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Af Anna Hae Jin Jessen 

Foto: Colourbox

Inviter i god tid

Facebookinvitationer bliver notorisk 

glemt, selvom der er trykket både inte-

resseret og deltager. Sørg derfor for at 

oprette og invitere i god tid. Snak med 

kammeraterne og få spredt ordet!

Opret tidsubegrænsede Zoom-møder

Det er ikke sikkert, at der skal fe-

stes natten lang på Zoom, men det 

er rart, at festen ikke pludselig luk-

ker ned, når bølgerne går højest. 

Går du ind via syddanskuni.zoom.us,                            

kan du hoste møder, der er tidsube-

grænsede.

Tænd kammeraet og dress up

Du har nok tit hørt dine undervisere 

sige, at det kan være en flad fornem-

melse at sidde og snakke til et hav af 

sorte skærme. Dette gør sig selvfølgelig 

også gældende til Zoom-julefrokosten. 

Tag det pæne tøj på, i hvert fald for-

oven, og find nissehue eller rensdyrge-

vir frem for rigtig julefrokoststemning.

Find din indre pynte-Jørgen frem

Særligt for dem, der er værter, er der 

mulighed for at skabe julestemning 

med en hyggelig baggrund. Find ju-

lekugler, guirlander og de levende lys 

frem. Husk at du også selv skal være 

i billedet, og at din skærm til tider er 

meget lille! Tænd dit kamera i Zoom 

og test af inden festen hvor meget 

der kan ses, så dit hårde pyntearbejde 

ikke går til spilde.

Baggrundsmusik

Intet giver vel mere julestemning end de 

gamle, måske til tider lidt udslidte, jule-

hits. Lav eller find en hyggelig juleplay-

liste som du kan holde ud at høre på. 

Tilslut eventuelt via et lydkort (Google 

er din ven her) så alle kan høre med. 

Gamemaster

Når man er mange på Zoom, kan det 

være svært at føre samtaler alle sam-

men, og man kan nemt ende ud med 

lidt radiotavshed. Accepter at den 

løsslupne julefrokoststemning måske 

er begrænset og find en vært til at stå 

for velkomst, ordstyring og spil.

Farvel pakkeleg og halløj julebanko 
og kahoot

Pakkeleg kan være lidt ambitiøst at af-

holde over Zoom, men julebanko fun-

gerer rigtig godt. Find bankogenerator 

inklusiv bingolingo på geogebra.org 

og bankoplader via Google. Det kan 

være en god idé at sende bankoplader 

ud i god tid, så der er styr på hvem, der 

har hvilke, medmindre man må have 

uendeligt mange. Dette får som regel 

også flere til at dukke op på selve da-

gen. Kahoot koster lidt, men kan være 

godt givet ud. Lav quizzen i god tid og 

gør eventuelt brug af temaer som for 

eksempel jul eller Fyn-facts.

The winner takes it all

Der er ikke noget som præmier, der 

kan motivere folk. Kontakt de lokale 

restaurationskoncerner, dit festudvalg 

eller fagråd og hør om der er nogle, 

der vil sponsere gavekort eller lig-

nende. Gavekort til Boulders gør for 

eksempel ofte stor glæde samt ga-

vekort til tarteletter på Klosterkroen. 

Ellers er chokolade, slik og chips også 

et hit. Præmierne behøver altså ikke 

at være store, det er tanken der tæller, 

og der spilles for hyggens skyld.

Der er selvfølgelig begrænsninger, 

når festen skal holdes hver for sig, 

men der er også mulighed for at være 

kreativ, og det kan være utrolig hyg-

geligt med Zoomaftener. Giv det en 

chance og kast dig ud i det sammen 

med dine medstuderende! God jul!

Den ene julefrokost efter den anden er aflyst - men det betyder ikke, at julehyggen med 
studiekammeraterne er sat på standby! I fagrådet for Audiologi og Audiologopædi har man 
i løbet af 2020 afholdt de sociale arrangementer over Zoom. Her kommer deres tips og 
erfaringer, så du kan få gang i julehyggen med vennerne.

Ny studieleder, 
ny retning

Af Mathilde Dahlin Bennetsen 

Foto: Pixabay / SDU

Hvad er en studieleder helt præcis? Ja, det var jeg selv i tvivl 

om, og hvem er så bedre at spørge end den nye studieleder 

for medicin, Bjarne Rønde Kristensen. ”En studieleder har 

sammen med studienævnet, der består af fem videnska-

beligt ansatte og fem studerende, det faglige ansvar for, at 

lægestudiet er bedst muligt tilrettelagt i undervisnings- og 

eksamenssituationer.” Derfor er der ingen tvivl om, at den 

opgave, Bjarne Rønde Kristensen blev kastet ud i, var noget 

af en mundfuld midt i en verden ramt af pandemi.

Der er blevet handlet hurtigt på omlægning af undervisning 

og eksamen, og det er ikke kun negative ting, vi har fået 

ud af pandemien. ”Vi lærer hurtigt områder, hvor ting kan 

forbedres. Jeg tror i den grad, at noget undervisning især 

fra de studerendes side med fordel kan placeres online, da 

det netop giver en mulighed for at se undervisning på dét 

tidspunkt, der passer ind i hverdagen, og at man har mulig-

hed for at genafspille.” Dog er det vigtigt for Bjarne Rønde 

Kristensen at understrege, at det ikke må tage overhånd. 

Han mener, at der er en stor gevinst ved at være i det sam-

me lokale både set fra underviseren, men også fra de stu-

derendes perspektiv. 

De studerende først

De studerende på medicin står altid klar med deres menin-

ger, og det er vigtigt for hele studienævnet at forsøge at 

imødekomme så mange ønsker som muligt på bedst mu-

lig vis. Derfor er det vigtigt for Bjarne Rønde Kristensen at 

være synlig over for især de studerende. ”Jeg håber at det 

arbejde, som studienævnet laver, om muligt bliver endnu 

mere synligt over for de studerende.” Ønskescenariet er, at 

de studerende skal vide, hvem han er, når han kommer gå-

ende på gangene på fakultetet, så de kan henvende sig til 

ham. Han er klar over, at der hele tiden er forbedringspo-

tentialer på så stort et studie som medicin og er derfor klar 

til at lytte til de enkelte studerendes evalueringer. 

Bjarne Rønde Kristensens store vision for medicinstudiet på 

SDU er, at det skal være det bedste i Danmark. ”På nogle 

måder mener jeg allerede, at der er store fordele ved SDU. 

Det er bl.a. vigtigt at nævne det store kvote-2-optag, som 

giver et bredere sortiment af studerende og dermed et bre-

dere grundlag for fremtidens læger.” 

Mere klinik

Endnu en af de ting, som Bjarne Rønde Kristensen vil være 

med til at iværksætte, er mere klinisk undervisning. ”Jeg vil 

gerne være med til at udvikle, at der kommer endnu mere 

klinik specielt på kandidaten.” Han mener, at enhver klinisk 

situation skal være en læringssituation, så både de medicin-

studerende og de uddannede læger får noget ud af de kli-

niske ophold. ”Jeg ønsker, at der er så meget undervisning 

som muligt, der omlægges til klinik. Jeg tror, at det vil være 

godt for både de medicinstuderende og for klinikken, at de 

studerende kan få så meget som muligt ud af opholdene.” 

Bjarne Rønde Kristensen har selv stået i front ude i klinikken 

og synes, at det er utrolig positivt at have studerende med. 

Vi byder velkommen til Bjarne Rønde Kristensen og ser 

frem til af følge med i, hvordan medicinstudiet kommer til 

at udvikle sig. 

Bjarne Rønde Kristensen er ny studieleder på medicin efter 19 år som ledende overlæge for 
de gynækologisk-obstetriske afdelinger på OUH. Nu skal han gøre de medicinstuderende 
parate til lægelivet gennem en god tilrettelæggelse af undervisning og klinik.

En guide til 
Zoom-julefrokosten
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Som følge af samfundets generelle tendens til at forbedre, hvad markedet har at byde på, 
kunne sexdukkeindustrien gå hen og blive større. Dette åbner op for en diskussion om etik.

Lad os snakke lidt 
om sexdukker

Af Mathilde Dahlin Bennetsen

Illustration: Freja Bjerck-Amundsen

Jeg kan umuligt være den eneste, der 

sidder derhjemme og er ved at gå ud 

af mit gode skind. Stort set alt under-

visningen foregår online, og hvis man 

endelig skulle få lov til at møde op én 

enkelt dag, så foregår det med stor 

afstand og måske endda også med 

mundbind på. Især de store studier er 

ramt, hvor vi normalt er samlet over 

200 mennesker. Selvom jeg sagtens 

forstår vigtigheden i at tage hele Co-

vid-19-situationen seriøst, så ændrer 

det bare ikke på, at det er svært at 

lade være med at lave alt muligt an-

det, når man egentlig skal læse. Jeg 

zoomer i den grad ud på Zoom. 

Fakultetet har gjort så meget og 

været rigtig omstillingsparat, og det 

skal det i den grad have en stor ros 

for, men ros til mig skal der ikke lyde. 

Overspringshandlingerne er mange, 

og der er aldrig blevet støvsuget og 

gjort så meget rent hjemme hos mig, 

som der er blevet gjort de sidste må-

neder. Hvorfor synes jeg, at det er 

helt okay at se undervisningen med 

et halvt øje, hvis bare jeg laver noget 

”fornuftigt” i stedet? Jeg er så svag, 

når jeg sidder i min lille lejlighed, og 

ingen forventer, at jeg hverken ser an-

stændig ud eller ligner en, der forsø-

ger at følge med. Lynhurtigt har jeg 

fundet på noget andet, som jeg i dét 

øjeblik mener er superrelevant. 

Der skal dog bestemt heller ikke lyde 

en ros til de studerende, der pludselig 

synes, at forelæserne skal afbrydes, 

når de er midt i at forklare noget. Jo, 

der skal da være plads til spørgsmål, 

men at sidde bag en skærm under et 

dæknavn og lave unødvendige afbry-

delser er bare nederen. Stop det!

Det lader ikke til, at den her dumme 

sygdom og dermed heller ikke den 

alternative undervisnings- og studie-

form umiddelbart er på vej væk, så 

skal vi ikke blive enige om, at vi kun 

stiller spørgsmål, når det giver me-

ning, og jeg støvsuger EFTER fore-

læsningen? 

Af Sørine Elinore Gram. 

Foto: Colourbox 
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Det kan for mange virke som et tabu 

at tale om brugen af sexdukker, da 

det både sætter fokus på seksuelle 

præferencer og samtidig kaster lys på 

essentielle etiske spørgsmål. Sexduk-

ker kommer i mange forskellige stør-

relser, former og typer, og man kan 

blandt andet udvælge skålstørrelse 

på brysterne og højde. Dette har både 

negative og positive sider. 

Hvad gør sex godt?

Sex består af mere end blot akten, 

men hvad præcis, der gør sex god, 

kan være svært at definere. Det er 

dog et essentielt spørgsmål i hele de-

batten om sexdukker. 

Psykolog og sexolog, Malene Holl-

mann, fastslår følgende: ”For at have 

god sex skal man kunne kommunike-

re omkring sine behov, sine lyster og 

hvad der foregår. Man skal være op-

mærksom på den anden, og det er jo 

taget ud af ligningen, hvis det er en 

dukke, man har sex med.””

Selvom hun ser positive ting ved sex-

dukker, gør hun det også klart, at man 

skal kunne skelne mellem sex med en 

dukke og et menneske. ”I forhold til 

at udvikle kommunikationsevner, som 

er fundamentet i alt, hvad der handler 

om god partnersex med et menneske, 

så er det bestemt ikke noget, man får 

udviklet gennem at have sex med en 

dukke,” forklarer Hollmann.

En snorlige krop

Man kunne være fristet til at spørge, 

om brugen af sexdukker påvirker ens 

forventninger til, hvordan en krop skal 

se ud og agere under sex. 

Malene Hollmann forklarer først og 

fremmest, at hun både ser fordele og 

ulemper i, at man kan udvælge dukker 

efter helt specifikke træk. Hun mener, 

at det kan være en fordel, hvis man 

har en præference, der kan være svær 

at imødekomme. Samtidig fortæller 

hun følgende: ”Jeg tænker godt, at 

det kan påvirke ens syn på kroppen, 

så man får et mere snævert syn på, 

hvordan en naturlig krop ser ud.”

Idéen om en sexdukke, der er til kun 

for forbrugerens nydelse, mener hun 

også kan lede til nogle forkerte fore-

stillinger om, hvordan sex er med en 

levende partner. ”Så kan det også 

gøre, at man kan få et meget objek-

tiviseret syn på, hvad partneren er for 

en størrelse, og hvordan de skal age-

re, for dukken er jo bare modtagelig,” 

fortæller hun. 

Sexdukken som redskab  
ved ekstremerne

Det faktum, at sexdukken ikke har 

følelser, lyster og seksuelle grænser, 

behøver ikke nødvendigvis at være 

negativt. Malene Hollmann kan se 

noget positivt i, at folk med særli-

ge præferencer kan afreagere på en 

dukke. Hun fortæller: ”Hvis man har 

en partner, som ikke har lyst til noget 

bestemt, fordi det er for voldsomt, så 

kan man gøre det med en dukke.”

I Danmark er det under debat, hvor-

vidt sexdukker, der ligner børn, bur-

de være lovligt. Hollmann mener, at 

diskussionen er meget relevant, men 

samtidig også svær. Overordnet kate-

goriserer hun to typer af pædofile – 

de, der mener, at pædofili er naturligt 

og burde være lovligt, og de, som le-

ver en forpint hverdag med en trang, 

de ved er afvigende og skadelig. Om 

sidstnævnte fortæller hun: ”For nogle 

af dem tænker jeg, at det kan være en 

fordel at have sex med en dukke, der 

ligner et barn, da de så kan få afløb 

for noget af deres trang, fremfor at gå 

ud og forgribe sig på børn.” Proble-

met opstår, mener hun, hvis dette kan 

få en skjult trang til at eskalere.

Når medicinere laver jokes
Ved I hvilken muskel, 

der kan få en mands hoved 
til at dreje?

m. Gluteus Maximusm. Gluteus Maximus

Illustration: Sørine Elinore Gram.                                                      
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Af Mathilde Dahlin Bennetsen 

Foto: Colourbox

Der er ikke nogen tvivl om, at vi ikke havde set det her kom-

me. Den hurtige udvikling af Covid-19 i foråret kom bag på 

os, og alle var nødt til at handle hurtigt. Undervisning og 

eksamen skulle omlægges hurtigst muligt til digitalt, men 

sådan at man samtidig kunne opretholde den høje kvalitet, 

man normalt finder ved fysisk fremmøde.

Vi lægger skinnerne, mens toget kører

Områdeleder for uddannelsesbetjening og klinikfordeling, 

Kirsten Zeuthen, fortæller, at man op til nedlukningen af 

landet godt kunne fornemme, at det hele var ved at stikke 

af. ”Vi havde en uge eller to, hvor vi godt kunne fornemme, 

at det var ved at stramme til. Vi har dog aldrig prøvet det 

før, så da det skete, skulle vi handle hurtigt, og der var ikke 

rigtig noget valg. Det var, som det var.” Der er ikke nogen 

tvivl om, at man godt kunne have ønsket, at man havde 

haft et sekund eller to mere til at tænke tingene igennem, 

men samlet set mener Kirsten Zeuthen, at vi kom fornuf-

tigt igennem den første svære periode. ”Der var nogle rig-

tig gode folk, der hurtigt satte tingene i værks, så vi kunne 

komme i gang med alternativerne hurtigst mulig.”

