, at det endte i en orgasme. ”Jeg
har aldrig prøvet det – tror jeg.. Jeg ved jo ikke, hvordan det
føles,” pointerer hun. Hvilket er en god pointe, for hvordan
ved man, om man har fået en orgasme, hvis man ikke ved,
hvordan det føles og kun har oplevet situationer, hvor man
var i tvivl om, at det skete. Det kan påvirke hendes lyst til
sex og onani, som måske er lavere end andres, især i perioder.
Til grænsen – men aldrig udover
Selvom Pernille aldrig har fået en orgasme, så vidt hun ved,
så betyder det ikke, at det afholder hende fra sex med sin
kæreste.
”Min kæreste ved det godt, men det er ikke noget, vi som
sådan snakker om. Jeg overvejer indimellem nye metoder
– for eksempel tror jeg engang, jeg skal prøve at ryge hash
inden og så se, om det kan få tankemylderet eller følelsen
af overvældelse dæmpet,” fortæller Pernille.
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Der sker nemlig oftest det, når Pernille har sex, at tankerne
og frustrationerne ender med at fylde for meget, og som
mange andre ting i verden, så kommer orgasmen sjældent
i situationer, hvor man stresser over, hvorfor det ikke lykkes.
Sex og onani uden en orgasme
Selvom Pernille stadig har sex med sin kæreste, så kan hun
mærke, at det påvirker hende. ”Det er dejligt, men lidt frustrerende. Sex og masturbering føles rigtig dejligt, men tankerne farer rundt i hovedet på mig, og så kommer jeg til et
punkt, hvor jeg ikke kan rumme det mere – det bliver simpelthen for meget, og så stopper jeg eller får min kæreste
til at gøre noget andet.”
Tit så flyttes fokus væk fra Pernille og over på hendes kæreste, så hun er mere opmærksom på, at han har det rart.
På den måde flyttes fokus også væk fra de frustrationer,
hun kan opleve.
Frustration og mangel på oplysning
Som Pernille også pointerer, så er sex ofte en meget privat
sag, og derfor er det heller ikke noget, som det er naturligt
for hende at snakke højt om. Lige nu finder hun mere ro i
forhåbningen om, at det kan ske en dag, fremfor at få at
vide af en fagperson, at det måske aldrig vil ske for hende.
Samtidig ønsker hun at flytte fokus væk fra orgasme som
det mest afslappende og tilfredsstillende, man kan opleve.
”En af de ting, som irriterer mig ude i verden, er, når man
hører om, at livet ikke er noget værd uden orgasmer. Det
får mig til at føle, at jeg er mindre værd,” beskriver Pernille, inden hun fortsætter: “Det kunne være rart at vide, om
det bare er mig, som er forkert eller om der er andre, der
har det på samme måde. Blandt andet er det ofte en ting i
Mads og Monopolet, at sex og orgasme er det eneste saliggørende – og det er ret træls at høre på.”
Pernille har forsøgt at goggle sig frem til information og
ligesindede, men der mangler altså viden og oplysning på
området. Det er et felt, som betrædes meget varsomt og
uden evidensbarede resultater. På Sundhed.dk skriver de
mange forskellige årsager, behandlinger og forekomster,
hvilket bekræfter, at Pernille og andre i hendes situation
ikke kan få klar vished. For Pernille er nemlig ikke alene om,
ikke at kunne få en orgasme. Så måske vi skulle begynde at
italesætte det, uden at tabuisere det.
Pernille er et pseudonym.
Hendes identitet er kendt af redaktionen.
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Gode bogråd
Alle de bøger, du burde have læst i corontæne, som du nu
kan læse i sommerferien

Af Frederik Damsgaard Højsager
Foto: Pixabay

7 habits of highly effective people
7 gode vaner
Jeg medgiver straks. Den er meget
80’er amerikaner business-agtig. Men
den har alligevel nogle gode budskaber. Forfatteren Stephen Covey rammer, selv nu 31 år senere, plet. For
godt nok er vendinger som win-win
blevet sprogligt udtærsket i samme grad som ordet ’mobillos’. Men
på trods af, at bogen er en sproglig
tidskapsel, er den stadig fuld af helt
håndgribelige råd til at komme frem
og udvikle sig selv. Hele bogen kan
koges ned til syv punkter. Helt uden
moderne bullshit, men selv i sin fulde
længde kan man – hvis man kan holde
det ’smarte’ sprog ud – finde mange
guldkort.

Being mortal
At være dødelig
Atul Gawande er en mester til at konkretisere sundhedsfaglige problemstillinger og sætte dem i et humanistisk perspektiv. Med Being Mortal
behandler han det uundgåelige, som
de færreste taler om. Alderdom, den
sidste tid og den værdige død. Jeg
sad selv tilbage med mange tanker
om den værdige død. Og manglen
på samme. Provokeret og inspireret
af tanken om, at kemoterapi faktisk er
godt. For der er ingen vej uden om, at
man skal dø. Sådan er livet.
Atul formår at gøre dødelighed mere
spiseligt ved at se det fra et personligt og et medicinsk perspektiv samtidig. Ved at inddrage sig selv og sin
familie i diskussionen. Og man sidder
tilbage klogere, men også provokeret.

This is going to hurt
Adam Kay er en kold, sarkastisk skid.
Adam Kay er også en varm, humoristisk skid. I This is going to hurt får
man et indblik i hans dagbøger fra en
tid som ung læge og helt op til punktet, hvor han kunne snuse til overlægestillingen lige foran sig. Med et
tykt lag sarkasme får man et indblik
i, hvordan sundhedsvæsenet (i hvert
tilfælde i Storbritannien) er. Set 100%
indefra. Med beretninger om sjældent
at se sine venner, at sove i sin bil fordi man alligevel skal møde på arbejde otte timer efter, man fik fri og om
at føle skam, fortæller han, hvordan
det var for ham at være ung læge. En
fortælling, der starter så kold, at man
sidder med ønsket om at stikke ham
en flad. En fortælling, der slutter med,
at man sidder med ønsket om at give
ham et kram. Et absolut must read for
alle på SUND.
The Death of Ivan Ilyich
Ivan Iljitsj’ død
Det tætteste man kommer på et
overkommelig Tolstoy værk. Med sine
kun cirka 110 sider (og det er et ‘kun’
sammenlignet med Krig og fred, der
er ti gange så lang). Man bliver i løbet af det relativt korte værk taget
igennem Ivan Iljitsj’, en højesteretsdommers, forløb fra et simpelt liv og
til hans død. Man bliver draget af de
tanker, han gør sig. Om livets mening,
dødens mening og dødens meningsløshed.
Hvis du skal læse en klassiker, så tag
denne. Den er lige så lang som en
Troldepus bog.
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Middelalderlig lægekunst
Middelalderen står som en mørk plet på den danske lægekunst. Det var en tid, hvor den
største og eneste tro var troen på Gud. Den middelalderlige kirke styrede samfundet, og
der var derfor ikke den store plads til udvikling af lægekundskaben.
Af Emma Elisabeth Grud Lund .
Foto: Colourbox

I det middelalderlige Europa og Danmark er behandlingen af syge snarere
en filosofi end en egentlig videnskab.
Vi snakker om signaturlære, kviksølvkure og ulovlige obduktioner, når vi
kigger på, hvilke tendenser, der var
gældende indenfor den medicinske
verden, tilbage i Middelalderen.
Spedalskhed og kviksølvkure
På mange måder kan man sige, at
den barmhjertighed, der fandtes i den
kristne tankegang, var heldig for mange af de syge og fattige. Man havde
nemlig den tro, at hvis man hjalp de,
der havde brug for det, ville Gud se
godt på én. Klostrene var altså oftest
opbygget som et slags herberg, hvor
de syge og fattige uden familier eller
andet socialt netværk blev passet og
fik hjælp.
En helt speciel gruppe af syge – nemlig de spedalske – fik husly på de
særlige Skt. Jørgensgårde. Her blev
de passet og fik mad. Oftest lå de be-
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skyttede boliger udenfor byens porte,
fordi man var bange for smittefaren,
og derfor forsøgte at isolere de smittede. De spedalske forsøgte man at
behandle med blandt andet kviksølvkure, og i nyere tid har man fundet
skeletter med tegn på spedalskhed
og kviksølv i knoglerne.
Signaturlære
Signaturlæren var særlig populær under middelalderen, fordi den gav mulighed for at praktisere medicin,
uden at støde kirken. Det er
en ældgammel teori om,
at sygdomme kan kureres med planter, som
ligner den legemsdel,
hvor
sygdommen
befinder sig i. Efter
kirkens udsagn var
det Guds mening at
bruge planter til at
helbrede, og derfor
kunne datidens læger praktisere læren
uden problemer. Eksempler på planter er

lungeurt, som pga. sine plettede blade mindede om lungevævets udseende. Lungeurt blev altså – på grund af
dens udseende – brugt imod lungesygdomme.
I Danmark blev signaturlæren udviklet i slutningen af 1500-tallet, og især
læge og kemiker Peder Sørensen stod
for udbredelsen af teorien. Han dannede sågar en medicinsk skole, som
blev kaldt ”Severinian-skolen”. Signaturlære er dog ikke kun et kendt fænomen i Danmark, men bliver blandt
andet stadig praktiseret i Kina, hvor
man bruger pulveriseret næsehorn
til at lave ”afrodisiakum”, som er et
slags elskovsmiddel. Grunden til,
at man bruger næsehornets horn,
er fordi den ligner et erigeret lem,
og derfor burde have effekt på
lige præcis den kropsdel. Signaturlære praktiseres altså
stadig, men er dog ikke anerkendt som evidensbaseret medicin.
Lungeurt

Sportstrenden
hvor alle kan være med
Der er rigtig mange sportstrend oppe i tiden, mange af dem kræver bestemt udstyr og
en del penge på lommen. Men helt i Corona-ånden så er gravel et alternativ, som hverken
kræver penge eller specielt udstyr, og hvor vi kan holde social distance til andre mennesker.
Af Helena Vestergård Andersen

Hvad kræver det at komme i gang?