Ikke kun dårlige ting

Selvom det hele godt kan virke en smule dystert i disse ti-

der, så er det ikke alt, der nødvendigvis har været dårligt. 

Det sundhedsvidenskabelige fakultet har lært rigtig meget 

af den situation, vi blev kastet ud i. Den virtuelle undervis-

ning var heller ikke helt fremmed, tilføjer Kirsten Zeuthen. 

”Vi har egentlig gået nærmest i flere år og sagt, at man da 

godt kunne lave noget mere onlineundervisning, og at man 

måske kunne få noget godt ud af at streame nogle ting. 

Det har været en vanskelig proces, men lige pludselig kom 

tidspunktet.”

Dorthe Majlund Sørensen, som er områdeleder for under-

visning og eksamen, nævner også, at vi fremover kan for-

vente at bruge nogle af de mange muligheder, vi har fået. 

”Vi har fundet ud af, at hvis det er nødvendigt og giver me-

ning i det enkelte fag, så kan vi faktisk omlægge under-

visning til at være online.” Man har blandet andet set, at 

onlineundervisningen har fungeret fortrinligt ved den obli-

gatoriske team-baserede læring på medicin, hvor man hur-

tigt har kunnet få de studerende ud i breakout rooms. 

Dog er det vigtigt for Dorthe Majlund Sørensen at pointere, 

at vi stadig skal være opmærksomme på, at bare fordi vi 

kan gå online, skal vi også finde ud af, om det giver mening 

i situationen. ”Det er stadig vigtigt, at man prioriterer dele 

af den fysiske undervisning, så man opretholder de sociale 

relationer til sine medstuderende og undervisere. Den ufor-

melle snak får man ikke på samme måde, og den betyder 

også rigtig meget.”  

Hvad så nu?

Der er endnu ikke nogen faste beslutninger for, hvordan 

undervisningen skal være i fremtiden. ”Der er ikke taget 

konkret stilling til, hvordan det skal være fremover, men vi 

har i den grad fået udvidet vores mulighedsrum,” fortæller 

Kirsten Zeuthen. ”Det er ikke sådan, at når Corona er ovre, 

så vil vi lave onlineundervisning til evig tid, men det kan 

sagtens være, at man vælger at benytte det i flere sam-

menhænge end før.” Mulighederne er i hvert fald mange nu. 

Farvel til Blackboard

Af Emma Elisabeth Grud LundAf Emma Elisabeth Grud Lund

Foto: Teodora NastasejevicFoto: Teodora Nastasejevic

Forud for udvælgelsen af det nye Forud for udvælgelsen af det nye 

e-læringssystem har man selvfølgelig e-læringssystem har man selvfølgelig 

vurderet kvaliteten og funktionalite-vurderet kvaliteten og funktionalite-

ten af systemet. Som en del af dette ten af systemet. Som en del af dette 

har man igangsat pilot-projekter, hvor har man igangsat pilot-projekter, hvor 

udvalgte uddannelser på SDU har udvalgte uddannelser på SDU har 

fået lov til at afprøve Itslearning. fået lov til at afprøve Itslearning. 

Jeg har snakket med Camilla, som går Jeg har snakket med Camilla, som går 

på 3. modul på Klinisk biomekanik. på 3. modul på Klinisk biomekanik. 

Hun er en af de studerende, der har Hun er en af de studerende, der har 

fået lov til at afprøve det nye system. fået lov til at afprøve det nye system. 

Derudover har hun fra sin tidligere Derudover har hun fra sin tidligere 

uddannelse også stiftet bekendtskab uddannelse også stiftet bekendtskab 

med platformen.med platformen.

Det gode

Jeg starter selvfølgelig med at spør-Jeg starter selvfølgelig med at spør-

ge, hvilke fordele Itslearning har. Det ge, hvilke fordele Itslearning har. Det 

som Camilla umiddelbart er mest som Camilla umiddelbart er mest 

begejstret for, er Itslearnings nemme begejstret for, er Itslearnings nemme 

tilgang til dag-til-dag materialer. Man tilgang til dag-til-dag materialer. Man 

kan nemlig nemt gå ind via ugeske-kan nemlig nemt gå ind via ugeske-

maet og finde de materialer, som skal maet og finde de materialer, som skal 

bruges til dagens undervisning. Hun bruges til dagens undervisning. Hun 

nævner også, at der på BlackBoard nævner også, at der på BlackBoard 

er en del flere kliks, før man kommer er en del flere kliks, før man kommer 

ind på de enkelte forelæsninger. Der-ind på de enkelte forelæsninger. Der-

udover fortæller hun, at det også er udover fortæller hun, at det også er 

en del nemmere at lægge videoer op en del nemmere at lægge videoer op 

på Itsleaning.på Itsleaning.

På den måde er der altså en masse På den måde er der altså en masse 

gode ting at glæde sig til, når vi skif-gode ting at glæde sig til, når vi skif-

ter til Itslearning. ter til Itslearning. 

Det knap så gode

Vi kommer selvfølgelig også til at sige Vi kommer selvfølgelig også til at sige 

farvel til en masse, når vi siger farvel til farvel til en masse, når vi siger farvel til 

BlackBoard. Camilla fortæller blandt BlackBoard. Camilla fortæller blandt 

andet, at hun kommer til at savne andet, at hun kommer til at savne 

den overskuelighed, der er på Black-den overskuelighed, der er på Black-

Board, og at Itslearning hurtigt kan Board, og at Itslearning hurtigt kan 

blive uoverskueligt i takt med, at der blive uoverskueligt i takt med, at der 

lægges flere dokumenter op. Camilla lægges flere dokumenter op. Camilla 

påtaler også, at vigtige informationer påtaler også, at vigtige informationer 

hurtigt kan drukne på Itslearning, og hurtigt kan drukne på Itslearning, og 

at det faktisk var nemmere at finde på at det faktisk var nemmere at finde på 

BlackBoard. En sidste ting, som også BlackBoard. En sidste ting, som også 

har vist sig at være problematisk ved har vist sig at være problematisk ved 

Itslearning, er at få skemaet synkroni-Itslearning, er at få skemaet synkroni-

seret med sin egen telefons kalender. seret med sin egen telefons kalender. 

Camilla fortæller, at der er en app til Camilla fortæller, at der er en app til 

systemet, som dog ikke altid virker systemet, som dog ikke altid virker 

lige optimalt. Især det sidste er et lige optimalt. Især det sidste er et 

element, som jeg tror er vigtigt at er element, som jeg tror er vigtigt at er 

velfungerende for mange studerende, velfungerende for mange studerende, 

da det skaber mere overskuelighed da det skaber mere overskuelighed 

og overblik i hverdagen.og overblik i hverdagen.

Generelt er Camilla fortaler for at Generelt er Camilla fortaler for at 

beholde BlackBoard, da hun føler, at beholde BlackBoard, da hun føler, at 

det er både nemmere, bedre og mere det er både nemmere, bedre og mere 

overskueligt. Hun fortæller mig dog, overskueligt. Hun fortæller mig dog, 

at alle de studerende i pilotprojektet at alle de studerende i pilotprojektet 

har sendt ris og ros ind til projektets har sendt ris og ros ind til projektets 

ledelse. Man kan altså håbe, at SDU ledelse. Man kan altså håbe, at SDU 

sørger for at reagere på kritikken af sørger for at reagere på kritikken af 

Itslearning, så alle studerende får det Itslearning, så alle studerende får det 

bedst mulige e-læringsstystem.bedst mulige e-læringsstystem.

Efter jeg har snakket med Camilla, Efter jeg har snakket med Camilla, 

præsenterer jeg nogle af problema-præsenterer jeg nogle af problema-

tikkerne ved Itslearning for Anne Møl-tikkerne ved Itslearning for Anne Møl-

gaard Nielsen. Anne er torvholder for gaard Nielsen. Anne er torvholder for 

det fag, Camilla har deltaget i, og har det fag, Camilla har deltaget i, og har 

derfor været med til at pilotteste plat-derfor været med til at pilotteste plat-

formen. Anne siger, at hun selvfølgelig formen. Anne siger, at hun selvfølgelig 

er ærgerlig over, at Itslearning er ble-er ærgerlig over, at Itslearning er ble-

vet opfattet negativt, men hun under-vet opfattet negativt, men hun under-

streger også, at de studerende med streger også, at de studerende med 

vilje ikke har fået en introduktion, in-vilje ikke har fået en introduktion, in-

den de skulle bruge systemet – netop den de skulle bruge systemet – netop 

for at teste hvor intuitivt de oplevede for at teste hvor intuitivt de oplevede 

platformen. Hun kommenterer også: platformen. Hun kommenterer også: 

”Koblingen til de studerendes skema ”Koblingen til de studerendes skema 

forventes at være optimeret, når e-le-forventes at være optimeret, når e-le-

arn kobles på skemasystemet”. Der er arn kobles på skemasystemet”. Der er 

altså allerede blevet kigget på noget altså allerede blevet kigget på noget 

af den kritik, som de studerende har af den kritik, som de studerende har 

rettet mod Itslearning – og det er po-rettet mod Itslearning – og det er po-

sitivt!sitivt!

I 2021 skal vi sige farvel til Blackboard og hej til klassens nye dreng, Itslearning. SDU får I 2021 skal vi sige farvel til Blackboard og hej til klassens nye dreng, Itslearning. SDU får 
nemlig et nyt e-læringssystem, som meget snart forventes at være i fuld drift. I denne ar-nemlig et nyt e-læringssystem, som meget snart forventes at være i fuld drift. I denne ar-
tikel vil vi snakke lidt om alt det gode ved Itslearning og alt det, vi kommer til at savne ved tikel vil vi snakke lidt om alt det gode ved Itslearning og alt det, vi kommer til at savne ved 
Blackboard.Blackboard.

En ny virtuel virkelighed
Efter nedlukningen i efteråret blev der handlet hurtigt på både undervisnings- og eksa-
mensfronten. Hele det sundhedsvidenskabelige fakultet var, og er stadig, ramt af ændrin-
ger, men er der nogle af ændringerne, vi kan tage med os videre til en tid efter Covid-19?
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Katrine Tranberg Jensen 

Medicin, modul B2

Sine Persson Kreinøe

Psykologi B2

Studiestart under  
en pandemi

Af : Emma Elisabeth Grud Lund 

Foto: Privatfoto

I år har studiestarten været noget anderledes, end hvad vi 

kender. Med vekslende forsamlingsforbud, nedlukning af 

nattelivet og en generel opfordring om at holde sig væk fra 

mennesker, har det været svært at afholde studiestarten, 

som vi kender den. Jeg har derfor taget fat i to studerende 

fra psykologi og medicin til en snak om hvordan studiestar-

ten har været for dem.

1. Hvad har du savnet ved en studiestart  
under pandemien? 
Jeg har savnet en studiestart, hvor jeg følte, at jeg kunne 

komme mine medstuderende nær. 

Jeg er godt klar over, at det ikke er nødvendigt at være i 

fysisk kontakt for at lære nogen at kende, men det ikke at 

kunne give et klap på skulderen for godt arbejde, et glæde-

skram over en vunden aktivitet eller at sidde lidt tættere og 

snakke sammen, det er svært. Bare et håndtryk er et slags 

førstehåndsindtryk, som vi også har misset. Og det er bare 

så ærgerligt. Det var svært for mig at få følelsen af at være 

kommet nogen rigtig nær, fordi jeg hele tiden skulle huske 

at holde afstand - og minde andre om det. 

Det er svært at blive rigtig nær, når man hele tiden skal 

bede dem om at gå væk - de to ting er svære at forene i 

hjernen. 

Når alt det er sagt, så er jeg godt klar over vigtigheden af 

alle de sikkerhedsforanstaltninger, der blev taget. Men når 

jeg lige er flyttet hertil fra Nordsjælland og har forladt fa-

milie og nære venner i dagligdagen, så er det meget også 

at mangle den nærhed, jeg kunne få fra andre i et nyt be-

kendtskab. Og det ved jeg, at jeg ikke er ene om.

2. Forklar om nogle af de kreative tiltag der har været 
nødvendige i studiestartsperioden under pandemien? 

I introugen kunne vi kun se skolen udefra eller enkelte ste-

der lige inde ad hovedindgangen, hvor vi kunne hente vand. 

Så vores uni-løb foregik udenfor og alle aktiviteter var med 

konstant fokus på afspritning og afstand. Vores undervis-

ning foregik i Winsløwparken på det første modul, så det er 

først nu her på andet modul, at vi får lov til at se SDU rigtigt 

indefra og lære at finde rundt. Det kan godt være lidt over-

vældende, fordi vi, hvis covid-19 ikke var en ting, ville have 

været sammen om det i introugen og haft en fornemmelse 

af hvor tingene er, når vi kom tilbage nu her. 

Det at holde afstand kan være svært, når vi er så vant til, 

at der som regel skal laves teambuildingøvelser, der ofte 

kræver tæt fysisk samarbejde. Det havde vores tutorer kla-

ret ved at være kreative og finde nogle gode aktiviteter, 

der kunne laves på afstand. Det positive er, at det har sine 

fordele at være udenfor, vi fik jo masser af sund frisk luft 

sammen og sol, og det har været en god måde at lære hin-

anden at kende på. 

Det triste er, at vi ikke har haft den store mulighed for at 

tage hjem til hinanden, og ikke kan ses så meget uden 

for studiet. Normalt ville jeg i hvert fald have været en del 

hjemme hos mine nye venner for at lære dem at kende og 

se hvor de boede m.m. For at sætte det i perspektiv, har jeg 

ikke været hjemme hos nogen endnu, hvilket er en lidt sørg-

modig tanke. Det har også gjort det svært for nogle at få 

venner, og nogle er måske mere isolerede, end de normalt 

ville have været. Det kræver også, at vi som studerende er 

ekstra opmærksomme på at sørge for, at vores medstude-

rende har det godt og trives. Vi tjekker lige ind hos hinan-

den en ekstra gang for at se, at alt er okay. 

3. Hvordan har du fået venner på dit nye studie,  
nu hvor studiestarten var lidt amputeret?
Jeg fik nye venner ved at deltage så meget som muligt i alt, 

hvor der var mulighed for fremmøde i introugen og senere 

at deltage så meget som muligt i de få fysiske forelæsning-

er. Og ellers den ugentlige holdundervisning. Og så selv-

følgelig vores facebookgruppe for at finde dem, jeg havde 

mødt, så vi kunne holde kontakten – om end på de sociale 

medier. 

Holdundervisningen har heldigvis reddet os noget så geval-

digt. Vi sidder godt nok med afstand og spritter alting af, 

men det er vores bedste mulighed for at ses. Jeg er selv et 

ret udadvendt menneske, så jeg gjorde det, at jeg snakkede 

med dem, der sad ved siden af mig til undervisningen. De 

er i dag en del af min studiegruppe. Så jeg har fundet nogle, 

jeg er ligesindet med både fagligt og udenfor studiet – der 

føler jeg mig meget privilegeret og sender en tanke til dem, 

der ikke har været så heldige som mig. 

Vi er som sagt stadig kommet i studiegrupper, og dem ses 

jeg i hvert fald selv med gerne en gang om ugen på SDU og 

en gang i mellem på Zoom (stadig med afstand og afsprit-

ning mm.). Så jeg er nok meget knyttet til min studiegrup-

pe, fordi det er de mennesker, vi får set mest til og dem, vi 

nåede at danne bånd til i løbet af de fire introdage, vi havde. 

De andre, jeg har mødt på introdagene, holder jeg kontakt 

med over sociale medier eller mødes med til en gåtur i ny 

og næ, hvor vi kan holde os på behørig afstand. 

Jeg håber også, at jeg kan møde nogle nye mennesker gen-

nem den madklub, der er ved at blive etableret på vores år-

gang, hvor vi kan holde os inde for corona-restriktionerne. 

1. Hvad har du savnet ved en studiestart  
under pandemien?
Det har været underligt at starte på universitet uden den 

velkendte rustur, der danner fundamentet i det nye kapi-

tel som universitetsstuderende. Det havde været her, man 

havde skabt den første følelse af at høre til og være en del 

af en større flok, der sammen kæmper om at komme glade 

igennem alt fra anatomi til kredsløbene. 

Ydermere stoppede de sociale arrangementer desværre 

tidligere end planlagt. Den følelse af at blive draget ind i et 

fællesskab med de andre nye studerende forsvandt altså 

lidt fra den ene dag til den anden.

De fleste kan genkende ansigter på de andre studerende 

fra deres årgang, men der står vi på ingen måder endnu. 

Vi kender få igennem de sociale og faglige grupper, så vi 

mangler den større fællesskabsfølelse.

Jeg har også manglet en tilhørsfølelse på universitetets lan-

ge gange, hvor vi knap kan finde rundt, men også på ud-

dannelsen generelt. Al det her Zoom-undervisning minder 

mig lidt om en form for hobby, hvor man selvstuderer noget 

på YouTube fremfor velstrukturerede og ’virkelige’ forelæs-

ninger på uni.

2. Forklar om nogle af de kreative tiltag der har været 
nødvendige i studiestartsperioden under pandemien?
Vi har haft RIGTIG meget Zoom-undervisning! 

Jeg har været så heldig at finde en god gruppe at se online-

forelæsninger med gennem min sociale gruppe, som også 

har inviteret et par fra deres faglige grupper med. 

Zoom-undervisning er ti gange mere overkommeligt, når 

man sidder seks sammen og motiverer hinanden til at kom-

me igennem embryologi en sen onsdag eftermiddag frem-

for at sidde selv i sin seng med en kop kaffe og døse hen. 

Vi har også haft et par fysiske holdtimer på uni. Det gav en 

kæmpe ro at have prøvet at genkende elementer af præ-

paraterne i mikroskoperne inden SPOT-eksamen, der jo ikke 

minder om noget fra gymnasiet. 

Jeg vil også sige et stort tak til både faglige og sociale tuto-

rer, der har kæmpet for at hjælpe os godt i gang. De sociale 

gjorde virkelig deres med on-line fest, da retningslinjerne 

for alvor strammede til, mens de faglige har holdt prøveek-

samen for os. De har motiveret os, og vist at det er muligt at 

leve unilivet - også selvom Zoom er det nye sort. 

3. Hvordan har du fået venner på dit nye studie,  
nu hvor studiestarten var lidt amputeret?
Jeg er kommet rigtig godt ud af det med et par fra min so-

ciale gruppe. Vi har så inviteret et par stykker med fra hver 

vores faglige gruppe, og derved samlet en mikset gruppe. 

Derudover bor jeg på kollegie med en ordentlig flok fra min 

årgang, som vi på kryds har været i gruppe med. Derfor er 

de fleste af mine studie-friends faktisk fra kollegiet, hvor vi 

også sidder og ser forelæsninger sammen.

At kunne se forelæsninger sammen har bidraget til en fæl-

les reference for os, som måske ellers ikke matcher i per-

sonligheder – Zoom er altså både min saviour, der har givet 

mig de bedste venskaber, og min værste fjende, der demo-

tiverer mig og holder mig hjemme, alt imens studiets mølle 

stadig drejer med fuld hastighed. 

Både den sociale og faglige gruppe har bidraget til gode 

venskaber og læsebuddies, så jeg sætter stor pris på uni-

versitets forsøg på alligevel at gøre hele studiestartsfor-

løbet nemmere. De fleste har nok at se til med at flytte 

hjemmefra for første gang, så det har gjort meget at føle, 

der blev lagt op til nye venskaber i både sociale og faglige 

grupper, fremfor bare at sidde med hovedet i bøgerne for 

sig selv fra dag 1.

Pandemien er over os – og det har den efterhånden været i snart et år. I løbet af 2020 er der 
startet en masse nye studerende rundt omkring på landets universiteter. Studerende som 
har set frem til en studiestart fyldt med store fælleskram, latter og øl.

Sine Persson Kreinøe Katrine Tranberg Jensen
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Mød redaktionen 2020
Jeg holder  
meget af at 

rejse rundt og 

opleve forskelli-

ge verdensdele 

til lands, til vands 

og i luften. Jeg 

er vild med at 

dykke og hoppe 

ud fra høje 

steder, men jeg 

elsker også at 

lære andre kulturer at kende. Jeg glæder mig til at 

kunne komme ud i verden igen!

Jeg håber at kunne bidrage til Sund & Hed med 

en masse god energi og spændende artikler om 

studielivet på SUND. Jeg håber at kunne viderefor-

midle nyheder fra fakultetet med et glimt i øjet, så 

det både bliver interessant, men bestemt også sjovt 

at læse med. 

Titlen på en film om mig i 2020 ville være ”Hvordan 

overlever man uden sin lugtesans?” Som en senfølge 

af Covid-19 mistede jeg delvist min lugtesans i foråret. 

Det har været meget mærkeligt at stå med ryggen til 

et køkken og ikke ane, at der blev lavet mad. 

Jeg holder meget af  
Mad! Lasagne er min  

ultimative livret! Hvis 

man kunne leve af at 

spise lasagner verden 

rundt, havde jeg gjort 

det. Blomster og sæ-

bebobler kan altid gøre 

mig glad, og så elsker 

jeg at se film. Mine ynd-

lingsfilm er dem, der får 

mig til at græde (især af 

glæde) – men jeg græ-

der også til mange film, 

alt fra Avengers: End 

Game til High School 

Musical 2.

Jeg håber at kunne bidrage til Sund & Hed med 

fede billeder, god stemning og mere pizza eller kage 

til møderne. Jeg læser medievidenskab og elsker at 

lave fede billeder i Photoshop. Jeg havde ikke stor 

erfaring, da jeg startede på Sund & Hed, men gen-

nem arbejdet her har jeg lært en masse om billed-

redigering og fotografi. 

Titlen på en film om mig i 2020 ville være ”Mood 

Swings” – Når man går fra ’WUHUUU!’ til ’I hate my 

liiiiiife’ 17 gange dagligt… 

Jeg holder meget af at være på vandet. Enten i en 

lille båd, der gynger, eller i god blæst, så jeg kan 

kitesurfe. For mig er tid på vandet - gerne sammen 

med familie og venner - den bedste medicin til at 

lade op og få fornyet energi!

Jeg håber at kunne bidrage til Sund & Hed med 

godt humør og gode idéer. Jeg er uddannet grafiker 

og har arbejdet i den grafiske branche i en del år, 

inden jeg begyndte at læse audiologi. Arbejdet på 

Sund & Hed giver mig mulighed for at bidrage med 

min erfaring og faglighed, og samtidig får jeg meget 

igen ved at arbejde med et team af dygtige og virke-

lig søde studerende. 

Titlen på en film om 
mig i 2020 ville være 

”60.000 grunde til at 

hade Corona - og sta-

dig være taknemme-

lig”. Corona er svær at 

komme udenom, når 

man tænker på 2020. 

Når det nu skulle være 

sådan, så er der på 

det personlige plan 

heldigvis også grund 

til taknemmelighed, 

når året skal gøres op. 

Jeg holder meget af Jeg holder meget af koldkrigs-

historie og forladte bygninger. Med kamera og en 

god portion nysgerrighed besøger jeg gerne storby-

er eller landsbyer i Østeuropa for at finde spænden-

de gamle forladte bygninger. Efterfølgende er det 

sjovt at søge historien bag byggeriet - elsker bare 

generelt storbyer for deres kunst, kultur og musik! 

Jeg håber at kunne bidrage til Sund & Hed med  

min erfaring og en god kvalitet i det visuelle udtryk 

af magasinet, samt gode ideer til skæve og skøre 

indslag. Jeg nyder redaktionens sammenhold og 

forskellighed på tværs af alder og studie. Jeg er 

distræt og fuld af 

”travlhed” og  

godt humør. 

Titlen på en 
film om mig i 
2020 ville være 

”Aflever nu - det 

er godt nok!” stop 

med at iterere og 

forfine, hold pau-

ser, det er meget 

mere effektivt på 

den lange bane... 

men hvorfor er det 

så svært?

Mathilde
medicin

Teodora
medievidenskab

Martin audiologi

Susan ingeniør integreret design

Jeg holder meget af aber. Især gibbonaber. Ingen 

anelse om hvorfor, men hvis et firma sætter et abe-

logo på deres produkt, så er det allerede halvvejs i 

min indkøbskurv. Nårh ja, og Jul - nøøj, jeg er fan af 

Jul. Sneen, glæden, møderne med venner og familie 

og en kop varm gløgg eller kakao under et tæppe, 

mens man græder over en eksamen, der nærmer sig 

med hastige skridt.

Jeg håber at kunne bidrage til Sund & Hed med 

struktur, motivation og opbakning, når det stresser til 

op til en deadline. Jeg vil rigtigt gerne gøre bladet til 

et samlingspunkt for fakultetet og et sted, hvor man 

kan søge hen, hvis man ønsker at blive hørt. 

Titlen på en film om mig i 2020 ville være  

”Hvem fa’an 

bliver ved 

med at putte 

banan på 

min pizza?” 

Jeg holder  
meget af over-

springshandlin-

ger. Har til tider 

en korttidshu-

kommelse som 

en guldfisk og 

ender ofte med 

diverse småpro-

jekter i løbet af 

en dag. Når jeg 

er mere bevidst 

om det, holder jeg af puslespil, at snacke og hænge 

ud med min hund og kat (det er ikke min kat på bille-

det, tydeligvis...)

Jeg håber at kunne bidrage til Sund & Hed med 

ideer og indspark til spændende og relevante artikler 

for de studerende. Der er virkelig gode muligheder 

for at skrive interessante og aktuelle historier, så det 

vil jeg gerne være med til at fremme. 

Titlen på en film om mig i 2020 ville være ”Er det 

mandag... igen?!

René audiologi

Anna
audiologi

Jeg holder  
meget af gode bøger, 

vinterbadning og 

rockmusik fra 60’erne. 

Jeg synes både om at 

spille guitar og bræt-

spil, dog spiller jeg 

ikke sidstnævnte for 

sjov, men for at vinde. 

Desuden er jeg helt 

vild med at strikke.

Jeg håber at kunne 
bidrage til Sund & 
Hed med en masse nye, sjove idéer. Jeg vil gerne 

forsøge at sætte ord på nogle af de ting, der kan 

fylde i en studerendes hverdag og også fylder i min 

egen. 

Titlen på en film om mig i 2020 ville være Fuld 

Fart Fremad. Man har travlt, når man både studerer 

og forsøger at sætte tid af til familie, venner, job og 

hobbyer. Nogle gange føler man bare, at man blinker, 

og så er dagen gået. Til gengæld er det også virkelig 

sjovt, og man skal huske at nyde det samtidigt.. 

Sørine
medicin

Jeg holder  
meget af under-

ligt specifikke 

Facebook-grup-

per. En personlig 

favorit herfra er 

”Husråd gamle & 

nye”. Var ret me-

get en lifesaver, 

da jeg først flyt-

tede hjemmefra 

og er stadigvæk 

stedet, jeg panisk tjekker, når jeg løber ind i bare det 

mindste huslige problem.

Jeg håber at kunne bidrage til Sund & Hed med 

artikler, der opmuntrer os til at have mere med 

hinanden at gøre her på SUND! Jeg ser Sund & Hed 

som en bro mellem alle os på fakultetet og vil derfor 

gøre mit for at styrke den bro! Ellers håber jeg på at 

kunne bidrage med en masse spændende og rele-

vant materiale, som giver jer lyst til at følge med.

Titlen på en film om mig i 2020 ville være ”Hvornår 

var det nu sidst, jeg vandede den her?” Trods nogle 

close calls i løbet af året kan jeg stolt meddele, at alle 

mine planter endnu er i live! Nogle måske lidt mere 

end andre, hvis jeg nu skal være helt ærlig. 

Leila
psykologi
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Af Sørine Elinore Gram 

Foto: Colourbox / Teodora Nastasijevic

B2 er for mange et frygtet modul. De 

fleste husker nok tilbage på det som 

en tid med fart over feltet og en kon-

stant strøm af nye informationer, som 

bare skulle læres udenad. Men blandt 

det svære læsestof og endeløse timer 

med atlas åbent, husker mange nok 

også dissektionen. Man kan næsten 

ikke undgå, at den gør et indtryk, en-

ten fordi det, at dissekere, er grænse-

overskridende, spændende eller be-

kræfter en i valget om at læse enten 

medicin eller klinisk biomekanik. Men 

den oplevelse må jeg som vinterstar-

ter fra årgang 2020 altså undvære. 

Todimensionel anatomi

Som kompensation for den mang-

lende fysiske dissektion fik alle os på 

årgangen adgang til et virtuelt dissek-

tionsprogram. På den måde blev pro-

blemet skubbet væk og mange tænk-

te nok dengang, at det ene vel kunne 

være lige så godt som det andet. 

Dog kan jeg næsten ikke tro, at todi-

mensionel, virtuel dissektion er nok til 

at erstatte indtrykkene og læringen 

fra den fysiske. Jeg er nødt til at spør-

ge SDU’s mest erfarne anatomi-guru, 

cand.med. og lektor John Chemnitz, 

om hans holdning. Chemnitz’ svar er 

meget entydigt, han fortæller mig føl-

gende: ”Jeg har kendskab til virtuelle 

dissektionsprogrammer. Jeg mener 

ikke, de kan erstatte den fysiske dis-

sektion. Det kan være et supplement.”

Beslutningen om at aflyse dissekti-

onen for os vinterstartere blev altså 

taget med andre ting for øje end det 

faglige udbytte. ”Logistikken med 

hensyn til lokaler og den påkrævede 

afstand mellem studenter kunne ikke 

etableres,” forklarer John Chemnitz. 

Dette gør dissektionen til endnu et 

offer for den grådige corona-virus. 

Hvad går jeg glip af?

Både fagligt og personligt er der 

noget, der går tabt, når man ikke 

kan møde op til en fysisk dissektion. 

Chemnitz mener, at man ser bedst 

både med hænder, øjne og ører. Han 

lægger ikke skjul på, at der er nogle 

taktile og manuelle sanser, man be-

nytter under den fysiske dissektion, 

der er enormt væsentlige. 

Desuden forklarer han med henblik på 

det faglige udbytte: ”Min personlige 

mening er, at lagvis dissektion på reel-

le kadavere er med til at give et mere 

reelt billede på, hvorledes strukturer-

ne er placeret under huden, hvorledes 

de er pakket ind og den individuelle 

variation af bindevæv og dermed fa-

sciestrukturer.”

Han lægger vægt på, at kliniske un-

dersøgelser er med til at udvikle det 

helt essentielle ”indre øje” hos os stu-

derende, som er vigtigt i fremtidigt 

virke som læge eller kiropraktor.