Foto: Privatfoto af Rasmus

Endnu en fordel ved gravel er, at det ikke kræver særlig meget at komme i gang. Det er selvfølgelig en fordel at kunne
cykle, men det kan de fleste mennesker fra barnsben, så det
er nok ikke en undskyldning for mange.

Gravel er en sportstrend, som er slået igennem indenfor
cykling de seneste år. En af dem, der har hoppet med på
bølgen, er Rasmus Wulff Nørholm Gøtke, som studerer
Idræt og Sundhed.
”Gravel, som navnet måske antyder, er egentlig bare cykling
på grusveje eller mindre små skovstier. For mit vedkommende er tanken at flytte cyklingen væk fra den træningsog konkurrencekultur, som er opstået på landevejen og ud
til nogle omgivelser, der lægger mere op til opdagelse og
oplevelser,” beskriver Rasmus.
Derfor er gravel oplagt i en tid, hvor vi skal væk fra de vante
omgivelser med mange menneske og ud, hvor der er plads
og frirum.
Gravel fremfor noget andet
Hvis du færdes rundt i Odense, er det tydeligt at mærke,
at stierne omkring åen og andre grønne områder er blevet
meget befærdede. Vi hungrer efter at komme ud, men det
skal helst være steder uden mange mennesker. Her er gravel en god mulighed.
”Jeg kan godt lide den simple tanke i at cykle og den frihed,
som ligger i cykling. For mig er det enkeltheden i gravel,
som tiltaler mig, fordi den netop muliggør at køre væk fra
de vante veje,” fortæller Rasmus, og fortsætter: “Oplevelsen
af at være isoleret i nogle absurde situationer, enten alene
eller med mine bedste venner giver en følelse af afmagt,
som er utrolig tilfredsstillende.”
Rasmus påpeger desuden, at det ikke er så nemt at hive
telefonen frem, mens man cykler. Derfor kan det være meditativt på flere måder at blive hevet væk fra de hjemlige
omgivelser og lade telefonen ligge derhjemme.

”Idet gravel opfordrer mere til opdagelse og naturoplevelser, så kræver det heller ikke noget særligt udstyr. I takt med
at gravel er blevet større og større, er cykelproducenterne
selvfølgelig begyndt at udvikle gravel-specifikke cykler,
men så længe man har et sæt gode dæk på cyklen, så kan
man komme langt på de fleste cykler,” fortæller Rasmus.
Han har selv cyklet i mange år, men det er slet ikke en forudsætning for at komme i gang. Gravel tiltaler mere os
glade amatører, hvor det oftest er konditionen, som sætter
begrænsninger for afstanden. Det er mere simpelt og knapt
så teknisk, som for eksempel MTB og cykelcross.
Op på cyklen og ud og vær nysgerrig
Mens fitnesscentrene er lukkede, så er det bare med at finde på en ny og anderledes måde at få luft og motion på.
”Mit råd er ikke at være bange for at afskærme sig fra det
sociale, men turde at være alene. Jeg vil opfordre til, at man
hopper på cyklen og tager på eventyr. Gravel-cykling er
en unik måde, hvorpå man kan komme rigtigt langt væk
fra bybilledet på relativ kort tid, og hvor man kan reducere
forstyrrelser. Det handler om at være nysgerrig på de veje,
man ikke kender samt de tanker, der opstår, når man ikke
skal andet end at tænke,” afslutter Rasmus.
Op på cyklen, du trænger sikkert mindst lige så meget til
luftforandring, som vi andre gør. Det kan være, at vi ses på
afstand ude på skovstierne?

9

Kom godt i gang
med 3D-print
3D-print er en dyr hobby, men der er intet som at designe sine egne dimser og printe dem
i plastic. Men hvor skal man næsten starte?
Af Frederik Damsgaard Højsager
Foto: Privatfoto og Colourbox

”Se, jeg har printet en skriggrøn båd,” fortalte jeg for flere
år siden stolt min far. En gammel garvet plastic-nørd, der
gerne undersøgte de billige opvaskebaljer i Bilka for, om
indløbet af plastic så ordentlig ud, eller om det var noget
billigt skrald. ”Den er i PLA og det hele,” fortsatte jeg. For det var stort. At kunne tegne
noget på PC og så få det til at opstå
ude i mit eget bryggers. Og det
er nemt at komme i gang. Man
skal grundlæggende bruge tre ting: En 3D-printer
med plastic i, et tegneprogram og god tid.

Ellers er der et hav af hjemmesider, der sælger dem og et
lige så stort hav af mærker. De fleste 3D-print nørder er
glade for Ultimaker, hvis det skal være nemt (men dyrt), og
Creality hvis det skal være billigt (men mere besværligt).
En god 3D printer koster mellem 4- og 20.000 afhængig af
mærke, ønske om hastighed og størrelse. Så det er lidt af
en investering. Hvilken slags plastic, man bruger, er så op til
en selv. Materialet PLA er et typisk begyndermateriale.
Det er nemt at have med at gøre, opfører sig
ordentligt og er stærkt. Vil man have stærkere, kan man skifte til materialet ABS.
Det er, iflg. Plastindustrien, samme
plastic LEGO bruger. Og der skal
trods alt noget til at smadre en
LEGOklods.
Lær at tegne digitalt

Hvorfor?
Det er så fedt at
kunne skabe noget af intet. Og
bevares, vi lever i
en tid, hvor det er
udskældt at spilde
plastic, hvor man
skal nedjustere sit
forbrug, og hvor
man skal tænke på
planeten først. Men.
Og det er et svært
’men’ at komme med.
Man kan jo ikke bare sidde på sit gulv og stirre ud i
luften, fordi man ikke må noget. Og i 3D-print er det så små
mængder plastic, der bliver brugt.
Plastic, der i øvrigt kan gå direkte til genbrug, hvis man gør noget forkert.

For at en 3D printer kan
lave et hvilket som helst
produkt, skal der et input til. Det input er den
tegning, du laver. Dette
input skal komme som
en .stl-fil. Det er en filtype, der indeholder
den form og eventuelle andre specifikationer,
printeren skal kende for
at kunne printe. Der er to
muligheder. Du kan tegne
den selv, eller du kan hente
andres tegninger. Hvis du vil
tegne den selv – og selvfølgelig
vil du det, du er jo en kreativ, smart
type – så kan det heldigvis gøres gratis.
Der findes flere gode programmer, men et
af de velrenommerede er Autodesk Inventor, der
giver et års gratis prøveperiode til studerende. Og så er det
bare at gå i gang.

Skaf dig en printer
Dette er det dyre led. Vil du spare lidt, kan du i stedet låne
SDU FABLABs. Det gøres ved at booke dem gennem biblioteket. Det eneste krav er, at printet kan være færdiggjort
indenfor bibliotekets betjeningstid. Du kan altså ikke bare
sætte et enormt print i gang og tænke ”Det er nok færdigt
i morgen.” For de små spæde skridt kan det dog være et
godt ”første fix.”
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Hvis du ikke føler dig så kreativ – man kan jo have en offdag – så er der heldigvis andre muligheder. På hjemmesiden Thingiverse er det muligt at hente .stl-filer fra andre og
bruge dem til at printe. Det er en oplagt måde at se, om
man overhovedet synes, det er sjovt at vente flere timer på,
at ens plastic-fidus bliver klar til, at man kan lege med den.

Når man har et ønske
om at være unik
Det der med at være unik, at skille sig ud, at være helt sin egen. Det er blevet lidt en trend.
Jo mere speciel du er, jo mindre du ligner de andre og jo mere originalt tøj, du går i – jo
federe er det
Af Emma Elisabeth Grud Lund
Foto: Colourbox

Vi bliver vegetarer og veganere, vi
rejser til afsidesliggende og ubesøgte
steder. Vi kalder vores børn for Persille, Ebba og Ingeborg, imens vi selv
hedder Emma, Anne og Sofie. Vi køber vintage-tøj og drikker te fra Sri
Lanka. Vi spiser økologisk og går til
crossfit. Siden hvornår er det blevet

Vi kalder vores børn
for Persille, Ebba og
Ingeborg, imens vi selv
hedder Emma, Anne
og Sofie

så populært at være unik? Og hvis det
ER populært at være unik – er vi så
overhovedet unikke?
Jeg var i Århus for at besøge min søster – det var før Corona-krisen ramte – så gadebilledet var fyldt med

mennesker. Piger med Dr. Martens og
kortklippet page, drenge med store
t-shirts og fjällräven-rygsække. Mennesker med økologisk to-go latte og
vintage-tøj
fra
genbrugsbutikken
”Prag”. Det var en sjov oplevelse, for
det var tydeligt, at alle disse mennesker regnede sig selv som værende
unikke, specielle, one-of-a-kind, og
helt igennem originale – men i virkeligheden lignede de alle sammen hinanden. Én stor homogen masse, som bestiller vegetar-burger på McD og kun
hører musik, som ingen andre kender.