Der er stadig håb forude

John Chemnitz forklarer mig, at de i 

denne omgang har haft mere tid til 

at udtænke en plan for dissektionen, 

der skal forløbe nu her. På den måde 

kommer den nye årgang ikke til at gå 

glip af det samme, som jeg gjorde. 

Dog er der også gode nyheder til os 

vinterstartere. ”Med hensyn til de stu-

derende, som er lost in transition , vil 

jeg gerne tilbyde et kursus senere, in-

den de er færdige med bachelor og 

corona stilnet af. Det kunne for ek-

sempel være et intensivt kursus på få 

dage som en fin repetition, inden de 

skal videre til kandidaten.”

Selvom der er lang tid endnu, er dette 

en trøst og en påmindelse om, at den 

manglende dissektion ikke kommer til 

at være afgørende i sidste ende.

”Jeg har kendskab til virtuelle dissektionsprogrammer.  
Jeg mener ikke, de kan erstatte den fysiske dissektion. 

Det kan være et supplement”
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IMCC 
- Hele verdens  
sundhed 
IMCC, som står for International Medical 
Cooperation Committee, er en sundheds-
fremmende frivillig organisation. 
Den fungerer lidt som enparaply-
organisation, med en række foreninger 
under sig. I Odense er eksempelvis 
Bamsehospitalet, Sexekspressen, Førstehjælp 
for folkeskoler og IMCC Exchange en del af 
IMCC. Det vil sige at de ud over hver deres 
organisation indgår i et nationalt fællesskab 
med tilsvarende foreninger i de andre 
universitetsbyer og de får hjælp og støtte fra 
den nationale IMCC bestyrelse.

Sex-ekspressen er for nyligt opstartet igen 
i Odense, og de mange nye medlemmer 
har mange ideer i støbejernet. I løbet af et 
normalt forenings-år afholder de møder 
både lokalt og nationalt og de besøger folke- 
og efterskoler, hvor de underviser eleverne 
i seksualitet. Dette år er der blevet afholdt 
en masse sociale online sammenkomster, 
heriblandt en konkurrence i hvem der var 
hurtigst til at sætte et kondom på. 
Førstehjælp for folkeskoler er en gruppe 
for studerende der er interesserede i at 
forbedre førstehjælpskundskaberne blandt 
folkeskolelever. Alle der har lyst kan deltage 
i deres uddannelsesweekender og være med 
til at undervise i førstehjælp. 
IMCC Exchange arrangerer klinikophold 
for studerende i hele verden. Der bliver 
både sendt studerende fra Danmark ud på 
spændende klinikophold, men der bliver 
også arrangeret ophold i Danmark for 
udenlandske studerende, med alt hvad dette 
indebærer af praktiske og hyggelige opgaver 
og arrangementer. 

Opgaven for lokalbestyrelsen i IMCC Odense 
er at holde overblikket over alle disse 
foreninger og sørge for at fordele støtten 
fra den nationale bestyrelse. Derudover 
afholder vi sundhedsmekka for alle de 
frivillige foreninger på SUND hvert semester. 
Vi håber at i alle fortsat kan holde modet 
oppe, og vi ser frem til at se en masse 
engagerede studerende igen snart. 
Forfatter: Julie Goller 

Nu er efteråret efterhånden ved at være over os. Det betyder, at det nu gælder om at 
gemme så meget smag, som man overhovedet kan, til vinteren. I supermarkederne er der 
sæson for blandt andet æbler, citroner og appelsiner (selvom de nok er fra Spanien eller 
Italien). En ting, der kræver relativt lidt arbejde, men som virkelig kan give meget smag, er 
eddike. I bund og grund skal man ”bare” lade et glas med en alkohol eller sukkerholdig væ-
ske stå i stuetemperatur med adgang til luft. 

Eddike

Af Simon Blanco Lon With, audiolog 

Foto: Colourbox / Pixabay

Hvis man vil lave æble-eddike helt fra bunden, skal man 

først have halvandet kg æbler. Hvis man er heldig, har man 

adgang til en have med et æbletræ, som stadig eller næ-

sten lige har båret frugt. 

Ellers kan man bare købe dem (gerne økologiske og dan-

ske). Gråsten-æbler er en personlig favorit, men alle æbler 

kan gå an. Find den sort du selv synes smager bedst. 

Når man så har sine æbler, gælder det om at moste dem. 

Hvis man har adgang til en saftpresser eller en juicer, er 

det klart det nemmeste, men hvis ikke, kan man bruge en 

blender og hælde mosen igennem et 

stykke stof. Fjern kærnehus og riv, 

hak eller skær æblerne i stykker 

og most dem. 

”Mad, man har 
brugt lang tid  
på at forberede, 
smager bedre”

Nu har du omkring 700 mL saft/most/juice. Hæld mosten 

op i et glas, dæk det til med et stykke rent stof og lad det 

stå i stuetemperatur i halvanden uges tid. Hvis du ikke gi-

der at moste, kan du bare købe en upasteuriseret, ufiltreret 

økologisk æblemost. Nu skal du bare vente og lade eddike-

syrebakterierne arbejde. Inden for to ugers tid vil mosten 

være blevet til en spontant-fermenteret cider, og den vil 

begynde at danne små (CO2) bobler. Hvis dette ikke sker, 

kan du komme lidt usprøjtet æbleskrald i. 

Du kan her, hvis du synes, at det smager godt (gerne lidt 
sødt, syrligt og tørt), hælde den på flaske, og drikke den 
som cider, når den har opbygget lidt brus under låg. 

Hvis du lader den stå yderligere, vil den begynde at boble 

mindre og blive mere syrlig. Langsomt vil der begynde at 

danne sig en lille gelé-klump; en såkaldt eddikemor. En ed-

dikemor er en samling af bakterier og gærceller, der danner 

sukker om til alkohol og alkohol om til eddikesyre. Hvis der 

ikke kommer en smule gelé, eller i det mindste lidt uklarhed, 

kan man købe en god fransk (gerne økologisk) æblecide-

reddike. Den behøver i bund og grund ikke at være fransk, 

men hvis man er heldig, har de en lille smule eddikemor i 

sig, da de ikke er pasteuriserede eller filtrerede. Hvis man 

finder en købeeddike med lidt urenhed eller gelé i, kan man 

fiske det ud, blande det med lidt sukkervand og så tilføje 

det til sin egen eddikeblanding. 

Nu kan man bare 

lade det stå og 

vente, til eddi-

kemoren har 

udviklet 

sig godt.  

Herfra 

Når man skal sylte, skal man bruge dobbelt så me-
get eddike som vand (for eksempel 4 dL eddike til 2 
dL vand). Bland det med en mængde af sukker, der 
svarer til vandet (i dette tilfælde 200 g sukker) og af 
vandets vægt i salt (i dette tilfælde 50 g). Det hele 
koges op, så salt og sukker opløses. Efterfølgende 
tages det af varmen, og der tilføjes krydderier. Jeg 
kan godt lide sennepskorn, fennikelfrø, og peber-
korn. Vil man gerne have det mere julet, kan man til-
føje enebær, stjerneanis og nelliker.

Grøntsager, som for eksempel tyndskårede rødløg, 
agurker, græskar eller asier, kommes i et skoldet  
patent- eller sylteglas, som er skyllet med atamon. 
Herefter hældes lagen over, mens den stadig er 
varm, og glasset lukkes med det samme, så der bliver 
dannet vakuum. Syltede grøntsager kan i princippet 
holde sig i flere år, men de smager af mest og har 
bedst tekstur inden for de første 5 måneder.

Hvis du bare er til juice, kan du op-

varme det til 73°C og hælde det 

på en skoldet patentflaske. Her 

kan det holde sig i op til 4 uger. 

Vinteræbler kan holde sig på 
træet indtil to ugers tid ind i 
frosten, og med den globale 

opvarmning, vi har nu til dags, 
kan det fint gå ind i december. 

Der er notater fra 1600-tallet 
om, at vinteræblerne 
faldt i oktober, så vi 
har altså næsten to 

måneder mere at 
plukke vinteræbler 

i end for 400 år 
siden.

kan du bare hælde mere æblemost på og tage af eddiken, 

når du synes, at den er sur nok og smager godt. Det er 

vigtigt, at den hele tiden har adgang til luft, og man skal 

derfor ikke, som man ellers skal med meget fermentering, 

komme den i et lukket glas. 

Man kan, hvis man vil, tage lidt af sin eddikemor og komme 

den over i en hvilken som helst sukker- eller alkoholholdig 

væske og lave eddiker af det. Eksempler, som jeg selv sy-

nes smager godt, er bl.a. solbæreddike, rødvinseddike eller 

hyldeblomsteddike. Med vineddiker kan man bare komme 

gamle sjatter i, hvis man har til overs fra en aften, hvor man 

ikke fik drukket flasken helt færdig. Man skal dog være flink 

ved sin eddikemor og lige i starten blande sin vin op med 

lige dele vand, sukker og vin. Især almindelig rødvin inde-

holder mange sulfitter, som kan være med til at dræbe din 

eddikemor. Man kan blandt andet bruge sin eddike til dres-

sing, syltning eller sågar som rengøringsmiddel.

Udover alt dette vil jeg,  
her i senefteråret, anbefale at  

saltsylte citroner: Skyl og skær et stort 
dybt kryds i usprøjtede citroner og dæk 
dem med rigeligt salt. Der skal cirka 50 
pct. af citronernes vægt i salt til. Kom 
dem på glas, så de sidder stramt, og 

dæk dem med lidt mere salt. De er klar 
efter halvanden måned. Man kan også 
med fordel komme rosiner og figner  

i rom og sukkerlage, så er  
de klar til jul.
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Studiestart:

C2H5OH

Færre kram og mere sprit

Af Mathilde Dahlin Bennetsen 

Foto: Teodora Nastasijevic

Det var ikke lige den slags sprit, de nye studerende havde 

regnet med, at der var på bordet til fredagsbar, og selvom 

tutorerne har gjort alt, hvad der står i deres magt for, at 

studiestarten skulle blive så normal som muligt, kan vi ikke 

komme udenom, at årgang 2020 er helt speciel. 

Alene i en helt ny by

20-årige Josephine er netop startet på audiologistudiet og 

for hende har studiestarten været helt særlig. Ikke nok med, 

at hun har startet studie og har skullet lære en masse nye 

mennesker at kende, så har hun også taget et stort spring 

geografisk. Hun kommer oprindeligt fra Sjælland, og det 

har i den grad været hårdt, at de sociale arrangementer har 

været begrænsede, når man er helt alene i en ny by. ”Jeg 

synes, det har været utroligt svært at flytte til Odense, da 

jeg ikke har haft mulighed for at melde mig ind i nogle ud-

valg, og derfor er jeg kun blevet præsenteret for dem fra 

mit eget hold.”

Josephine havde en klar forventning om, at hun ville engage-

re sig i en masse udvalg på studiet og derigennem opbygge 

et bredt netværk. Selvom hun har fået nogle gode bekendt-

skaber fra hendes studiestartstartshold, så ville hun ønske, 

at der havde været mere fokus på at få rystet folk sammen.

Tutorerne har gjort det fantastisk

Selvom de fleste 1. semesterstuderende kan skrive under 

på, at de virkelig gerne ville have været på rustur, så er det 

klokkeklart, at de er meget imponerede over tutorernes 

planlægning og den gode studiestart på trods af omstæn-

dighederne. Josephine syntes, at der var stor gejst, og langt 

de fleste var friske på at give den gas til alle de sjove aktivi-

teter, der var planlagt for de nye audiologer.

Det er ikke kun de audiologistuderende, der fik en begræn-

set, men dog god studiestart. Også de nye medicin- og kli-

nisk biomekanikstuderende fik sprittet godt og grundigt af, 

så de kunne nyde de få, men gode arrangementer, som den 

koordinerende tutor, Janni, og resten af hendes tutorteam 

havde planlagt. Selvom Janni er overbevist om, at de fleste 

har haft en rigtig god start på studiet, synes hun også selv, 

at det har været svært ikke at kunne hjælpe de studerende 

med at lære hinanden endnu bedre at kende. ”Som følge 

af aflyste arrangementer og forsamlingsforbud har vi ikke 

kunne hjælpe de studerende med at lære hinanden at ken-

de på tværs at de sociale hold, og mit indtryk er derfor, at 

nogle mangler den større fællesskabsfølelse, der hører til 

på sådan et stort studie. Jeg håber derfor, at de studerende 

vil fortsætte med at lære hinanden at kende, når omstæn-

dighederne tillader det.” Hun lægger dog stor vægt på, at 

engagementet bestemt ikke var mindre i år end normalt. 

De nye studerende har holdt humøret højt, selvom det ikke 

blev helt, som de havde håbet på.

Ikke kun ros til tutorerne

Der skal også lyde en ros til alle de nye studerende for at 

have overholdt alle retningslinjer. Janni lægger stor vægt 

på, at der blev holdt afstand og sprittet af hver eneste 

gang, der blev bedt om det. Derudover har de nye stude-

rende selv været gode til at tage initiativ til at mødes i min-

dre grupper. Så selvom der har været færre gruppekram 

end normalt, så har de nye studerende fundet sig en god 

plads på SDU. Velkommen til!

Hele verden er ramt af Covid-19, og også 
SDU tager alle de forholdsregler, de kan, når 
det gælder den sociale studiestart. Aflyst 
rustur, ændrede introdage og færre kram 
holder dog ikke de nye studerende tilbage.

Af Sørine Elinore Gram 

Foto: UniHelper

Da Syddansk Universitet i marts måned var nødt til at hjem-

sende studerende, havde selv den senest startede årgang 

haft mulighed for fysisk fremmøde, hvor de studerende 

kunne lede efter en fremtidig studiegruppe. Situationen 

blev en anden for sommerstarterne 2020. De begyndte 

midt i et virvar af corona-restriktioner og måtte acceptere, 

at det ikke blev til meget fysisk fremmøde på deres skema. 

Svaret på problemet med manglende mulighed for at skabe 

sin egen studiegruppe blev Unihelper. Herigennem svarede 

hver enkelt studerende på et spørgeskema, som havde til 

formål at sammensætte studiegrupper baseret på faglige 

kompetencer og ambitionsniveau. 

Den gode studiegruppe

Den helt nye måde at sammensætte grupperne på gør det 

samtidig muligt at gå i dybden med præcis det, der gør en 

studiegruppe god. 

Jeppe Reinhold, udvikler og en af fire stiftere af firmaet Uni-

helper, forklarer mig følgende: ”Det er rigtig godt at være i 

en gruppe, hvor alle komplimenterer hinandens egenskaber, 

så der eksempelvis er nogen, der er gode til at holde over-

blikket, og andre, der er gode til at dykke ned i detaljerne.”

Fordelingen af kompetencer er også en af de ting, medicin-

studerende Amalie Greve Christensen lægger vægt på. Hun 

er selv startet på Syddansk Universitet i sommer og har 

derfor været igennem spørgeskemaet og er blevet tildelt 

en studiegruppe baseret på hendes svar. ”Hvis alle er gode 

til det samme og tilsvarende har svært ved det samme, får 

man ikke det optimale ud af hinanden,” forklarer hun. 

Det faglige i fokus

I spørgeskemaet er det i høj grad det faglige, der bliver ta-

get højde for, og i mindre grad det sociale. Dette skaber en 

anden form for studiegrupper end dem, man ellers plejer 

at se.  