Men er det i virkeligheden ikke de
normale ting, som er blevet det nye
unikke? Hvem er mest unik? Anne
med sorte jeans, en basic T-shirt fra
Pieces, og en leverbørge-klapsammen i hånden – eller Corinna med vintage-tøj, Dr. Martens og en vegansk
øko-latte i hånden?
Jeg kender ikke selv svaret, men
sandheden er nok, at vi alle er særprægede, specielle, unikke – og helt
igennem normale.

Hvorfor ønsker vi at være unikke? Er
det fordi, vi gerne vil gøre omverdenen opmærksom på os selv? Fordi vi
er bange for at forsvinde i masserne?
Det er som om, vi er blevet bange for
alt det, der er normalt. Vi er blevet
bange for at høre popmusik og gå til
fodbold. Vi er bange for at købe tøj i
Vero Moda og Jack and Jones. Vi er
bange for at drikke ko-mælk og spise
stegt flæsk til aftensmad. Som om, at
hvis man gør nogle af de ”normale”
ting, så forsvinder man.
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Er 5G den nye trussel
mod menneskeheden?

Hvad er den største trussel mod menneskeheden? Det er der nok mange bud på. En af de
mere sjældne og knapt så diskuterede bredt i samfundet er 5G. Er det en trussel, vi reelt
skal være bange for? Det mener Helene Thygesen.
Af Helena Vestergård Andersen
Foto: Teodora Nastasijevic

Der findes mange trusler, som er farlige og oppe i tiden. Klimaet er nok
det største emne for tiden, som er på
alles læber, selv på Hendes Majestæt
Dronningens, foruden Corona, som vi
efterhånden alle har fattet alvoren af.
Men for Helene, som til daglig er audiologistuderende, er 5G et emne, hun
brænder for at gøre opmærksom på,
fordi hun synes, det er en trussel.
Spirende interesse
For Helene er modstanden til 5G taget til i årenes løb og efter, at hun er
begyndt at undersøge viden på området. Som barn oplevede hun elektromagnetisk stråling på egen krop.
Hendes forældre fik, da hun var barn,
en mand ud for at undersøge og måle
strålingen i deres hjem.
”Lige præcis et sted på min seng var
der en klar, tydelig markering af stråling. Manden spurgte mig, hvordan
jeg plejede at ligge og sove, og fortalte, at jeg måtte have ondt i højre
hofte. Jeg blev lidt overrasket over, at
han kunne konkludere det, da det var
sandt,” beskriver Helene, og fortsætter: “Dengang var jeg en lille pige. Jeg
rykkede sengen og havde ikke længere ondt. Det var min første oplevelse
med de skadelige effekter af elektromagnetisk stråling.”
Det vakte Helenes interesse, og siden

12

er hun kun blevet mere passioneret
omkring sit standpunkt.
Sammenhæng mellem sundhed og 5G
For Helene er der ingen tvivl, hvis man
spørger hende, om 5G øger risici for
sundhedsskader. Svaret er entydigt ja:
”Det handler om helbred og sundhed,
al biologisk levende. Disse henvisninger (red: se links på hjemmesiden)
siger klart og tydeligt, at elektromagnetisk stråling fra EMF-stråler, wifi, telefoner, 3G, 4G, computere, antenne,
mobilmaster, smartmeter osv. udgør
en biologisk sundhedsskadelig effekt,” beskriver Helene.

Åben diskussion med andre
synspunkter
Selvom Helene er oppe imod flere af
verdens førende sundhedsorganisationer, så er hun ikke bange for at tage
kampen op og skabe dialog på området. Hun pointerer, at mange forskere også er begyndt at få øjnene op
for det, hun ser som en trussel imod
vores sundhed og menneskehed. Hun
oplever generelt, at mange blindt følger regeringens anbefalinger og ikke
selv sætter sig ind i emnet.
”Folk, der kender mig, ved godt, hvad
min holdning er. Jeg deler videnskabelige post på Facebook en gang i
mellem. Folk må hjertens gerne være
uenig, hvis de kan argumentere for,
hvad de baserer deres holdning på. Og så bliver de
nødt til at sætte sig ind i
det,” pointerer Helene.

I kontrast til hende står flere af verdens førende organisationer
inden for sundhed, blandt
ande WHO. De referer
til artikler, som ikke
finder
sammenhænge
mellem
For hende er dialostråling og en
Som barn oplevede
gen vigtig, så der
række sygdomshun elektromagnetisk
bliver sat fokus på
tilfælde
(1).
stråling på egen krop
emnet. Alle er næpHelene bringer
pe enige med Helene,
selv artiklen op,
og derfor er standog argumenterer
punkter fra begge lejre
mod WHO ved, at
vigtigt i en saglig debat.
specifikt denne reference er over 10 år
Alle links til forskning, som
gammel og baserer sig på
Helene baserer sin holdning på kan
et studie, som foregik før, at vi fik
findes på sundoghed.dk.
3G og 4G.

(1) https://journals.lww.com/health-physics/Citation/2009/09000/ICNIRP_STATEMENT_
ON_THE__GUIDELINES_FOR_LIMITING.9.aspx

Genoptryk

Fremtidens
tendenser
Trends og tendenser fylder, også indenfor
sundhedens verden. Men hvilke trends vil vi
i stigende grad se i fremtiden?
Af Astrid Bjerregaard
Foto: Colourbox

Sundhed i dag er noget, de fleste har en holdning til. Tidligere var sundhed et privat valg. Vi valgte selv, hvor meget
og hvad vi spiste, samt hvor meget vi ville bevæge os. I
dag har hele samfundet en mening om, hvordan vi bør leve.
Arbejdspladser, der køber cykler til deres ansatte for, at de
kan cykle rundt til deres ærinder i byen i stedet for at tage
bilen. Børnehaver, der indfører ”nul sukker”-politikker, hvor
fødselsdagsflødebollen pludselig er erstattet af frugt og
grovboller.
Marianne Levinsen, fremtidsforsker og cand.scient.pol., peger på fire klare tendenser inden for sundhedsverden, som
vi vil se mere og mere af i de kommende år.
Den personligt designede sundhed
Fremover vil individet være i fokus, hvor man vil forsøge
at tilrettelægge sundheden for hver enkelt person. Man vil
kunne få sin helt egen individuelle sundhedsanalyse, så man
via diverse tests og analyser kan finde frem til den optimale
kost og motion, der passer til lige præcis dig. Vi vil altså
også se en stigning i sundhedseksperter, som kan råde folk
ud fra en individuel sundhedsanalyse. Det er godt nyt, hvis
du læser psykologi og overvejer at blive sundhedspsykolog,
eller hvis du læser idræt og sundhed og overvejer at blive
motion- og livstilscoach, da Marianne Levinsen forudsiger
en øget vækst i disse professioner.

Den digitale sundhed
Ligesom på alle andre områder, vil vi også se en stigning i
brugen af digitale medier indenfor sundhedsområdet. Her
bliver tendensen, at man via diverse kost- og motionsapps
kan blive vejledt til at leve på den rigtige måde. ”Teknologien tager hånd om din sundhed,” mener Marianne Levinsen.
Så hvem ved, måske vil vi om 10-15 års tid have hver vores
individuelle maskine, der kan spytte en masse information
ud omkring vores sundhedsmål? Vores blodtryk, puls, blodtal og fedtprocent vil kunne måles derhjemme. Så kan vi
hurtigt blive klogere på, præcis hvilke mineraler og vitaminer vi mangler, om vi skal skære ned på fedtet eller begynde at dyrke mere motion.
”Jeg gør, som jeg vil”-trenden
Lige så oplyste vi er omkring, hvad der er sundt for os, lige
så mange modsatrettede anvisninger findes der. Man skal
spise frugt og grønt, men heller ikke for meget. Den ene
uge er skyr uundværligt, den næste er det måske ikke så
sundt, som man tror. Hvad med gluten og laktose? Og hvor
meget fedt er det egentlig, vi skal have? Disse mange råd
omkring sundhed forvirrer nogle gange mere, end de hjælper. Rådene ændrer sig hele tiden og er forskellige alt efter,
hvilken fagperson man spørger. Derfor vil vi i fremtiden se
en stor tendens til, at folk opgiver at følge anvisningerne på
sundhed og i stedet blot vælger at gøre det, de har lyst til.
Sund co-creation
Den sidste kommende tendens indenfor sundhedsverden
er samarbejde (co-creation) imellem sundhedsvæsenet og
virksomheder. Dettes gør, at der kan udvikles specifikke og
målrettede produkter til folk med forskellige sygdomme eller livsstilsproblemer, som fx diabetikere eller undervægtige.

Artiklen er skrevet på baggrund af fremforsk.dk/artikler/danskernes-sundhed-anno-2030/

13

Af Astrid Bjerregaard Pedersen
Foto: Pixabay

Følelsen kommer rullende som et lammende hav
den pludselige tristhed
rammer præcist og sætter ind
som et knivstik under skulderbladet
savnet spredes i alle celler
halsen snører sig sammen og øjnene blankes
fanget i længslen
men afskåret fra at forfølge den.
For nærhed er udskældt
og vi skal holde ud
men det er svært

Ond og Vred:
De mad-besværlige
Af Emma Elisabeth Grud Lund
Illustration: Freja Bjerck-Amundsen

når huden sulter efter nærvær.
Tanker om alt det, der skulle være
og alt det jeg nu må undvære
frustration og afmagt
i en kamp mod en usynlig fjende
og med en bi-lugt af sprit og sår på hænderne
kæmper vi os igennem hverdagen.
Pludselig er det blevet normalen
med to meters afstand
bakteriefrygt
og virtuelle møder.