”Når studerende selv skal sørge for at danne grupper, ser 

man ofte, at de vælger nogle typer, de kan spejle sig i. Det 

kan måske være godt, hvis man gerne vil finde nogen at 

fejre nytårsaften med – men det er ikke altid den optimale 

måde at sammensætte en læsegruppe på, hvor man skal 

udføre komplekst projektarbejde eller uddelegere læseop-

gaver,” fortæller Jeppe Reinhold.

Amalie Greve Christensen er til dels enig. Hun tror, at det 

er svært at læse med nogen, hvor det sociale element er 

begrænset, men mener samtidig også, at det sociale ikke 

må komme til at fylde for meget. Det kan nemt gøre, at 

man ikke er produktiv nok og i denne sammenhæng for-

klarer hun følgende: ”Det er, i min optik, en balancegang, 

man skal lære at beherske og agere efter i den respektive 

læsegruppe.”

Ingen efterladt alene

Den tidligere måde at danne studiegrupper på krævede 

proaktive studerende. Det er en af fordelene ved Unihelper, 

mener Jeppe Reinhold, og han fortæller, at ”et stort antal 

studerende ender med at blive efterladt til sig selv, hvis de 

studerende selv skal danne læsegrupper.”

Amalie Greve Christensen er enig. ”Det gør en kæmpe for-

skel for mig, om jeg læser alene eller med andre,” fortæller 

hun og gør det samtidig klart, at det er for nemt at ty til 

overspringshandlinger, når man sidder selv. En studiegrup-

pe er med til at give flere nuancer på tingene, mener hun.

For mange studerende kan det være essentielt, at man finder den rigtige studiegruppe. 
Det kan nogle gange være et rodet marked at finde rundt i, og tit er det tilfældigheder, der 
ender med at være afgørende. Men for den nye årgang på det sundhedsfaglige fakultet er 
det anderledes. 

Spørgeskema 
kan sammensætte 

studiegrupper
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Voxpop: Studerende, 
kend din underviser

11    .  .  Har du et skjult talent? Og i så fald hvad?Har du et skjult talent? Og i så fald hvad?
2 .   2 .   Hvad er det bedste råd du nogensinde  Hvad er det bedste råd du nogensinde  

har modtaget?har modtaget?
3 .  3 .  Den sjoveste joke du kender?Den sjoveste joke du kender?
44  ..  Hvad er den mest interessante ting du har    Hvad er den mest interessante ting du har  

læst eller set i denne uge?læst eller set i denne uge?

Christian Brandt / Lektor, audiologi

1.   Jeg prøver at undgå at skjule mine talenter, men der er et 

talent, jeg ikke snakker så meget om på universitetet. Jeg 

er lidt af en Minecraftekspert og kan rent faktisk forstå, 

hvad mine nevøer og niecer snakker om, når de siger, at 

de har opgraderet deres pickaxe til netherite. Jeg har dog 

ikke så meget tid til at spille, som jeg kunne ønske mig.

 

2   Øvelse gør mester. Det lyder for simpelt, men der er in-

gen, der bliver rigtig gode uden øvelse, og man kan lære 

næsten alt, hvis man er villig til at bruge tiden på det. 

Talent er godt at have, men uden hårdt arbejde når man 

aldrig toppen.

 

3.  My dog is a lot like Einstein, in that her hair goes everywhe-

re and she refuses to accept quantum mechanics.

4.  Jeg har lige læst en artikel hvor Lin og Albert fra Johns 

Hopkins diskuterer, hvordan høretab muligvis kan øge 

risikoen for demens. De studier, de kigger på, viser en 

overraskende stor sammenhæng mellem høretab og de-

mens. En af de modeller, de foreslår for denne sammen-

hæng, er, at høretab øger risikoen for social isolation som 

så øger risikoen for demens. Det er ikke nogen helt ny 

ide, men det var stadig spændende at læse om.

Ole Graumann / Klinisk lektor, medicin

1.   Naturligvis, faktisk er der flere, som er værd at fremhæ-

ve 

Her er de 2 vigtigste: 

 

 Jeg er familiemenneske med stort F. Det kræver ellers 

sit, når man er far til 3 teenagedrenge. 

 

Bruger meget tid i min bil og der er jeg netop blevet 

nordisk mester i at køre i strømpesokker. Det har kostet 

vildt meget træning gennem de sidste 10 år.

2.  Her er 2 meget vigtige, hvoraf den første er min total 

yndlings: 

 

Fra gode gamle morfar Jens (støberiarbejder fra Ribe, 

som blev 96 år). Jeg er vokset op i socialklasse 5 uden 

far, så morfar var mit store forbillede og læremester i 

dagligdagen: ”Du skal opføre dig overfor andre, som du 

selv gerne vil behandles”. 

 

Jeg hører ekstremt mange lydbøger i bilen og er nået 

til en periode med personlige udvikling og optimering 

af mit arbejde. Så her kommer ugens fedeste citat fra 

Morten Münster: ”Hvis du vil producere mere, så skal du 

lave mindre – stil mod max. 70% booking (giv dig selv 

noget slack), så kan du producere mere”. 

    Bonusinfo: Jeg har lang vej endnu, før min kalender er 

booket til max. 70%, men det er et mål for 2021.

3. Hvad er det mindst talte sprog i verden? Tegnsprog.

  Hvorfor skulle skyen i skole? Fordi den skulle  

lære at regne.

 4.  Henrik Stenmann: Manden, som det lykkedes at skabe 

en succesfuld virksomhed, hvor alle medarbejdere har 

en 4 dages arbejdsuge. Respekt mand! Det har de ar-

bejdet på i 3 år – hold da op, hvor det bare er godt at 

blive gjort opmærksom på, hvor meget tid vi bruger på 

pseudoarbejde og spild. Det bliver også et 2021 projekt 

at reducere pseudoarbejde og optimere mit arbejde.

Anja Hvidtfeldt Stanek / Lektor, psykologi

1.  Talent er engammel måleenhed, og når vi overfører det 

til vurderinger af mennesker, smager det stadig af denne 

målen og vejen. Jeg har en umiddelbar modstand imod 

at tænke på den måde om mennesker. Hvis vi går med 

på, at der er noget, der kan kaldes talent, hvornår og hv 

ordan skiller vi så talent fra ikke-talent? Og hvis talentet 

er skjult, er det så også skjult for mig selv? Jeg er helt 

med på at særlige betingelser og stort engagement kan 

føre til, at nogle mennesker tryller beundringsværdige 

ting og sager frem, men jeg er vokset op lige ved siden af 

Stryhns Leverpostej, og måske har det sat sit præg.

 

2.  Jeg er desværre virkelig dårlig til at bede andre menne-

sker om råd, og endnu værre er nok, at hvis nogle tilby-

der mig gode råd, så er jeg aldeles både uimodtagelig og 

døv herfor. Af samme grund kan jeg – selv efter virkelig 

at have grublet over spørgsmålet – ikke komme i tanke 

om et eneste godt råd, jeg har modtaget… Til gengæld 

kan jeg godt komme i tanke om et virkelig dårligt råd, 

jeg har fået engang. Men det er så dårligt, at jeg ikke vil 

give det videre.

 

3.  Trods en ret tung verdenssituation, kan jeg heldigvis sta-

dig godt finde på mange ting at både smile og grine ad, 

men min halv-sorte humor kalder mere på ironi og sar-

kasme end på jokes. Jeg kan kun komme i tanke om nog-

le af de jokes min søn hver uge læser op fra Børneavisen, 

og det sjoveste ved dem er, at min søn læser dem højt.

4.  Jeg har læst flere interessante ting i den forgangne uge, 

men det  mest interessante må uden tvivl være den bog, 

jeg har fået lov til både at censurere og læse korrektur 

på: En bog skrevet af min mand til mænd, om manden 

midt i livet. Det mest interessante jeg har set, er David 

Attenboroughs witness statement: A Life on Our Planet.

Rikke Krüger Jensen / Lektor, Institut for idræt og biomekanik

1.  Ja - det synes jeg i det mindste selv, at jeg har. Jeg er rigtig 

god til at lave pakkekalendere. Jeg elsker jul, og det er så 

hyggeligt med alle de små pakker. For at undgå at forkæle 

mine børn alt for meget, går det ud over mine nevøer i år.

2.  I mit sidste år som studerende havde vi en del praktik 

på sygehus. Det kunne godt være udfordrende, og man 

følte sig ofte utilstrækkelig. Her var der en sød professor, 

som sagde til mig, at jeg skulle øve mig i at lære af mine 

succeser. Han mente, at man skulle samle på succeser 

og gode oplevelser, og tage ved lære af dem, frem for 

fokus på fejl og mangler. Det, synes jeg, var en god læ-

ringsstrategi.

3.  Jeg er helt umulig til jokes, for jeg kan simpelthen ikke 

huske dem.

4.  Det var et studie jeg tilfældigt så, som handler om den 

ca. 5000 år gamle stenaldermand Ötzi fra museet i Bol-

zano i Italien. Man mente at Ötzis tatoveringer var ’me-

dicinske’, idet de var placeret svarende til de steder, han 

havde muskuloskeletale problemer. Så man tolkede det 

som en form for behandling eller måske mulige aku-

punkturpunkter. Det er jo lidt sjovt, når jeg arbejder med 

smertetilstande i bevægeapparatet til daglig, at se et ek-

sempel på at det gjorde man også for 5000 år siden. 

  

Christian

Rikke

Ole

Anja

Hvor godt kender du dine undervisere? Kan 
du for eksempel sige, hvad der får dem til 
at grine – eller hvem af dem, der er bed-
re end dig til Minecraft? Sund & Hed har  
snakket med nogle af Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultets undervisere for at gøre 
dig klogere på dette og mere til!

Af Leila Sabanovic
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Et studiehelvede af 
manglende motivation

Af Sørine Elinore Gram

Foto: Colourbox

Alle studerende, der har været hjem-

sendt de seneste par måneder, kender 

garanteret til dilemmaet. Man har en 

tidlig forelæsning, står op i sidste øje-

blik og når kun igennem de første 15 

minutter, før man er faldet i søvn igen. 

Det er simpelthen for nemt at hoppe 

fra, for der er ingen andre end en selv, 

der lægger mærke til det alligevel. 

Er man en af de personer, der er ble-

vet fanget i dette studiehelvede af 

manglende motivation, kan det være 

næsten umuligt at trække sig selv ud 

derfra igen. Her er samlet nogle gode 

råd til, hvordan man kan forsøge at 

komme tilbage på rette spor til trods 

for omstændighederne. 

Sørg for at holde tingene adskilte

Når alt foregår hjemmefra, kan det 

være fristende at se forelæsningen 

fra sengen, eller lytte med et halvt 

øre, mens man ser et afsnit serie ved 

siden af. Det er her, det bliver farligt. 

Selvom tingene foregår derhjemme, 

kan det være en stor hjælp altid at 

studere fra den samme plads. Gør det 

klart over for dig selv, at når du sidder 

med computeren ved skrivebordet, så 

er du fokuseret på at læse. 

Dette gør læsningen til en fysisk ting, 

du lettere kan gå til og fra. Skab din 

egen læseplads og lav en regel, der 

siger, at hvis du sidder der, så læser 

du, og hvis du ikke sidder der, så læ-

ser du ikke. 

Bevar din døgnrytme

En af de farligste ting 

ved det manglende 

fysiske fremmøde er 

tendensen til at 

vende døgnrytmen

 på hovedet. 

Selvom det er fristende, så lad være 

med at tage den der lur imellem dine 

to forelæsninger, hvor du normalt ville 

have siddet på universitetet og skim-

met nogle noter. 

Gør det i stedet meget tydeligt for dig 

selv, hvornår du har fritid, og hvornår 

du har studietid. Gå i seng i ordentlig 

tid, så du kan komme op og i gang, 

for er du træt om morgenen, skal du 

lede endnu mere efter motivation for 

dagen. Og nej, lad være med at ud-

skyde tingene til om aftenen – du får 

det ikke gjort dér alligevel. 

Lav aftaler og delmål  
med din studiegruppe

Er du med i en studiegruppe, så sørg 

for, at I stiller krav til hinanden og er i 

kontakt med hinanden i løbet af ugen. 

Det kan være svært at stå med hele 

ansvaret, så brug hinanden som moti-

vation og følg op på de delmål, der er 

blevet sat. På den måde 

er det lettere at 

overtale sig 

selv til at få 

tingene gjort. 

Til dem, der foretrækker at læse ale-

ne og ikke er med i en studiegruppe, 

kan det være sværere. Her kunne det 

være en løsning at finde en studeren-

de, der står i samme situation som en 

selv, og derigennem sætte nogle del-

mål. Bare husk at få snakket højt om 

tingene en gang imellem, ellers kan 

det nemt komme til at virke ligegyl-

digt, om arbejdet bliver gjort eller ej. 

Husk at være taknemmelig

Der er tit meget fokus på alle de ne-

gative ting, men nogle gange er det 

vigtigt at huske på det positive. Lav 

dig selv en lækker, stor frokost og nyd 

den, mens du tænker på din sæd-

vanlige, kedelige madpakke. Sæt dig 

under et varmt tæppe med en kop 

kakao og lyt til lyden af regnen mod 

vinduet, mens du glæder dig over, at 

du ikke skal ud på cyklen. 

Med disse simple huskeregler skal 
motivationen forhåbentligt nok 
komme til dig.

Den fysiske undervisning er blevet taget fra de fleste studerende under coronapandemien. 
Forelæsningerne foregår hjemmefra, holdtimerne er lavet om og alt, der hedder studieliv, 
er sat på pause. Motivationen er kørt fuldstændigt i bund.

Af Sørine Elinore GramAf Sørine Elinore Gram

Foto: ColourboxFoto: Colourbox

En helt unik mulighed har budt sig til den kreative og nys-En helt unik mulighed har budt sig til den kreative og nys-

gerrige medicinstuderende. Syddansk Universitet opfordrer gerrige medicinstuderende. Syddansk Universitet opfordrer 

alle, både de litteraturinteresserede, de kreative og dem alle, både de litteraturinteresserede, de kreative og dem 

med en vigtig historie at fortælle, at gribe den litterære pen med en vigtig historie at fortælle, at gribe den litterære pen 

og deltage i denne konkurrence inden deadline d. 1. januar og deltage i denne konkurrence inden deadline d. 1. januar 

2021.2021.

Blandt de mange fakta-prægede fag skiller denne opgave Blandt de mange fakta-prægede fag skiller denne opgave 

sig ud, og novellekonkurrences primære formål er at inspi-sig ud, og novellekonkurrences primære formål er at inspi-

rere de studerende til at kaste sig ud i noget nyt og forfine rere de studerende til at kaste sig ud i noget nyt og forfine 

deres evne til at forstå en sygdomsfortælling på et dybere deres evne til at forstå en sygdomsfortælling på et dybere 

plan. Men idéen om, at litteraturen kan være et vigtigt red-plan. Men idéen om, at litteraturen kan være et vigtigt red-

skab i processen til at blive en dygtig læge, er slet ikke ny. skab i processen til at blive en dygtig læge, er slet ikke ny. 