Veganere. Vegetarer. Økologi-fanatikere.
Laktose-forskrækkede. Gluten-forskrækkede. De, der ikke spiser oksekød. De, der
ikke spiser svinekød. De, der kun spiser
dansk. De, der kun spiser sundt. Jeg kan
fortsætte i al evighed, for der er godt nok
sprunget mange særlige ”krav” til et måltid
frem. Det er faktisk nået til et punkt, hvor
vi i min familie på syv personer ikke kan
lave retter, der indeholder kød, mælk eller
æg – i hvert fald ikke, hvis alle skal spise
med. Det er kritisk, og det er røv-irriterende. Typerne, der ikke ”kan” spise det, vi andre gør – eller som man også kan sige det
– typerne der ikke VIL. Jeg kalder dem de
mad-besværlige.

Social distance er fysisk distance
som bliver til langdistance
intethed og ensomhed
om ikke andet fordi jeg selv lukker mig inde.
Jeg har brug for, du hiver mig ud af skallen
men det er svært at flytte nogen
når man ikke må tage hinandens hænder.

De mad-besværlige gør livet træls for alle
os andre, dødelige personer. Os, der køber
den billige mælk i netto og spiser grillpølser fra Tyskland. Os, der spiser sprøjtede
appelsiner fra Spanien, og ikke helt ved,
hvad limabønner er. Os, der ikke har de store krav til, hvad vi skal spise, samt hvor og
hvordan det er dyrket.
De mad-besværlige har infiltreret hele
vores samfund – de er over det hele. De
findes til vores søndagsbrunch, om natten
på McD og til dit juleaftensmåltid. Du skal
passe på, kigge dig over skulderen – for
lige pludselig bliver du fortalt, at du ikke
må bruge okse-fond i din sovs, og at der
er havremælk på tilbud i Føtex. De politisk-korrekte, moralsk- og etisk-rigtige argumenter hagler ned over dig.
Du bliver smittet.
Du bliver fanget.
Pas på.
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”Mad, man har brugt
lang tid på at forberede,
smager bedre”

Rigeligt smøor
I denne tid er der nok en del som har fået mere tid derhjemme; måske ikke mere fritid, men
i det mindste mere tid, hvor man befinder sig tæt på sit køkken. Så hvorfor ikke give sig i
kast med smør?
Af Simon Blanco Lon With, audiolog
Foto: Colourbox

Bonus opskrift:

Alle synes alligevel at være gået i gang med surdejsbrød,
så det vil jeg ikke komme yderligere ind på. Men hvis man
leder efter nye kulinariske udfordringer, til at supplere sit
brød, og som ikke kræver ret meget energi, og smager virkelig godt, er smør et godt projekt at give sig i kast med.

Den væske, man har tilbage, når man laver smør, er
kærnemælk, og hvis man ikke lige er til bare at drikke det, kan man heldigvis også bruge det til andet.
Om vinteren kommer jeg det i mine æbleskiver, men
nu hvor foråret er her er koldskål som regel min go-to
kærnemælks-ret:

Smør er måske noget at det nemmeste at lave overhovedet – det kræver blot to ingredienser, og smager så meget
bedre end den billige smørbar fra supermarkedet.
Når vi arbejder med mælkeprodukter, er det vigtigt at have
en god hygiejne (I har selvfølgelig fulgt sundhedsstyrelsens
retningslinjer og vasket hænder på forhånd), så sørg for,
at alle redskaber er vasket grundigt, og at I ikke rører for
meget ved maden med hænderne.

Pisk 3 æggeblommer sammen med 7 spsk. sukker og
kornene fra halv vaniljestang eller 1 tsk. vaniljesukker.
Når du har en cremet, luftig masse piskes kærnemælken lidt ad gangen i, indtil du har en cremet lys koldskål.
Jeg kan godt lide at tilføje lidt citronskræl og nogen
hælder tykmælk i, men det kan man gøre efter smag
og behag.

Fra fløde og salt til rigeligt smør:
Pisk liter fløde til flødeskum (rigtig gerne i en kold skål).
Jeg kan godt lide at gøre det i hånden for at have en
bedre følelse med smørmassen, men man kan sagtens
bare bruge en håndmixer. Har man ømme håndled og
ingen håndmixer, kan man bruge en stavblender, eller
sågar en gaffel monteret på en skrue/boremaskine.
Når det begynder at klumpe og blive en lille smule
gulligt, kommes salt i efter smag. Pisk så videre, indtil
du har en fast gul masse liggende i en mælkelignende
væske (Lad være med at smide væsken ud)
Tag så smørklumpen op på et spækbræt og bank, skrab
og hak den grundigt. Vi vil gerne have så meget vand
ud af den som muligt.
På et tidspunkt bliver smørret for varmt og blødt at
arbejde med. Her kan man enten komme det i en balje
med isvand eller bare i en overdækket skål med låg på
i 40 min. Når det er hårdt nok til at arbejde med igen,
gentages bankningen.
Alt vandet skal ud af det, så gentag processen
så mange gange som muligt.

Nu har du smør. Brug det til at stege i,
eller bare smør det på brødet.
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på den rigtige uddannelse
Mange er måske i tvivl, når man skal vælge sin uddannelse, men når man først har fundet
den rigtige vej for en selv, så virker vejen måske mere lige til igennem uddannelsessystemet.
Sådan er det ikke altid, for ved flere uddannelser er overgangen fra bachelor til kandidat
ikke så planlagt som på andre.
Af Helena Vestergård Andersen
Foto: Teodora Nastasijevic

Rikke Syrak færdiggjorde sin bachelor i Folkesundhedsvidenskab (FSV) sidste sommer, og da kandidaten i FSV på
SDU ligger i Esbjerg, så stod hun ligesom mange andre i en
situation, hvor hun skulle bestemme, om hun ville skifte universitet eller uddannelse. Hun valgte at skifte uddannelse, da
især de statistiske fag på FSV havde fanget hendes interesse.
”Jeg havde i løbet af min bachelor kun rigtigt udviklet en
interesse for de statistiske tungere fag. Jeg syntes, at mange af de fag, der er på kandidaten, var for humanistiske og
samfundsfaglige for mig, og jeg havde behov for at prøve
noget nyt,” forklarer Rikke. “Jeg var heller ikke interesseret i
hverken at pendle eller flytte fra Odense, så jeg syntes også,
at det var en fordel, at jeg kunne læse videre i Odense.” Rikke skiftede derfor sin dagligdag som SUND-studerende ud
med et nyt liv som NAT-studerende.
Tilbage til det sundhedsvidenskabelige fokus
Efter knapt et års studier på Data Science har Rikke dog
valgt at droppe ud og nyder nu sin fritid i det coronaramte forår. Til september begynder studierne så igen på FSV,
som nu er flyttet til Odense på kandidaten også. På den
måde kan Rikke både få sine ønsker for uddannelse og lokation opfyldt.
”Min interesse, både inden for statistik men også generelt,
ligger inden for det sundhedsvidenskabelige. På trods af,
at jeg valgte den sundhedsfaglige linje på Data Science,
handler uddannelsen primært om matematik og programmering. Jeg syntes, at de sundhedsvidenskabelige fag fyldte for lidt, og jeg fandt ud af, at jeg ikke har nogen særlig
interesse i statistik eller programmering generelt, men at
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jeg gerne vil anvende det i et sundhedsvidenskabeligt perspektiv,” beskriver Rikke.
Hun håber ved at skifte tilbage til FSV, at hun kan prioritere
og kombinere hendes interesse for statistik i en sundhedsvidenskabelige kontekst både på studiet og fremadrettet i
hendes arbejdsliv.
Fremtiden og forhåbninger
Rikke har ikke direkte besluttet sig for, hvad hun ønsker at
arbejde med, når hun er færdig. Præcis derfor er FSV også
en god kandidat, da mulighederne er mange, og retningen
er ikke bestemt på forhånd.
”Jeg føler, at man med FSV i højere grad kan arbejde med
andre og lave mere kommunikations- og formidlingsarbejde, hvilket jeg gerne vil,” fortæller Rikke, “men jeg vil stadig
gerne arbejde med noget statistisk, så det er lidt svært at
sige.” Heldigvis behøver fremtiden jo heller ikke planlægges
endnu, og mulighederne for et alsidigt arbejdsliv er der.
Klar på en ny start
Til september byder hverdagen altså igen på livet som
FSV-studerende for Rikke, og selvom det ikke bliver med
hendes bachelor årgang, så glæder hun sig til at komme i
gang igen.
”Jeg synes også, at det er positivt, at man kan bryde med
de rutiner og de roller, man har haft på bacheloren og danne et nyt socialt og fagligt miljø med nye mennesker på sin
uddannelse”, fortæller Rikke fortrøstningsfuldt.
Fordi FSV er en kandidat, som kan tages med mange forskellige bachelorer, så er hun næppe den eneste, der ikke
fortsætter direkte fra sin bachelor med den samme årgang.

Frivillige Corona-indsatser i Odense

Ønsker du et overblik over de mange frivillige sociale tilbud i
denne Corona-tid - søger du hjælp eller vil du være frivillig?
Se www.frivilligcenter-odense.dk/corona

Frivillige sociale fællesskaber i Odense

På socialvejviser.dk finder du Odenses mere end 175 frivillige
sociale foreninger.

Sådan træffer du os lige nu

Frivilligcentrets kontor i Borgernes Hus har foreløbigt lukket frem
til den 11. maj (følger myndighedernes anbefalinger), men du kan
kontakte os på info@frivilligcenter-odense.dk eller 21 16 02 54.
Find os på Facebook eller Instagram.

Vi dyrker sociale fællesskaber

#sammenhverforsig
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Laugh first, then think
Foredraget om forunderlig
forskning, der blev aflyst
Ig Nobel, den mindst lige så seriøse,
men dog langt mere underholdende,
fætter til Nobelprisen er værd at holde
godt øje med – selv i Coronatider.

Af Frederik Damsgaard Højsager
Illustration: IgNobel

Det skulle have været stort. Som så
meget andet, kom Corona i vejen.
Marc Abrahams, stifteren af Ig Nobel
prisen og redaktør på tidsskriftet Annals of Improbabale Research skulle
have gæstet SDU. Både for at fortælle
om den pris, han uddeler og har uddelt i snart 30 år. Men også med konkrete eksempler, gæsteforelæsninger
fra tre tidligere vindere af prisen. For
hvad vil det sige, at det er Improbabale Research? Er der ikke kun god, saglig, seriøs forskning? Og er alt andet
ikke noget pjat?
Pjattet (med) forskning
Mantraet i Ig Nobel er simpelt. Laugh
first, then think. Det handler altså ikke
om at lave sjov for sjovs skyld. Det
handler i langt højere grad om at bruge korrekte videnskabelige metoder,
men komme frem til resultater der
ved første øjekast kan være sjove. Det
er netop det, der hyldes ved Ig Nobel. Og det er absolut ikke ligegyldig
forskning, der er blevet hædret med
denne pris
Bemærkelsesværdige modtagere
Vi kender alle en, vi synes er lidt en idiot. En, der ikke fatter en meter af, hvad
han selv snakker om. Men som i sit eget
hoved er ekspert på alt fra offentlig forvaltning til Corona. En, der er så dum,
at han ikke selv ænser det. Den effekt
har et navn: Dunning Kruger effekten.
Og de to forskere bag, Justin Kruger og
David Dunning, fandt i 1999, at det ved
flere forskellige intelligensrelaterede
tests sås, at jo dårligere man klarede sig
i testen, jo længere lå man fra det gæt,
man havde på sine egne evner. Så ikke
alene fandt de dårligste ikke frem til
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de rigtige svar, de forstod heller ikke,
at de var de dårligste. I humoristisk stil
afsluttedes artiklen med: “Let us assure
our readers that to the extent this article is imperfect, it is not a sin we have
committed knowingly.“ De to vandt Ig
Nobel prisen i psykologi i år 2000.
Et andet fremragende eksempel er
Commercial Features of Placebo and
Therapeutic Efficacy, hvor forfatterne

randomised controlled trial, fra 2019.
Et studie, der grundigt undersøgte
myten om, at man ved at banke på sin
øldåse kan forhindre, at den skummer
over, hvis den er rystet. I studiet randomiserede de 1000 dåseøl i rystet/
ikke rystet og banket/ikke banket og
fandt, at der i gennemsnit blev tabt
0,159 g. øl mindre ved at banke på
en rystet dåse sammenlignet med
en rystet dåse, der ikke
blev banket på. Desværre
spændte konfidensinterIg Nobelprisen er en parodi på
vallet fra -0,36 og 0,04.
Nobelprisen, der uddeles hvert
Da
konfidensintervallet
år i oktober omkring samme
indeholdt 0, var der altså
ikke tale om et signifikant
tidspunkt, hvor de rigtige
resultat. Således kunne
Nobelpriser offentliggøres.
de ikke eftervise, at der
var en signifikant effekt.

undersøgte om ”prisen” på det placebomedicin, man giver, har indflydelse
på effekten. De fandt, at ”dyr” placebo er bedre end ”billig” placebo.
SDUs håb

Forskerne bag dette studie blev oprindeligt inviteret til at holde oplæg
om deres forskning ved Ig Nobel foredraget på SDU – hvad der er tolket,
som et hint til, at de i fremtiden bliver
en del af det flotte selskab.

Der er stadig håb for, at forskere fra
SDU kan blive hædret med Ig Nobel
prisen. Et godt bud på et sådant studie er To beer or not to beer: does tapping beer cans prevent beer loss? A

For nu er der bare at sige, at man kan
lære mere på improbable.com og se
tidligere uddelinger, hvis man føler sig
inspireret.

Vi får et program udleveret,
som ikke helt tæller alligevel
– på grund af blandt andet
corona og helligdage i påsken…

Første
klinikophold
på medicinstudiet
På medicinstudiet i Odense ligger det første klinikophold på 6. semester. De studerende
bliver sendt ud til forskellige afdelinger i Region Syddanmark, hvor man i 2 uger har chancen for at øve nogle af de færdigheder, man har tillært sig igennem de sidste 2-3 år på
universitetet.
Af Emma Elisabeth Grud Lund
Foto: Colourbox

Klokken er 7:20 en mandag morgen. Det er min første dag
i klinikophold. Jeg sætter mig op på cyklen og begiver mig
afsted mod OUH. Mange tanker flyver rundt i mit hoved –
jeg glæder mig, men samtidig aner jeg ikke, hvad jeg skal
forvente. Coronakrisen raser og hele vores ophold er blevet
ændret. Afdelingerne er blevet vendt på hovedet, og flere
af mine medstuderende har fået aflyst deres klinikophold af
den afdeling, de egentlig skulle have været på.
Den første dag
Jeg møder op på overlægens kontor sammen med de tre
af mine medstuderende, som jeg skal være på afdeling med
de næste to uger. Vi får et program udleveret, som ikke helt
tæller alligevel. Udover Corona, så er det også over påsken,
hvorfor der er flere af dagene, hvor vi skal lave noget andet
end det, der står. Men det er fint, og det virker til, at der er
styr på det fra afdelingens side. Vi får en rundvisning, og da
afdelingen har sin daglige gang på fire forskellige etager, er
det lidt svært at finde rundt. Derudover får vi at vide, at alle
elektive operationer er udskudt på grund af Corona-krisen,
så derfor får vi mest cancer-patienter at se.
Hvad kan man forvente?
Det er svært at sige, hvilke forventninger man skal have til
sit klinikophold. Det afhænger nemlig rigtig meget af, hvilken afdeling du kommer på, hvilken læge du får lov til at
følges med og dit eget gå-på-mod og nysgerrighed. Jeg fik
bl.a. lov til selv at have egne patienter, hvor der også skulle

optages primærjournaler, anlægge PVK, var med til stuegang og fik observeret en masse operationer, koloskopier
og gastroskopier. Flere af mine medstuderende har fået
lov til at lægge suturer, optage neurologiske undersøgelser,
haft egne patienter i FAM, lært at gå i steril vask osv. Der
er altså rig mulighed for at få lært, prøvet eller observeret
en masse forskelligt. Og igen – det afhænger bare meget af
afdelingen og den pågældende læge, du følges med. Man
skal huske at nogle læger er bedre – og mere villige – til at
lære fra sig, og det skal man bare acceptere.

Flere af mine medstuderende
har fået lov til at lægge suturer,
optage neurologiske undersøgelser, haft egne patienter
i FAM, lært at gå i steril vask...
Hvad har jeg lært?
Det er måske ikke superinteressant at høre om, hvad lige
præcis jeg har lært, men helt generelt tror jeg, at der har
tegnet sig det samme billede hos alle studerende. Man lærer nemlig, hvordan hverdagen på en afdeling er. Man lærer,
hvor mange forskellige funktioner en læge kan have, hvor
meget administrativt arbejde der er. Man finder ud af, hvad
man synes er spændende, og hvad man synes er røvkedeligt. Generelt skal man bare glæde sig til at komme ud og
lave noget andet end at læse og sidde til forelæsninger. Det
er lidt skræmmende, men mest af alt megafedt.
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Humanist for en dag
hvor svært kan det virkelig
være på et andet fakultet?
Humanister har det alt for nemt. Alt for
nemt for mig, en sundhedsfaglig. Som en,
der med garanti bliver rig, skal jeg nok vise
de burgerflippere, at jeg kan klare deres eksamen uden problemer. Jeg scorer mig et
12-tal i dansk. Igen.
Af Frederik Damsgaard Højsager
Foto: Pixabay/Colourbox

De fem fakulteter på SDU
Det Humanistiske Fakultet
Humaniora dækker over et bredt spektrum af uddannelser og forskningsfelter, som har det til fælles,
at de tager udgangspunkt i mennesket og dets forhold til omverdenen. Vi beskæftiger os således med
aspekter af menneskets åndsliv, kunst og kommunikation fra mange perspektiver og i mange historiske
og geografiske rammer.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet forsker i folkesundhed og i udvalgte sygdomme, der belaster
befolkningen, den enkelte borger og samfundet. Fakultetet udbyder et komplet spektrum af uddannelser inden for det sundhedsvidenskabelige område.
Desuden formidler fakultetet forskningsresultater til
befolkningen, professionelle i sundhedsvæsnet og
beslutningstagere. Fakultetet bestræber sig på at
leve op til FN’s 17 Verdensmål.
Det Naturvidenskabelige Fakultet
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Det Tekniske Fakultet