Narrativ medicin på dagsordenen

På Syddansk Universitets medicinstudie er narrativ medicin På Syddansk Universitets medicinstudie er narrativ medicin 

et obligatorisk fag på 2. semester. Her mener man nem-et obligatorisk fag på 2. semester. Her mener man nem-

lig, at der er nogle værdifulde menneskelige egenskaber at lig, at der er nogle værdifulde menneskelige egenskaber at 

hente i faget, og Anders Juul Rasmussen, lektor i narrativ hente i faget, og Anders Juul Rasmussen, lektor i narrativ 

medicin på SDU, fortæller mig følgende: ”Når der på kurser medicin på SDU, fortæller mig følgende: ”Når der på kurser 

i narrativ medicin øves nærlæsning af skønlitterære tekster i narrativ medicin øves nærlæsning af skønlitterære tekster 

og kreativ skrivning, udvider de studerende i bedste fald og kreativ skrivning, udvider de studerende i bedste fald 

deres evne til at åbne sig over for, forstå og leve sig ind i deres evne til at åbne sig over for, forstå og leve sig ind i 

andre menneskers erfaringer med sygdom (…)”andre menneskers erfaringer med sygdom (…)”

Der er noget helt essentielt i at kunne forstå det menneske, Der er noget helt essentielt i at kunne forstå det menneske, 

man sidder over for, uden egentlig at kende vedkommende. man sidder over for, uden egentlig at kende vedkommende. 

Man skal ofte som læge kunne udlede nogle svar selv, en Man skal ofte som læge kunne udlede nogle svar selv, en 

evne faget er med til at udvikle. ”Mennesker er som ind-evne faget er med til at udvikle. ”Mennesker er som ind-

viklede garnnøgler, og når de kommer til lægen med be-viklede garnnøgler, og når de kommer til lægen med be-

kymring eller lidelse, er det ikke sikkert, at de uden videre kymring eller lidelse, er det ikke sikkert, at de uden videre 

fortæller alt det, lægen har brug for at høre for at kunne fortæller alt det, lægen har brug for at høre for at kunne 

hjælpe dem,” forklarer Rasmussen. hjælpe dem,” forklarer Rasmussen. 

Hver en historie er vigtig

Det er netop grundprincipperne fra narrativ medicin, som Det er netop grundprincipperne fra narrativ medicin, som 

novellekonkurrencen bygger videre på. Anders Juul Ras-novellekonkurrencen bygger videre på. Anders Juul Ras-

mussen har i samarbejde med Kim Brixen, direktør ved mussen har i samarbejde med Kim Brixen, direktør ved 

OUH, Kirsten Kyvik, leder af Klinsk Institut, SDU, Morten So-OUH, Kirsten Kyvik, leder af Klinsk Institut, SDU, Morten So-

demann, overlæge og professor ved OUH/SDU og Annet-demann, overlæge og professor ved OUH/SDU og Annet-

te Bygum, overlæge og professor ved OUH/ SDU udtænkt te Bygum, overlæge og professor ved OUH/ SDU udtænkt 

idéen til antologien. idéen til antologien. 

Rasmussen fortæller følgende: ”Ved at udskrive en kon-Rasmussen fortæller følgende: ”Ved at udskrive en kon-

kurrence blandt de studerende håber vi at få inspireret så kurrence blandt de studerende håber vi at få inspireret så 

mange som muligt til at skrive en kreativ historie om møder mange som muligt til at skrive en kreativ historie om møder 

med patienter.”med patienter.”

Der stilles intet krav til, at teksten skal bygge på virkelige Der stilles intet krav til, at teksten skal bygge på virkelige 

hændelser, men man har som medicinstuderende en særlig hændelser, men man har som medicinstuderende en særlig 

rolle i hospitalssammenhænge. Denne giver mulighed for rolle i hospitalssammenhænge. Denne giver mulighed for 

en helt anden vinkel på sygdomshistorier, end den man ty-en helt anden vinkel på sygdomshistorier, end den man ty-

pisk ser i litteraturen. pisk ser i litteraturen. 

Er det overhovedet så vigtigt med al den kreativitet?

Man kunne måske være fristet til at tænke, at kreativiteten Man kunne måske være fristet til at tænke, at kreativiteten 

slet ikke er en essentiel egenskab at besidde som medi-slet ikke er en essentiel egenskab at besidde som medi-

cinstuderende. Dog er dette ikke tilfældet, og Anders Juul cinstuderende. Dog er dette ikke tilfældet, og Anders Juul 

Rasmussen mener, at det blandt andet er igennem krea-Rasmussen mener, at det blandt andet er igennem krea-

tiv skrivning, man bliver bevidst om sine egne værdier og tiv skrivning, man bliver bevidst om sine egne værdier og 

synspunkter. synspunkter. 

”Udviklingen af en kreativ forestillingsevne efterspørges i ”Udviklingen af en kreativ forestillingsevne efterspørges i 

øvrigt vidt og bredt inden for nutidens forskningsverden,” øvrigt vidt og bredt inden for nutidens forskningsverden,” 

fortæller Rasmussen afsluttende.fortæller Rasmussen afsluttende.

Når vindernovellen er fundet, vil denne kunne læses i Sund Når vindernovellen er fundet, vil denne kunne læses i Sund 

& Hed, men indtil da, er der her samlet bogforslag med fo-& Hed, men indtil da, er der her samlet bogforslag med fo-

kus på sygdom og sundhed, som kan vække interessen til kus på sygdom og sundhed, som kan vække interessen til 

at deltage i novellekonkurrencen. at deltage i novellekonkurrencen. 

Americas Thomas Boberg

Hedeselskabet Malte Tellerup

Alt hvad du ejer Casper Eric

Blomsterdalen Niviaq Korneliussen

Har døden taget noget fra dig så 
giv det tilbage af Naja Marie Aidt

Ingenmandsland Kirsten Thorup

BOG-
FOR-
SLAG

Til efteråret 2021 udgiver Syddansk 
Universitetsforlag en tekstanto-
logi, der skal samle fortællinger 
om sundhed og sygdom fra hele 
verden. I den forbindelse får en 
heldig vinder lov at bidrage til 
antologien med sin egen tekst.

Er der en forfatter 
gemt i dig ?
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Når følelserne bliver gemt 
bag mundbind og skærm

Af Mathilde Dahlin Bennetsen

Foto: Colourbox / Martin Christiansen

Jeg mødes med Ida, der er psykia-

trisk patient og får ugentlig behand-

ling i form af især samtaleterapi. Eller 

vi mødes jo faktisk slet ikke, for det 

kan vi ikke i de her tider. Derfor har 

vi en telefonsamtale, og det er ikke 

nyt for Ida at skulle åbne op for sine 

tanker på den måde. Telefonsamtaler 

i psykiatrien er nemlig ikke fremmede 

længere efter nedlukningen af landet 

i foråret, hvor det blev nødvendigt 

at sætte ind med alternativer til de 

normale besøg. Ida lider af angst og 

tvangslidelsen OCD, hvor man ofte 

bliver fanget i meningsløse tvangs-

handlinger, som går ud over hverda-

gen. Derfor har det været en hård tid 

for Ida, og der er blevet vendt op og 

ned på det hele. 

I begyndelsen var det svært for Ida 

ikke at kunne komme til de aftaler, 

hun havde, og de aftaler, hun havde 

mulighed for at møde op til, var helt 

anderledes og præget af afstand og 

håndsprit. ”Normalt giver jeg enten 

hånd eller får et kram af min behand-

ler, men efter Corona skal vi holde af-

stand, og det har været svært for mig 

ikke at kunne gøre, som jeg plejer.” 

Idas lidelser gør, at hun ofte ikke har 

mulighed for at tænke klart, når vante 

situationer pludselig ændres, og det 

er gået ud over en del af hendes be-

handling. ”Jeg kan mærke på mig selv, 

at jeg har sværere ved at tage det til 

mig end normalt, fordi jeg føler en 

stor magtløshed.”

Video, når det giver mening

Ida og hendes behandler har omlagt 

nogle af deres aftaler til videokonsul-

tationer, og det har været med blan-

dede følelser. ”Faktisk har det været 

meget rart ikke at skulle møde op 

de dage, hvor jeg har haft det ekstra 

svært. Der har det været rart for mig 

at kunne sidde i mit eget hjem i mine 

egne rammer.” Ida pointerer dog også, 

at der har været situationer, hvor hun 

ikke har følt, at samtalen var lige så 

ægte som normalt. ”Det har været 

svært at folde sig ud på en skærm.”

Det er ikke kun patienterne, der skal 

vænne sig til de nye retningslinjer. 

Psykolog, Astrid Bjerregaard, blev 

færdiguddannet i juni 2020 og blev 

kastet direkte ud i Coronaverdenen. 

Hun arbejder i Team for Selvmords-

forebyggelse i Lokalpsykiatri Odense, 

hvor hun dagligt møder ind til mund-

bind og visir. Astrid har endnu ikke 

gjort brug af fjernkonsultationer og 

ser helst gerne, at man bevarer det 

fysiske fremmøde så meget som mu-

ligt. ”Jeg kan sagtens se muligheder 

i videokonsultationer, men det skal 

bruges, når det giver mening.” 

Gemt bag værnemidler

Meget af Astrids tid går på at sikre, 

at kommunikationen mellem hende 

og patienterne er klar. Hun oplever, at 

hun hurtigt kommer til at overgøre sin 

mimik, så hun er sikker på, at hendes 

patienter forstår, hvad hun mener og 

kan se, at hun er lyttende. Hun næv-

ner, at der opstår nogle kontaktpro-

blemer med brug af værnemidler, 

men at det stadig er at foretrække 

frem for videokonsultationer. ”Der 

sker noget i det terapeutiske rum 

mellem mig og mine patienter, som 

jeg ikke tror, man vil kunne skabe over 

video eller telefon.” 

Selvom intet er, som det plejer, så er 

vi enige om, at den alternative be-

handlingsform til hver en tid vil over-

gå ingen behandling, og derfor står 

Psykiatrien i Region Syddanmark klar 

til at guide igennem de bedst mulige 

konsultationer.

Ida er et pseudonym. Identiteten  

er kendt af redaktionen.

Der ses flere og flere fjernkonsultationer over både video og telefon i psykiatrien, efter Co-
vid-19 har overtaget verden, men kan det erstatte den samtale og tryghed, der skabes i det 
terapeutiske rum?

Af Emma Elisabeth Grud Lund

Foto: Colourbox / Martin Christensen

Jeg har snakket med de to gruppeledere på det nye forløb, 

om hvad det egentlig er for noget, og hvad de håber på, at 

de studerende får ud af at deltage. Sanne og Mette er beg-

ge vejledere på SDU og har en stor interesse i studerendes 

trivsel. De har i den forbindelse tilrettelagt et online mentalt 

styrkeforløb for studerende, der oplever mistrivsel af den 

ene eller anden type.

Studiestress og mistrivsel

Jeg spørger Sanne og Mette, om de vil give deres take på, 

hvad studiestress og mistrivsel egentlig er for en størrelse, 

og de fortæller: ”Via vores egen Studiemiljøundersøgel-

se ved vi, at 23% af de studerende dagligt oplever stærke 

stresssymptomer (ondt i maven, hjertebanken, nedtrykt-

hed). De studerende angiver ofte at det, der fylder mest, 

er høje forventninger til dem selv og præstationspres”. Det 

er altså alligevel ret mange studerende, der er så stressede, 

at de oplever stærke symptomer fra deres krop. Sanne og 

Mette uddyber og forklarer, hvordan følelsen af mistrivsel 

som regel opstår: ”Det opstår i samspillet mellem de krav, 

der er til individet og de ressourcer, individet har til rådig-

hed for at imødekomme kravene. Kravene opstår i høj grad 

i individets møde med samfundets idealer og forventninger 

for eksempel til at være ung, være studerende, være sam-

fundsborger med videre. Individet møder disse forvent-

ninger gennem hele opvæksten (både fra skole, forældre, 

jævnaldrende og medierne), og så internaliserer individet 

dem og efterstræber at efterleve dem”. Så selvom det kan 

virke til, at det er ens egne krav, der gør at man mistrives, 

skal man altså huske, at de krav kommer et sted fra, og at 

det aldrig udelukkende er ens egen skyld.

Et trygt og varmt rum for de studerende
Sanne og Mette ønskede at skabe et rum, hvor der var 

plads til alle. De fortæller blandt andet om erfaringer fra 

deres specialegruppe: ”Fra specialegruppen ved vi, at pe-

er-to-peer er en væsentlig komponent, som de studerende 

har stor gavn af. De får oplevelsen af at have et trygt sted at 

sparre om deres udfordringer og succeser i specialeproces-

sen sammen med ligesindede, som står i samme situation 

som dem selv. Dette ønskede vi at genskabe i mental styr-

ke-gruppen”. Med Coronas indtog i samfundet har nogle af 

rammerne dog skullet laves om, fordi mental styrke-grup-

pen kun har haft mulighed for at mødes online. Dette gør 

også, at elementet af peer-to-peer har været mindre, men 

de oplever dog alligevel, at de studerende har været gode 

til at engagere sig og deltage: ”Vi er overraskede over, hvor 

meget deltagerne bidrager undervejs og deler ud om sig 

selv. Vi oplever, at det skaber en god genkendelighed hos 

de andre deltagere, og det er med til at skabe det trygge 

rum, som vi drømte om”.

Imellem mødegangene bliver de studerende derudover, 

bedt om at registrere, hvornår de oplever stress og uba-

lance og hvilke situationer, der kan fremkalde disse følelser. 

På den måde har man noget ”data” om sig selv at arbejde 

med, når man dukker op til næste mødegang. 

Sanne og Mette har allerede flere idéer i støbeskeen - så 

hold øje med om der mon ikke kommer noget lignende, 

som dette forløb, i fremtiden.

Kan du nikke genkendende til følelsen af stress, ensomhed eller ubalance? Oplever du at 
føle dig utilstrækkelig og at du ikke trives? Trivselsvejledningen på SDU er i skrivende stund 
i gang med at afholde et online ”mentalt styrkeforløb”, som skulle afhjælpe nogle af de 
overstående problematikker.

Har du brug for at snakke med 
trivselsvejledningen? Så skriv 

til vejledning@sdu.dk eller ring 
65501801 (mandag og onsdag kl. 
10-12 er telefonen åben). Hvis du 
vil læse mere om forløbet, så kig 

på: mitsdu.dk/studieogtrivsel

Mentalt styrkeforløb på SDU
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Af Jonas Kassow Grønlund, medicin, 4. Sem. Aarhus Universitet.

Foto: Privatfoto

Rigtige mænd, plaskvåde inderlår

Mange studerende vil nikke genkendende til en særlig jar-

gon, som introduceres allerede på hytteturen i rusugen: En 

kvindelig tutor holder den traditionsrige velkomsttale til de 

nye fyre på studiet. Her erklærer hun, at pigerne på medicin 

forlanger et mandfolk og ikke en “vatpik”, som det lød på 

min hyttetur.

I fredagsbaren dyrkes maskuliniteten ved at smide trøjen 

til “Rigtige Mænd” (Temasang, Mulan). Dette traditionsrige 

indslag ses af mange som et befriende simpelt fællesskab. 

Den for den lægestuderende velkendte remse til at huske 

knæets anatomi antyder en primitiv tone: “Mænd Kan Lide 

Ludere Med Kvalitet”. 

Samme tone videreføres i en anden huskeregel, hvor interak-

tionen mellem mænd og kvinder skitseres: ”Guttermænd Gi-

ver Kvinder Plaskvåde Inderlår” (Nerver fra plexus sacralis).

For et år siden, da min klasse havde anatomi, var denne 

jargon en integreret del undervisningen. Med en vis undren 

henvendte jeg mig til mine undervisere, og siden fik ledel-

sen min skriftlige kritik. Ledelsen og underviserne var ind-

stillet på en forandring. Men hvad med os studerende? 

Grov humor er ikke et problem i sig selv

Det er hverken mit mål at afskaffe huskeregler eller bar over-

krop. Mit indtryk er, at mange holder af den “afslappede” tone 

blandt studerende. Det giver et afbræk fra et ellers alvorligt 

studie, og det er helt forståeligt.