Læs mere på:
sdu.dk/da/om_sdu/Fakulteterne
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Jeg har fået udleveret en eksamensopgave fra danskstudiet. Det starter simpelt. “Foretag en konversationsanalyse
af vedlagte transkription af et politiforhør”. Bum. Så er vi i
gang. Og jeg synes da også, det er fair nok, man forbereder humanister til at forstå, hvad politiet siger – det er da
en god idé, når de får job i den Døgnnetto, der altid bliver
røvet. Man har bare i udleveringen af opgaven liiiige glemt
bilaget. Der er sikkert ikke nogen af de hermeneutikfascister fra HUM, der kommer så langt i opgaven, at de opdager
det. For de har med garanti startet med at analysere selve
opgaven. Er alle kommaer nu korrekt sat? I min afmagt googler jeg mig frem til et gammelt Rejseholdet-manus.
Analysen
Det, der slår mig meget hurtigt, er, at politiet taler virkelig
grimt. Det er åbenbart en nødvendighed at kunne være flabet, højrøvet og nogle gange regelret irriterende for at kunne være en del af ordensmagten. Jeg føler - det har jeg lært
er en kernekompetence for humanister - at de taler grimt,
fordi det distancerer dem fra den person, de afhører. Jeg
tror måske, det er for at vise magt og bedrevidenhed. Politiet bruger sproget som et agressivt værktøj. Aggressionen
står tydeligt i anklagerne. ‘Du slog ham jo ihjel’ kommer det
barskt, jeg sidder på kanten af sædet, fuldt fokuseret og
spændt - hvad sker der nu?! ‘Ja’ kommer det tilbage. Så
nemt er det åbenbart. Man skal bare anklage folk - nogle
gange har de ikke energi til at sige en imod.
Efter forhøret skiftes der scene til Lars Bom, der kører lastbil. Det virker som et stort skridt ned af karrierestigen, fra
dengang han var med i Bamse og Kylling - hvad der i min
optik er det virkelige, danske kulturkanon.
Afhøringerne er slut - men hvordan er dette litterære mesterværk i sammenligning med andre store ting?
Perspektivering
Man skal altid perspektivere det, man har analyseret. Jeg
synes, Rejseholdet har mange fællestræk med eksempelvis
Anna Pihl. Uniformerne er ens, tonen ligner hinanden, og
det handler også om at være politibetjent. Hvis man skal
rive fat i nogle ældre værker, kan Strisser på Samsø også
nævnes. Både fordi der er strissere med. Men i særdeleshed
også fordi Lars Bom er med. Der er ikke noget i dette, om
end korte udklip, der er banebrydende.
Konklusion
Politidrama er politidrama er politidrama. Der er ikke nogen
dybere mening. Det tætteste, vi kommer på et samfundsrelevant lag i det, er, hvordan magtudøvelser til tider kan bruges til at dreje en samtale over på de emner, man vil have.
For nok avler vold, måske, vold. Men på samme måde som
med kemoterapi, så er en lille smule af noget dødeligt vel
meget godt for noget. Husk bare Benjamin. Ovenpå denne
karusseltur i dansk kultur anno 2000 føler jeg mig klar til at
iklæde mig den humanistiske kittel, Q8 uniformen, og begive mig ud i verden.

Hvad nu, hvis man
har brug for hjælp?
Det kan være svært at have brug for hjælp. Man er ikke ligefrem i en ressourcefuld position,
når man har brug for det – vi har derfor lavet et overblik til dig, der har brug for hjælp for
at komme gennem studiet.

Af Frederik Damsgaard Højsager

SPS

Foto: Colourbox

Specialpædagogisk støtte er en mulighed for støtte til studerende, der
har brug for det. Det er et professionelt tilbud, hvor man som studerende
kan få tilknyttet en vejleder og eventuelt en mentor. Mentoren vil være
en anden studerende, der kan hjælpe en med at skabe overblik og med
at tackle studiet. Vejlederen er en
AC-fuldmægtig og kan bruges som
et anker for personen, der har brug
for den.

Rækværk
Rækværk er den bredeste forening
for personer med funktionsnedsættelse på SDU. Med vilje tales ikke om
handicap, men funktionsnedsættelser. Grænserne er flydende for, hvad
der er funktionsnedsættelse - eksempelvis ses ensomhed også som funktionsnedsættende.
Rækværk er en del af Samslutningen
af Unge med Handicap. Det betyder
også, at de sidder på en masse ressourcer for handicappede. Ved medlemskab i Rækværk kan man altså
forvente et ressourcefuldt netværk af
andre personer, der kan have lignende
vanskeligheder. Dørene hos Rækværk
er altid åbne, og der er caféaftener
mange gange pr. semester. Caféaftenerne fungerer som et socialt og hyggeligt rum, hvor man kan mødes med
andre, der har samme udfordringer
som en selv. Medlemskab i Rækværk
koster 75,- pr år.

For at få foden indenfor døren hos
SPS, kan man sende en ansøgning til
sps@sdu.dk

gør op for, at den studerende har begrænsede muligheder for at varetage
et job ved siden af studiet. Der er tale
om et stort supplement, da det også
dækker merudgifter i forbindelse
med handicappet. Hvis man modtager handicap SU, skal man dog være
opmærksom på, at man må arbejde
og tjene meget mindre end sine medstuderende.
Handicap SU kan søges på SU.dk.
Hvis man har brug for hjælp i forbindelse med ansøgning er SU-kontoret
på SDU fremragende.

Det kan være en rigtigt god idé at
skaffe en lægeerklæring, før man kontakter SPS, da det gør det nemmere
for dem at strømline den hjælp, de
kan give til den enkelte person.
SU
Som handicappet studerende kan
være berettiget til at få handicap SU.
Det fungerer som et tillæg til SU, der
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Co(van)vid
Overalt i Odense sidder studerende. Fortvivlede. Forvirrede. Eksamener aflyses eller
omlægges, studiegrupper må ikke mødes, og Campus ligger øde hen. Det hele er sket i
Coronaens navn, og SDU arbejder på højtryk for at finde den bedst mulige løsning.

Af Emma Elisabeth Grud Lund
Foto: Colourbox

Jeg har snakket – selvfølgelig ikke face
to face – med en 4. semesters studerende på folkesundhedsvidenskab om
nogle af de konsekvenser, Corona-krisen bærer med sig, og hvordan de
har ændret hendes hverdag. Julie var
nemlig vant til en hverdag med fart
over feltet og mange aftaler, som fra
den ene dag til den anden blev slettet
fra hendes kalender.
De umiddelbare konsekvenser
For Julie starter Corona-krisen faktisk før hele Danmark lukkede ned.
Hun bliver nemlig syg og ligger med
Corona-lignende-symptomer i 10
dage. Allerede her kommer Julie bagud med sin eksamen, og den første
Corona-konsekvens har dermed ramt.
Da Danmark begynder at lukke ned,
sker det egentlig på et ok tidspunkt:
”Vi havde kun en uges undervisning
tilbage, da universitet lukkede, og
derfor havde vi kun et par undervisningsgange på Zoom. Det fungerede
egentlig udmærket, og jeg har derfor
ikke rigtigt mærket, at SDU har været
lukket,” Lige på dét punkt, har Julie
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altså været en af de heldige. Dog forklarer Julie, at hun er sendt hjem uden
løn fra sit fritidsjob i Rosengårdscenteret. Hun var også frivillig projektleder for Ungdommens Røde Kors og
besøgsven med hendes hund på et
plejehjem for TrygFonden – begge tilbud er også lukket i forbindelse med
Corona-krisen.
Derudover oplever Julie også en masse aflysninger og ændringer i privaten. For selvom hende og kæresten
pludselig har tiden til at få lavet en
masse små-projekter på en lang todo liste, så er næsten alt andet aflyst.
Julie fortæller blandt andet: “Vi ser
ikke venner og familie. Min mor har
lige fået en hundehvalp for snart 2
uger siden, og jeg har stadig ikke set
ham. Vi skulle også have været til 85års fødselsdag, 1-års fødselsdag, 3-års
fødselsdag, dåb og to påskefrokoster,
som alle er aflyst eller rykket til bedre
tider.”
Når Corona-krisen ændrer på ens
uddannelse
Herudover påvirker det Julie, hvor
hun kan have svært ved at finde motivationen til at skrive eksamen, når hun

sidder derhjemme og kun har kontakt
med studiegruppen over Skype. Derudover er modulets eksamensform
blevet ændret, så den ene nu ikke
længere skal forsvares mundtligt:
”Det var en gruppepræsentation, men
nu er det blot spørgsmål til den afleverede eksamensopgave. Normalvis
kan man tale sig til en karakter højere
inde til den mundtlige eksamen.”.
Da jeg spørger Julie, hvad der bekymrer hende mest, lyder svaret: ”Da mit
praktiksted er lukket, er det ikke sikkert, at jeg kan afslutte 4. semester.
Det er meget vigtigt for mig at nå at
komme i praktik, da jeg har termin til
juli, og graviditeten var planlagt - så
godt man nu kan - efter, at jeg kunne færdiggøre 4. semester. Det er
naturligvis rimelig umuligt at være i
fuldtidspraktik med en lille baby på
armen, og derfor er det ikke en mulighed for mig at tage praktik over
sommerferien eller i næste semester,
som det måske er for mange andre.”
SDU har dog skrevet, at deres højeste
prioritet er, at deres studerende ikke
kommer bagud på deres studier, så
man kan jo håbe, at de finder en løsning for Julie.

Et maraton behøves
ikke løbes i ét stræk
Fremdriftsreformen stresser måske mange studerende, vi skal hurtigt igennem uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet, men måske er det ikke den rette vej uden tid til
fordybelse og et pusterum? Retskravet er blevet udvidet, det giver mulighed for en pause
– en pause, der kan være tiltrængt.
Af Helena Vestergård Andersen
Foto: Teodora Nastasijevic/Pixabay

Martin Nielsen læser medicin på SDU og er i dag kandidatstuderende efter et års pause, hvor tiden gik med alt
andet end at læse bøger og være presset over eksamen. Da
jeg spørger Martin, hvad hans holdning er til, at retskravet
nu er udvidet, kommer det direkte: ”Det er intet mindre end
fantastisk.” Dette opsummerer hele Martins mening om at
holde et år fri.
Beslutningen om at tage springet
Da Martin besluttede at tage pause fra sit studie, var der
flere grunde for ham til at give sig selv det år, som han
havde brug for: ”Medicinstudiet er i mine øjne lidt som et
maratonløb med et konstant pres i forhold til at bestå sine
eksaminer, så man ikke skal læse hele sommerferien og få
ødelagt den eneste reelle pause, der er i løbet af året fra
bøgerne,” fortæller Martin.
Han ville hellere løbe to gange halvmaraton end det hele
i ét stræk. Derudover gav det ham også muligheden lave
en masse ting, som tiden simpelthen ikke tillod ved siden
af studiet.
Husejer og førstehjælpsinstruktør
Mens mange måske ville vælge noget, der ikke lå op ad
dagligdagen som medicinstuderende, så valgte Martin at
gå en vej, hvor han dygtiggjorde sig inden for netop de dele
af den medicinske verden, som gjorde ham glad.
”Jeg har uddannet mig til førstehjælpsinstruktør og startet
min egen førstehjælpsvirksomhed. Jeg har desuden taget
noget kursusbaseret undervisning i forhold til mit fritidsjob, hvor jeg kører ambulance,” beskriver Martin, inden han

uddyber: “Jeg har også købt hus og brugt en masse tid på
at få alle de forskellige ting til at gå op i en højere enhed.”
At det lige blev disse ting, som Martiven valgte at bruge sin
tid på, er ikke tilfældigt.
Prioritering af året
”Jeg havde følelsen undervejs i bacheloren, at jeg ikke altid
huskede at prioritere, hvad der gjorde mig glad. Flere af
de medstuderende, jeg følte, jeg kunne spejle mig selv i,
gik ned med stress eller droppede ud. Derfor lavede jeg en
mental liste over de ting i min hverdag, der gjorde mig glad
og gav mig styrke til at rejse mig, når det hele var hårdt på
studiet,” fortæller Martin om sin prioritering.
Og prioriteringen virkede. Martin fik kombineret sin medicinske interesse med muligheden for at købe hus med sin
kæreste på Fyn, som bragte dem tættere på studiet i Odense. Det gjorde, at de ikke længere behøvede at bruge unødvendig tid på at pendle fra Roskilde. Og prioriteringen var
også nødvendig, da de 12 måneder gik langt hurtigere end
forventet, som Martin beskriver det.
Større overskud og frihed
Martins år gav ham en frihed, han havde savnet og et overskud, som han har bragt med sig tilbage på skolebænken.
Selvom Martin klart vil anbefale andre at tage et år fri, så pointerer han også, at det skal være med overvejelse og en plan.
”På samme måde som med et sabbatår, får du mere ud af
det, des bedre du er forberedt. Hvis du ikke tog et sabbatår,
før du startede på studierne, så vil jeg inderligt håbe, at du
griber chancen og prøver dig selv af ude i verdenen udenfor uddannelsesinstitutionerne. Det mener jeg gør en til et
bedre menneske,” forklarer Martin afsluttende.
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BØGER
Basal og klinisk farmakologi
Alle medicinstuderende kender, hvad enten det er gennem rygter eller et
mere intimt bekendtskab, til bogen Basal og klinisk farmakologi. Den er ikke
ligefrem nogen nyhed på de sundhedsvidenskabelige fakulteter idet bogen
skriver sig direkte ind i pensum på bl.a. medicin. Denne 6. udgave giver en
grundig indføring i almen, molekylær farmakologi, klinisk farmakologi samt
en grundig gennemgang af de vigtigste lægemidler og lægemiddelgrupper
i organfarmakologien. Det er en ordentlig mundfuld! At give sig i kast med
denne bog kræver en god portion mod, friske øjne og en stabil tilførsel af
kaffe.

Af Kim Brøsen, Kim Dalhoff, Ulf
Simonsen

Ønsker man formidling på dansk, kommer man ikke uden om denne moppedreng, og det er derfor en lettelse, at den er godt forsynet med oversigtstabeller, figurer og faktabokse. Indholdsmæssigt strækker den sig fra
farmakologi på celleniveau og fakta om lægemidler, til forgiftning, doping
og naturmedicin. Hvert kapitel afsluttes desuden med 5-10 spørgsmål, som
jeg forestiller mig vil være behjælpelige, når det bliver tid til at læse op til
eksamen.

DKK 1.199,95
Anmeldelse af: Tobias Nicki Nielsen,
Medicin
FADL´s Forlag
6. udgave - 1220 sider
Udgivelse: 2019
ISBN: 9788793590250

Det er nok nærmest umuligt at forvandle et faktatungt emne som farmakologi til en rigtig page-turner på niveau med den seneste spændingsroman.
Men selvom vægten af denne bog kan skræmme, er den et must-read for alle
medicinere, som ønsker en bedre forståelse for farmakologi i danske sammenhænge. Basal og klinisk farmakologi kan bryste sig af en imponerende
liste bidragsydere og store dele af bogen er skrevet af aktive klinikere, hvilket
gør at den holder sig relevant og også inddrager samfundsmæssige aspekter
af lægemidler. Dens plads på reolen er indiskutabel og vil, uden tvivl, have
stor gavn gennem hele studietiden og som opslagsværk efterfølgende.

Evidensbaseret medicin
Bogen Evidensbaseret medicin er en opslags- samt lærebog, som tager udgangspunkt i cases fra den medicinske praksis. Bogen henvender sig til dem,
som interesserer sig for, ja gæt engang – evidensbaseret medicin. Der forklares,
hvordan man kan basere sin (lægefaglige) viden på den bedst tilgængelige viden. Jeg synes, den henvender sig mest til medicinstuderende, som er interesseret i området, eller andre som interesserer sig for det sundhedsvidenskabelige
område.

af Inger Bak Andersen og Peter
Matzen
DKK 399,Anmeldelse af:
Anders Frost, Folkesundhedsvidenskabsstuderende
Gads Forlag
3. udgave
Udgivelse: 2010
ISBN: 9788712045762
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Man bliver taget i hånden med hensyn til læsning af en videnskabelig artikel, og
hvordan man kan forholde sig til disse. Her forklares, hvordan artiklen skal gribes
an, herunder forståelse for metodevalg, statistikken brugt samt kritisk læsning.
Desuden bliver der med viste eksempler forklaret, hvordan man sætter en søgning op, med henblik på at finde en artikel til en specifik klinisk problemstilling,
samt hvilke databaser der henvender sig til kliniske interesseområder.
Som studerende ser jeg især bogen som en ekstra hjælpende hånd, når man
sidder med en videnskabelig artikel og har brug for at få beskrevet, hvad det
valgte studiedesign betyder, hvad de forskellige statistiske begreber betyder
eller hvordan man skal forstå resultaterne. Dette er nogle af de spørgsmål, som
jeg synes, bogen kan være med til at belyse.
Jeg er selv ret begejstret over måden, hvorpå de formår at sætte bogen op som
en opslagsbog, uden at det bliver i stikordsform. Den er samtidig informerende,
og rigtigt interessant med de cases, som forfatterne selv har oplevet i deres
hverdag.
Bogen er ikke studierelevant for folkesundhedsvidenskab (i forhold til pensum),
men jeg vil helt klart anbefale den, hvis man er interesseret i, hvordan evidens
kan indbygges i praksis.