I mine øjne er grov humor ikke et problem i sig selv. Vores 

problem er, at den grove humor ikke blot er et afbræk, men 

et inklusionskriterium, en del af pakken, et vilkår i vores kultur. 

Handyr eller ”vatpik”?

Vores ideal er en simpel fortælling: Mænd er primitive han-

dyr. Kvinder forlanger et mandfolk. 

Lad os skrotte den fortælling. Det er tid til et nyt ideal.

Min bekymring er, at denne primitive fortælling kan danne 

grundlag for, at sexchikane trives i sundhedsvæsenet. Jeg 

tror simpelthen, at der sker flere overgreb, når mænd op-

drages til ikke at være en ”vatpik”. Samtidig tror jeg, det er 

sværere at sige fra overfor overgreb, hvis man har lært, at 

grov humor er en del af omgangstonen.

Tilbage står et spørgsmål, som vi skal tage alvorligt nu - 

både af hensyn til kommende kollegaer og patienter: Under-

støtter vores kultur empati og værdighed i lægegerningen? 

Ledelsens ansvar, fælles opgave

Yngre læger og studerende beretter om udbredt sexchi-

kane i sundhedsvæsenet. Undersøgelser af arbejdsmiljøet 

understøtter billedet. Det kræver en forandring nu. 

En kulturændring blandt studerende kan ikke stå alene. An-

svaret for at bekæmpe sexchikane ligger altid hos ledelsen; 

dvs. hos lægeforeningerne, regionerne og universiteterne. 

Men vi studerende har en vigtig rolle: Vores opgave er at kræ-

ve en forandring oppefra og skabe en sund kultur nedefra. 

Det starter med en samtale: Hvad er egentlig vores vær-

dier? Hvordan skaber vi et godt miljø blandt kommende 

læger? Det vil jeg gerne invitere alle lægestuderende til at 

tage stilling til.

Yderligere om debatten 

D. 18. september 2020 iværksatte foreningen “Uden Tavs-

hedspligt” underskriftsindsamlingen “Stop sexisme blandt 

læger”, som nu har 1070 tilslutninger. Initiativet har udløst 

en bølge af personlige beretninger fra yngre læger og me-

dicinstuderende, som har oplevet sexchikane i sundheds-

væsenet (TV 2, Ugeskrift for Læger).

25. september bragte Altinget et markant budskab fra læge 

og direktør for lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz: 

“Hvis du mener at sexismedebatten er for højlydt, skal du 

lytte bedre efter”.

9. oktober satte Ugeskrift for Læger fokus på debatten 

med lederen, skrevet af formand for Lægeforeningen, Ca-

milla Rathcke: ”Ingen skal finde sig i sexisme”.

En rundspørge fra 2016 viser, at 5,7 % af alle læger har ople-

vet sexchikane i en eller anden form. Det er ifølge Informa-

tion.dk et af de højeste branchetal. 

Danske Regioner erklærede 23. oktober deres klare hold-

ning til problemet: “Beretningerne chokerer, forarger og 

maner til selverkendelse hos os, der har siddet med det po-

litiske ansvar, mens mange af hændelserne er sket” (Uge-

skrift for Læger).

I den seneste tid er sexchikane blandt læger blevet belyst 
fra flere sider. Min kommentar er ikke en konkret krænkelse. 
Det har jeg ikke oplevet. Jeg vil i stedet sætte fingeren på 
en kultur, som eksisterer udbredt blandt lægestuderende. 
Denne kultur kan aldrig undskylde sexchikane, men måske 
- i værste - fald  understøtte det.

Kommentar: Starter 
lægers sexisme på 
medicinstudiet?

Annonce
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Hvorfor læse 
medicin i 
Esbjerg?

Af Sørine Elinore Gram Af Sørine Elinore Gram 

Foto: Colourbox / Martin ChristiansenFoto: Colourbox / Martin Christiansen

Det er ikke kun den smukke havnebys charme, der kommer Det er ikke kun den smukke havnebys charme, der kommer 

til at trække unge til efter sommerferien 2022. Der er blevet til at trække unge til efter sommerferien 2022. Der er blevet 

lyttet til de studerendes ønsker, og disse danner i høj grad lyttet til de studerendes ønsker, og disse danner i høj grad 

grundlag for den nye kandidatuddannelses udfoldelse. grundlag for den nye kandidatuddannelses udfoldelse. 

Stamafdelingskonceptet

Klinikophold og praktisk læring står højt på dagsordenen. Klinikophold og praktisk læring står højt på dagsordenen. 

Der er blevet udtænkt en helt ny undervisningsstruktur – Der er blevet udtænkt en helt ny undervisningsstruktur – 

det såkaldte ’stamafdelingskoncept’, der bliver et centralt det såkaldte ’stamafdelingskoncept’, der bliver et centralt 

omdrejningspunkt for kandidatuddannelsen. Koordineren-omdrejningspunkt for kandidatuddannelsen. Koordineren-

de forskningsleder på Sydvestjysk Sygehus, Torben Knud-de forskningsleder på Sydvestjysk Sygehus, Torben Knud-

sen, beskriver konceptet på følgende måde: ”Hensigten er, sen, beskriver konceptet på følgende måde: ”Hensigten er, 

at hver enkelt studerende tildeles en stamafdeling, som at hver enkelt studerende tildeles en stamafdeling, som 

man er tilknyttet hele uddannelsen igennem.” man er tilknyttet hele uddannelsen igennem.” 

Han fremhæver, at denne anderledes læringsform giver de Han fremhæver, at denne anderledes læringsform giver de 

unge lægestuderende en ny og vigtigere rolle i sygehussam-unge lægestuderende en ny og vigtigere rolle i sygehussam-

menhængen. ”Her er det hensigten, at man, udover den teore-menhængen. ”Her er det hensigten, at man, udover den teore-

tiske uddannelse, får mulighed for gradvist at tillære sig rollen tiske uddannelse, får mulighed for gradvist at tillære sig rollen 

som læge, således at man efter endt uddannelse ikke i så stor som læge, således at man efter endt uddannelse ikke i så stor 

grad, som tilfældet er nu, overraskes over hvor stort springet grad, som tilfældet er nu, overraskes over hvor stort springet 

fra studiet til lægelivet kan være,” forklarer han yderligere.fra studiet til lægelivet kan være,” forklarer han yderligere.

Fordelen ved at være få

Med kun 30 pladser pr. årgang følger der også nogle førhen Med kun 30 pladser pr. årgang følger der også nogle førhen 

helt uhørte fordele. Der er indregnet to ugentlige under-helt uhørte fordele. Der er indregnet to ugentlige under-

visningsfrie dage, som de studerende kan bruge på deres visningsfrie dage, som de studerende kan bruge på deres 

stamafdeling. Dette er et tilbud, der skal supplere teoretisk stamafdeling. Dette er et tilbud, der skal supplere teoretisk 

læring og traditionelle klinikophold, som man også kender læring og traditionelle klinikophold, som man også kender 

dem fra uddannelsen i Odense.dem fra uddannelsen i Odense.

Størrelsen på den lille trup giver også anledning til, at man Størrelsen på den lille trup giver også anledning til, at man 

lettere kan få skabt et trygt og tæt bånd til det sundheds-lettere kan få skabt et trygt og tæt bånd til det sundheds-

faglige personale, man arbejder i tæt relation til. Torben faglige personale, man arbejder i tæt relation til. Torben 

Knudsen mener, at dette er en unik mulighed for at høj-Knudsen mener, at dette er en unik mulighed for at høj-

ne fokusset på hver enkelt studerende. Han tilføjer i den ne fokusset på hver enkelt studerende. Han tilføjer i den 

sammenhæng: ”Dette sikrer, at der udover de formelle fær-sammenhæng: ”Dette sikrer, at der udover de formelle fær-

digheder, man som læge skal have, også vil lære de mere digheder, man som læge skal have, også vil lære de mere 

uformelle ting, man har brug for i sin fremtidige funktion.” uformelle ting, man har brug for i sin fremtidige funktion.” 

Særligt tilbud om sommerskole 

For nogle er det måske tanken om at skulle påbegynde no-For nogle er det måske tanken om at skulle påbegynde no-

get nyt i en ukendt og uvant by, der holder lysten og inte-get nyt i en ukendt og uvant by, der holder lysten og inte-

ressen for kandidatuddannelsen i Esbjerg i skak. Derfor har ressen for kandidatuddannelsen i Esbjerg i skak. Derfor har 

Sydvestjysk Sygehus gjort det muligt at afprøve det unikke Sydvestjysk Sygehus gjort det muligt at afprøve det unikke 

tilbud en uge i sommerferien. tilbud en uge i sommerferien. 

Anne-Marie Bloch Münster, Lægelig Direktør på Sydvest-Anne-Marie Bloch Münster, Lægelig Direktør på Sydvest-

jysk Sygehus, synes, at tilbuddet kan være med til at be-jysk Sygehus, synes, at tilbuddet kan være med til at be-

kræfte valget af studie, da ”de studerende får mulighed for kræfte valget af studie, da ”de studerende får mulighed for 

at mærke på egen krop, hvad det vil sige at være læge.”at mærke på egen krop, hvad det vil sige at være læge.”

Fuldstændig uden filter får de studerende et indblik i livet Fuldstændig uden filter får de studerende et indblik i livet 

på Sydvestjysk Sygehus og hvad kandidatuddannelsen i på Sydvestjysk Sygehus og hvad kandidatuddannelsen i 

Esbjerg har at byde på. Anne-Marie Bloch Münster siger i Esbjerg har at byde på. Anne-Marie Bloch Münster siger i 

denne sammenhæng: ”Vi giver dem Sydvestjysk Sygehus denne sammenhæng: ”Vi giver dem Sydvestjysk Sygehus 

råt for usødet. Et ærligt og åbent indblik i hvad lægelivet på råt for usødet. Et ærligt og åbent indblik i hvad lægelivet på 

Sydvestjysk Sygehus indeholder.” Sydvestjysk Sygehus indeholder.” 

Står man selv med det svære valg mellem hænderne, ska-Står man selv med det svære valg mellem hænderne, ska-

ber sommerskolen muligheden for et valg baseret på viden ber sommerskolen muligheden for et valg baseret på viden 

og erfaring. Den charmerende havneby kunne være bygge-og erfaring. Den charmerende havneby kunne være bygge-

stenene til tætte, fagligt vigtige relationer, der kunne kom-stenene til tætte, fagligt vigtige relationer, der kunne kom-

me til at spille en rolle i det fremtidige lægeliv.me til at spille en rolle i det fremtidige lægeliv.

Fra sommerstarten 2022 skal der pludselig træffes et valg, hvis man står og skal i gang Fra sommerstarten 2022 skal der pludselig træffes et valg, hvis man står og skal i gang 
med den berygtede kandidat. Syddansk Universitet slår dørene op for et helt nyt tilbud, der med den berygtede kandidat. Syddansk Universitet slår dørene op for et helt nyt tilbud, der 
giver den klinik-glade studerende unikke muligheder. Fra da af bliver det nemlig muligt at giver den klinik-glade studerende unikke muligheder. Fra da af bliver det nemlig muligt at 
tage sin medicinkandidat i Esbjerg.tage sin medicinkandidat i Esbjerg.

Fra idrætsstuderende 
til virksomhedsejere

Af Mathilde Dahlin Bennetsen

Foto: Colourbox / Martin Christiansen

I januar 2020 færdiggjorde 28-årige 

Emil Ljungström sin kandidat i idræt 

og sundhed med speciale i sportspsy-

kologi og driver i dag virksomheden 

Mind Your Talent med partner og 

medstifter Katrine W. Kofoed. Hele 

idéen bag virksomheden startede, 

da Katrine som ung var sportsudøver 

hos Team Danmark. Hun følte, at hun 

manglede en at tale med, som hver-

ken var hendes træner eller forældre. 

Det fysiske var der styr på, men hun 

havde brug for at få vendt de mentale 

perspektiver og få nogle værktøjer at 

arbejde med, når man som ungt ta-

lent skal få livet med skole, venner og 

elitesport til at spille. Emil har også 

dyrket både badminton og fodbold 

som ung og kan nemt sætte sig ind 

i det med at finde balancen mellem 

livet på og uden for banen. 

Det er lysten, der driver værket

I forbindelse med et praktikforløb un-

der Katrines bachelor valgte hun at 

lave sit eget projekt med Vejle Idræt-

sefterskole, hvor hun afholdt samtaler 

med sportsudøvere om deres menta-

le sundhed. Katrine ønskede at være 

den person, hun selv manglede, og 

hun endte med at få den bedst tæn-

kelige praktikperiode. Det var derfor 

også sørgmodigt, da projektet skulle 

afsluttes. Emil gjorde det dog klart 

over for Katrine, at det ikke behøvede 

at stoppe her, og dernæst kastede de 

sig sammen ud i eventyret. 

Mind Your Talent er et tilbud, der pri-

mært retter sig mod eliteudøvere på 

individuelt plan, men også for hold. 

Det er vigtigt for dem, at de møder 

udøveren netop, hvor han eller hun 

er. Personen bag sporten er i fokus, 

og der lægges vægt på, at det ikke 

kun er benene, men også hovedet, 

der skal være i topform, når man er 

fodboldspiller. Det er vigtigt, at dem, 

der benytter sig af det sportspsyko-

logiske tilbud, får en række værktø-

jer med sig, som de kan benytte sig 

af i deres professionelle virke. De har 

blandt andet tilbuddet ”sparring i 

praksis”, hvor teori kobles til praksis. 

Det kan benyttes under træning og 

kampe, hvor udøveren kan få hjælp til 

de tanker, der er netop dér. Derudover 

har de netop koblet teamudvikling for 

start-ups og virksomheder på som en 

ekstra ydelse

Fra tvivl til selvstændig

Emil var bevidst om sine egne evner 

og interesser under sin studietid, men 

alligevel var han til tider i tvivl om, 

hvad han skulle bruge sin uddannelse 

til. Det står ham dog klart, hvad han 

fandt mest interessant. ”Noget af det, 

der specielt er interessant fra idræts-

studiet, er de gruppekonstellationer, 

vi bliver tvunget ud i, de mangearte-

de projektopgaver og den naturlige 

intuitive kompetence i at deltage, der 

er enormt brugbare som idrætsstude-

rende og i fremtiden.” 

Han tog et valg om at læse psykologi 

som sidefag, og derfra steg hans inte-

resse for især trivsel og præstationer. 

En blanding af de remedier, han har 

fået fra idræt, og den store interesse 

inden for psykologi har været med 

til at åbne øjnene op for muligheden 

med Mind Your Talent. Han var derfor 

ikke et sekund i tvivl om, at ham og 

Katrine skulle føre det videre til noget 

stort. 

Sidder du med overvejelser om at 

starte op selv, så er rådet herfra, at du 

skal springe ud i det. Kontakt den før-

ste, du tænker kan hjælpe dig, og så 

er du allerede godt på vej. Der kom-

mer bump på vejen for selv de bed-

ste, men det er det hele værd. 

Uddannelsen i idræt og sundhed handler ikke kun om bevægelse og fysik, men kan deri-
mod drejes hen på lige det, man ønsker. Netop det har Emil Ljungström og Katrine W. Kofo-
ed taget til sig og er i dag stiftere af den sportspsykologiske virksomhed Mind Your Talent.