Basal Radiologi
Basal Radiologi omhandler netop, hvad titlen angiver. Det er en grundlæggende introduktion til fagområdet, som deles op i organsystemer. Der indledes med en introduktion til de billeddiagnostiske metoder, således den
studerende får en grundlæggende forståelse for billedernes opståen. Hvert
kapitel indledes med et teoretisk afsnit, hvorefter der er cases, som den studerende kan bruge til at teste sin viden eller blot lære pensum ad en mere
”hands on” vej.

af Anne Grethe Jurik, Christina
Kruuse, Gina Al-Farra, Michael
Borre, Ole Graumann, Poul Erik
Andersen, Shazia Rehman
DKK 799,95
Anmeldelse af: Nicolai Emil J

Lærebogen, der er pensumdækkende for radiologisk kendskab på medicinstudiet, er logisk inddelt i kapitlerne: Thorax, Bevægeapparatet, Abdomen,
Urinveje & mandlige genitalia samt Neurologi. Man behøver ikke nødvendigvis være lige så skarp i anatomien som legendenChemnitz for at kunne læse
og lære af denne bog, mindre kan sagtens gøre det. Det rige antal af figurer
med pile og forklaringer medfører, at man kan følge med uden at sidde med
sit anatomiatlas ved sin side.
Som studerende med forkærlighed for Ortopædkirurgien er især afsnittet
omkring bevægeapparat spændende. Efter en indledning, hvor der forklares, hvornår der vælges røntgen, CT, MR eller UL vises læseren sideløbende
billeder, af samme skade optaget på forskellig vis, sådan at læseren bliver
bedre rustet til at læse et alm. AP-røntgenbillede, når der ved siden af opstilles et 3D generet- samt et CT-billede.

ohansen, medicinstuderende
FADL’s Forlag
1. udgave - 786 sider
Udgivelse: 2017
ISBN: 9788777497322

Personligt synes jeg, at 800 kroner er mange penge, især for en bog til
kandidaten, hvor udgifterne i forvejen er mange. Omvendt kan den være
anvendelig i mange år, også efter endt uddannelse.
Samtidig er det rart at kunne læse pensumdækkende dansksprogede bøger, så der er stærk sproglig sammenhæng mellem det læste og anvendte.

Fire Fysiologer
Overordnet set har det været en god oplevelse at læse bogen. Den er velskrevet, nem at følge med i og fyldt med billeder, referencer, illustrationer
og infobokse.
Bogen omfatter tre dele, hvor første del omfatter kapitlerne om de fire fysiologier: Ulrik Christian Crone, Poul Weber Kruhøffer, Kjeld Christian Kingo Winkler
og Niels Alexander Lassen.
Anden del omfatter en analyse af alle fire forskere i et samlet billede - kapitel 7
er nok det mest spændende. Tredje del er blot referencer og kildehenvisninger.

af Jens Henrik Henriksen
DKK 295,Anmeldelse af: Max Benjamin Andersen, medicinstuderende.
Forlag Munksgaard
1 udgave - 424 sider
Udgivelse: 2018
ISBN: 9788762818910

Jeg havde dog en oplevelse af, at bogen føltes relativt ”kort” af at være på
400 sider. Man skal have det i mente, at en del af siderne blot er lister over
artikler, som de forskellige forskere har skrevet (her er Niels A. Lassen et
godt eksempel). De er samlet til sidst i hvert kapitel for hver forsker. For ikke
at nævne hele tredje del. Jeg oplevede det både positivt og negativt. Et
groft skøn er, at disse sider måske fylder ¼ af det samlede sideantal, hvilket
føles som mange sider, man som sådan ikke får noget ud af. Vil man dog
finde og læse artiklerne, så har man den mulighed.
Til det vil jeg nævne, at bogen kommer med en e-nøgle. Denne har jeg dog
ikke læst, men jeg kunne forstille mig, at nogle af artiklerne måske havde
direkte links, så de ville være nemmere at finde. Hvis dette er muligt, er det
et plus herfra.
Så er bogen noget for dig? Jeg vil vove og sige, at bogen kan læses af alle,
der har interesse for fysiologi og/eller forskning. Den giver ikke som sådan
nogen dybdegående faglig viden, men den giver en lille medicinsk-historisk
fortælling om disse kendte forskere. Den henvender sig dog nok mest til
folk, der arbejder eller studerer et sundheds- eller naturvidenskabeligt fag.
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Status på SPV- og VT-kursur
i hele landet
Af Bettina Kallehauge, konsulent, FADL Forsikring og medlemsfordele
Der er nu gået en over måned med COVID-19 i Danmark. Dette betyder, at en del lægestuderende har fået opkvalificering til sygeplejevikar (SPV) og ventilatør (VT) på tværs af landet
Landkortet viser, at vi nu er 20% flere sygeplejevikarer på Fyn og i Jylland og næsten dobbelt så mange ventilatører,
som før COVID-19. Det svarer til, at mere end hver tredje lægestuderende i dag har et opkvalificerende kursus,
og dermed kan indgå i corona-beredskabet.
“Rigtig mange lægestuderende er en del af corona-beredskabet på landets sygehuse. Vi er stolte af, at så mange
af os har været med til at få Danmark igennem den første fase af epidemien. Selvom der bliver færre indlagte og
færre patienter med behov for respiratorbehandling, er corona-krisen langt fra overstået. Med en snarlig genåbning
af sundhedsvæsenet vil der være behov for alle gode kræfter. For på den ene side skal vi fortsat opretholde et stærkt
corona-beredskab. På den anden side skal vi indhente de udskudte undersøgelser og operationer. Med markant flere
opkvalificerede lægestuderende er vi klar til at støtte sundhedsvæsenet, dér hvor der bliver brug for det,”
kommenterer formand for FADL, Claas Johannsen.
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Dekanens hjørne

Det digitale
forår kom
hurtigt
Almindeligvis tager ændringer af studieform og studieordning lang tid, så alle kan blive
hørt og alle aspekter grundigt undersøgt. Men Covid-19 er ikke en almindelig virus, og tiden
efter 11. marts har ikke været en almindelig tid.
Af Ole Skøtt, Dekan
Foto: Pixabay

Danmark blev lukket ned 11. marts –
vi gik hjem fra universitetet for at arbejde og studere hjemmefra, og på få
dage blev undervisningen på SUNDs
uddannelser omlagt fra fysisk tilstedeværelse til digital undervisning. Det
er et enormt arbejde at ændre undervisningen så radikalt på så kort tid, og
der skal lyde en stor tak fra mig til alle,
der gjorde det muligt! Têten blev taget af Anton Pottegaard og hans folk,
tæt suppleret af fakultetssekretariatet. Jeg er stolt af, at vi på få dage
kunne præstere så stor forandring.
De fleste beslutninger er gennemført
i tæt samspil med studieledere, administration, studenterorganisationer,
øvrige fakulteter og fællesområdet
på SDU og ikke mindst med de andre
sundhedsvidenskabelige fakulteter i
Danmark. De samarbejdsrelationer og
netværk, der tidligere er opbygget,
har været guld værd i denne situation.
Og jeg er imponeret af vores studerende, som tog den nye hverdag og
undervisning til sig. Ikke bare undervisning men også digitale eksaminer
nåede at blive planlagt og udført inden påske. Jeg ved, at det har været
en udfordring for alle – men det lykkedes. Det betyder, at mange forsinkelser i studiet er undgået. Det glæder
mig!
Alligevel er alt ikke løst. Der er moduler, som kræver fysisk tilstedeværelse,
og der er klinikophold, som pt. ikke
kan gennemføres. Særligt ophold på

sygehus har været udfordret, da rigtig
mange afdelinger har været præget
af den ekstraordinære situation. Disse elementer er stadig en udfordring.
Og der arbejdes på højtryk på at finde løsninger, der forhindrer for mange
og for lange forsinkelser. Det kan måske blive komprimerede forløb i form
af sommerskoler til erstatning for fx
færdighedstræning,
laboratorieundervisning og øvelser.
Langsom genåbning
Vi står nu midt i en genåbning af Danmark. Det er ikke blot at gå direkte
tilbage til den hverdag som vi kendte
– Covid-19 vil være i samfundet i lang
tid endnu, og det er stadig vigtigt, at
ikke for mange bliver smittet samtidig, da sundhedssektoren skal kunne
følge med i forhold til intensivpladser
og personale til de patienter, der får
brug for hjælp. Det betyder også, at
hverdagen på universitetet og på studiet i den kommende periode fortsat
vil være anderledes end det, vi kendte
før 11. marts.
Vi kan ikke i dag sige helt præcis,
hvordan universitetet kommer til at
genåbne. Indtil videre er universiteterne lukket ned til og med 10. maj. Vi
lægger os i selen for at gennemføre
undervisning på en måde, hvor I ikke
oplever mindre god uddannelse eller
unødvendige forsinkelser.
Det er dog allerede meldt ud fra regeringen, at medicinstuderende på
sidste semester vil kunne færdiggøre
deres uddannelse som planlagt inden
sommer ved at gennemføre under-

visning og eksaminer fysisk på institutionerne, hvis det er afgørende for
afslutningen af uddannelsen. Hvordan
det skal udfoldes i praksis, arbejder vi
pt. på at kortlægge.
Vi kan ikke afholde lægeløftet, som
vi plejer, da større forsamlinger er
forbudt. I år vil arrangementet blive
transmitteret online, så I kan samles
med familie og venner hjemme og
fejre den store dag. Selve lægeløftet
skal I afgive digitalt. Det bliver anderledes – men vi kan love, at dagen nok
skal blive festlig og ganske særlig! I vil
få nærmere information, når arrangementet er planlagt.
Den digitale fremtid
Det er sandsynligt, at de nye erfaringer med digital undervisning kan
være med til at ændre undervisningen fremadrettet – også efter den
akutte situation. De foreløbige meldinger er, at den digitale undervisning
har været en succes. SUNDs studerende deltager i et evalueringsprojekt,
forankret på SUND-KU. Vi glæder os
til at se resultaterne, så vi kan tage erfaringerne med os videre.
Mødet, dialogen og det sociale mellem studerende og undervisere vil
selvfølgelig også i fremtiden være en
vigtig del af studiet – men de gode
erfaringer, som høstes pt. med digital
undervisning, skal ind og virke i studierne fremover, så undervisningen til
stadighed er tidssvarende, fleksibel
og af den bedste kvalitet.
Jeg glæder mig til, at vi igen ses på
universitetet!
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