••    Man er garanteret et KBU-forløb, der vil blive     Man er garanteret et KBU-forløb, der vil blive 

afviklet i Region Syddanmark.afviklet i Region Syddanmark.

••   Man har både som medicinstuderende og ung læge    Man har både som medicinstuderende og ung læge 

adgang til en bolig i A Place To-tårnene, der ligger i adgang til en bolig i A Place To-tårnene, der ligger i 

gåafstand fra Sydvestjysk Sygehus.gåafstand fra Sydvestjysk Sygehus.

••   Man er sikret to skemafrie dage om ugen, der giver     Man er sikret to skemafrie dage om ugen, der giver  

rig mulighed for klinikophold.rig mulighed for klinikophold.

••    Den lille årgang sikrer mere fokus på hver enkelt      Den lille årgang sikrer mere fokus på hver enkelt  

studerende.studerende.

••    Man tildeles fra start en stamafdeling, der kommer     Man tildeles fra start en stamafdeling, der kommer 

til at fungere som en tryg ramme hele uddannelsen til at fungere som en tryg ramme hele uddannelsen 

igennem.igennem.
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Dekanens hjørne

            

Kompendium i makroskopisk  
anatomi: Bevægeapparatet

Kompendium i makroskopisk anatomi: 
Hovedet, halsen og de indre organer

BØGER

Kroppens anatomi kan for mange virke helt uoverskuelig. Der går rygter på 

SUND om, at bevægeapparatet er et hårdt pensum at komme igennem. De 

fleste vil nok kunne erklære sig enige i, at det primært er de lange, svære, la-

tinske ord og uendelige mængder udenadslæren, der gør faget særligt svært. 

Kompendiet her er spækket med smarte huskeregler, overskuelige illustrati-

oner og letlæselige sætninger, der nemt kunne gå hen og blive en afgørende 

ven inden eksamen. Det er helt essentielt for mange, at de kan visualisere 

den viden, de får. Samtidig er det ofte de fjollede huskeregler, der i starten 

ikke giver så meget mening, men i sidste ende trækker en igennem den 

svære anatomieksamen. 

Kompendiet formår at tage fat i det bedste fra begge verdener, endda med 

brug af blikfangende farver for at gøre det endnu mere overskueligt. 

Noget af det sværeste ved anatomien kan samtidig være det faktum, at man 

pludselig skal til at lære et helt nyt sprog at kende. Har man først fået grebet 

om, hvad de mest essentielle latinske ord betyder, bliver det pludseligt me-

get lettere at huske de lange svære ord. Her er bogen udstyret med latinske 

ordforklaringer, hvor dette er nødvendigt. 

Kompendiet kan i høj grad anbefales til den nystartede medicin- eller kiroprak-

torstuderende, der snart står over for det svære modul 2. Det gør eksamen-

slæsningen en smule mere overskuelig og hjælper med at holde overblikket.

Når jeg hører ordet ’kompendie’, tænker jeg altid: ”Let læselig, pædagogiske 

billeder, gode huskeregler og den bedste læsemakker”. Gør dette sig også 

gældende for det nyeste skud på kompendiestammen i mine hænder?  JA!

Kompendiet følger kapitlerne i pensumbogen ’Hovedet, halsen og de indre 

organers anatomi’ og er således let at slå op i, når man sidder med det tun-

ge anatomipensum i hænderne, kigger op og indser, at man forstod under 

10% af det, man lige har læst.

Bogen er skrevet af medicinstuderende fra Århus Universitet, som selv har 

undervist i anatomi. Det er derfor ikke nogen overraskelse, at bogen er let 

læselig og pædagogisk opbygget. ”Kompendiet er spækket med huskeregler, 

præcise forklaringer, simple figurer og farvekoder” sådan står der i kompen-

diets forord, og langt hen ad vejen kan jeg nikke genkendende med, dog med 

én undtagelse. Alt efter hvor du befinder dig i kompendiet, skal du kigge langt 

efter huskereglerne. Personligt havde jeg foretrukket, at kompendiet var, som 

det påstår, spækket med huskeregler, hvorfra jeg selv kunne vælge, hvilke jeg 

havde lyst til at memorere, alt efter hvad jeg nu engang har svært ved. Det 

udbedrer dog skaden lidt, at huskereglerne til gengæld er rigtig gode.

Kompendiet koster lige under det halve af ’Hovedet, halsen og de indre or-

ganers anatomi’, og jeg vil derfor anbefale kompendiet særligt til to grupper. 

Helt åbenlyst er kompendiet guld værd for den fortvivlede anatomistude-

rende, der ikke har styr på næsens knogler og hulrum eller det føtale kreds-

løb. Derudover lærer kompendiet dig at tegne organernes relationer, som 

de ses på en CT-skanning. Det er derfor ideelt, hvis alt, hvad man ser, er en 

masse cirkler omringende forvekslede atrier og ventrikler.

Kompendium i makroskopisk  

anatomi: Hovedet, halsen og de 

indre organer

af David Kocemba, Johanne 

Elmbæk Kassow og  

Charlotte Lott Dreiø Carlsen

Anmeldelse af:  

Tobias Nicki Nielsen, medicin
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ISBN: 9788762819474
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Anmeldelse af:  

Sørine Elinore Gram, Medicin
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Af Ole Skøtt, Dekan

Foto: Pixabay / SDU

’SDU bevæger sig’ er et Citizen Science-projekt, der skal 

bidrage til at integrere en sund kultur i hverdagen for med-

arbejdere og studerende. Forskningsprojektet er forankret 

hos Institut for Idræt og Biomekanik - og ’borgerne’, der 

skal bidrage til udviklingen af projektet, er studerende og 

medarbejdere. Projektet skal føre til en adfærdsændring, 

der skal understøtte en bedre sundhed og trivsel på SDU. 

Derfor tilrettelægges projektet som et Citizen Science-pro-

jekt, hvor medarbejdere og studerende involveres og 

engageres i udvikling, gennemførsel og implementering af 

projektet i alle campusbyer. Hensigten er således samska-

belse, videndeling og fælles produktion af data. 

I kan følge projektet på linket: sdu.dk/da/forskning/forsk-

ningsformidling/citizenscience/sdu-bevaeger-sig

Projektet er valgt af studerende og medarbejdere

Der blev første gang arbejdet med projektet på SDUs Ver-

densmåls Kick Off sidste år i september. Der blev arbejdet 

med en række projektforslag, som efterfølgende blev sendt 

ud til studerende og medarbejdere til afstemning om, hvilke 

tre der skulle arbejdes videre med. ’SDU bevæger sig’ blev 

et af de tre projekter, som der nu arbejdes med!

Verdensmål om sundhed og trivsel

’SDU bevæger sig’ retter sig mod SDG Mål 3 Sundhed & 

Trivsel og har til formål at:

1/  øge opmærksomheden på vigtighed og effekter ved be-

vægelse i løbet af arbejds-/studiedagen

2/  skabe rum til bevægelse i kulturen i arbejds- og studi-

edagen 

Gennem en ny opmærksomhed blandt ledere, medarbej-

dere og studerende får den almene sundhed og trivsel 

mulighed for at vokse. Projektet tager udgangspunkt i re-

levante forskningsområder på SDU og bygger på konkret 

forskningsviden.

Projektet arbejder overordnet med SDG-indikatorerne:

•  3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality 

from non-communicable diseases through prevention 

and treatment and promote mental health and well-being.

•  3.4.1 By 2030, reduce mortality rate attributed to cardi-

ovascular disease, cancer, diabetes or chronic respiratory 

disease

Projektet lægger sig ligeledes op af WHO’s ’Global action 

plan on physical activity 2018–2030: more active people for 

a healthier world’ (who.int/ncds/prevention/physical-acti-

vity/global-action-plan-2018-2030/en).

Hvilken slags bevægelse  
snakker vi om?

’SDU bevæger sig’ handler om mange slags bevægelser:

•  Den lille bevægelse (walk ’n talk, stående møder, stående/

gående kaffepause, mv.)

•  Motion mod skader (typisk i skulder, nakke, lænd fra man-

ge timer ved computeren)

• Mindfulness/Meditation

•  Motion/sport med sved på panden

• E-sport

Det er op til jer, hvad der kan give mening i jeres hverdag på 

studiet. Hvad tænker I, at der kan være behov for?

Involvering af studerende

I de næste faser skal projektet i dialog med både studeren-

de og medarbejdere. Hvordan synes I, at mere bevægelse i 

studiedagen kan være meningsfuld? Skal walk ’n talk inte-

greres i undervisningen? Vil udendørs studiezoner give lidt 

ekstra bevægelse? Skal der være tilbud om Mindfulness? Vil 

en løbe- eller cykelklub, hvor man kan mødes på tværs af 

studier – eller løber sammen hver for sig – være en god idé? 

Hvad med E-sport – kan det styrke sammenholdet?

Der er per 1.11.20 ansat en bevægelseskonsulent Linnea Ma-

rie Sjöberg, som meget gerne vil i dialog med studerende 

og studenterorganisationer, der har idéer eller forslag, der 

kan styrke bevægelse i studiedagen. Skriv gerne på sbs@

sdu.dk, hvis du/I har konkrete idéer eller gerne vil bidrage 

gennem et fokusgruppeinterview. Hensigten er at skabe 

varige strukturer, der også fremadrettet vil stimulere sund-

hed og trivsel i studiedagen – og det er afgørende, at idéer 

og forslag kommer fra jer, så det er tiltag og aktiviteter, der 

er relevante for studerende.

Tag en ekstra gåtur – tiden er givet godt ud!

God december!

SUND bevægelse 
i studiedagen
SUND bevægelse 
i studiedagen
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MASSER AF EKSAMENSFORBERENDE KURSER PÅ MIT.FADL.DK

MASSER AF KANDIDAT KURSER PÅ MIT.FADL.DK

som led i samarbejdet mellem foreningerne.

Du kan læse mere om forsikringen på fadl.dk/laegeansvar KURSER I FADL
Du kan lige nå det...

Bachelorkurser
Eksamensforberedende kursus B2 den 16-17/01/2021
Eksamensforberedende kursus B4 den 9-10/01/2021
Eksamensforberedende kursus B6 den 9-10/01/2021 NYT
Eksamensforberedende kursus B8 den 8-9-10/01/2021
Se hele kursusoversigten på mit.FADL.dk. 
Tilmelding via mit.FADL.dk

NYE FORBEDREDE FORSIKRINGSPAKKER 
PR. 1. JANUAR 2021
Mere information herom i december, hold øje med 
nyhedsbreve og Facebook

GAVEKORT TIL NETTO PÅ 500 KR.
I januar 2021 udloder FADL 500 stk. gavekort a 500 kr. til Netto. 
Gavekortene vil blive givet til de første 500 studerende, der melder 
sig ind i FADL og som minimum køber den lille forsikringspakke til kr. 
1.949 kr. Du bliver på den måde medlem af vores interesseorganisa-
tion og fagforening FADL og får samtidig del i vores unikke forsikring-
sordning via Tryg. 
Gavekortet kan afhentes i dit lokale FADL hus, når vi har registreret 
din tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabataftaler.

KONTAKT 
FADL Huset
Hunderupvej 67
5230 Odense M 

FADL.dk
4060 5090 
okf@fadl.dk

ÅBNINGSTIDERTirsdag 10:00 - 15:00Onsdag 13:00 - 17:00Torsdag 10:00 - 15:00Mandag og 
fredag lukket

+5000 
lægestuderende er 
medlem af FADL

DIT NYE REPRÆSENTANTSKAB 2020-2021 

Fra venstre: Næstformand Signe Vestbjerg, Sandra Egholm Andersen, Emilia Nejatbakhsh, Tommy Tran, Rune 
Fuglø Mortensen, Emma O.K.E. Bengtsson, Signe Riisgaard-Jensen, Simon Sharif Chowdhury, 
Nicolai Emil Johansen, Gro Borges, Oliver Lyndrup, Lis Wang, Formand Rasmus Eika Jørgensen, 
Johanne Lauridsen Kühl.

De 39 specialer

Har du endnu ikke fået 
magasinet de 39 specialer, 
så kom endelig forbi FADL 
huset.

OBS 4 nye kort! 
FADL’s kittelkort
Det er gratis for alle med-
lemmer af FADL. Man kan 
dog kun få ét eksemplar.
Kom et smut forbi FADL-hu-
set og få dit nye kittelkort!

FADL - sammen bliver vi 
bedre læger

BEST PRACTIC 
Guiden til det gode 
klinikophold

Det er gratis for alle!
Kom forbi FADL huset og 
hent din folder.

Sundoghed 02-2020.indd   1 19-11-2020   09:19:23

Et socialt og 
fagligt råd i en 
tid hvor man 
ikke kan være 
særlig social

HygiaHygia er et socialt og fagligt råd for   er et socialt og fagligt råd for  
uddannelsen Folkesundhedsviden-uddannelsen Folkesundhedsviden-
skab. Vi arbejder for et godt socialt skab. Vi arbejder for et godt socialt 
og fagligt miljø på studiet. Hygia be-og fagligt miljø på studiet. Hygia be-
står af studerende fra de forskellige står af studerende fra de forskellige 
årgange på uddannelsen, som mødes årgange på uddannelsen, som mødes 
én gang om måneden. Til hvert møde én gang om måneden. Til hvert møde 
planlægges fremtidige arrangemen-planlægges fremtidige arrangemen-
ter, både sociale og faglige, som er ter, både sociale og faglige, som er 
relevante for FSV’er. relevante for FSV’er. 

De sociale arrangementer afholdes De sociale arrangementer afholdes 
for at samle de studerende på tværs for at samle de studerende på tværs 
af årgangene. De faglige arrange-af årgangene. De faglige arrange-
menter er til for at skabe et indblik i menter er til for at skabe et indblik i 
uddannelsen gennem oplæg og kur-uddannelsen gennem oplæg og kur-
ser, der er relevante for de fag vi læ-ser, der er relevante for de fag vi læ-
ser. Førhen har vi haft afholdt fester, ser. Førhen har vi haft afholdt fester, 
pubcrawls og faglige ture til blandt pubcrawls og faglige ture til blandt 
andet Esbjerg, hvor tidligere stude-andet Esbjerg, hvor tidligere stude-
rende fortalte om deres karrierer. rende fortalte om deres karrierer. 
Sidste arrangement var en julefrokost Sidste arrangement var en julefrokost 
i starten af januar, hvor der var stor i starten af januar, hvor der var stor 
opbakning fra alle årgange. Julefro-opbakning fra alle årgange. Julefro-
kosten var et hyggeligt og socialt ar-kosten var et hyggeligt og socialt ar-
rangement, hvor blandt andet Magi-rangement, hvor blandt andet Magi-
strene stod for en beerpongturnering, strene stod for en beerpongturnering, 
som gav god mulighed for samtaler som gav god mulighed for samtaler 
på kryds og tværs af årgangene.på kryds og tværs af årgangene.

Af Anne-Sofie Mossin Mortensen,  

Emilie Møller-Andersen og Tonje Jensen 

Foto: Privatfoto

Som fagligt råd på FSV har vi været så heldige at få 

tildelt et rum (U82A) på campus til alle studerende på 

uddannelsen. Her kan man komme ned (når corona til-

lader det) for at læse, drikke en kop kaffe eller bare 

mødes med sine medstuderende. 

Vi har i Hygia brugt en del tid på at finde møbler, spil 

og pynt til rummet for at gøre det interessant og at-

traktivt at komme derned. 

Da corona kom til Danmark, medførte det en række 

restriktioner, som satte Hygias arrangementer i bero. 

På trods af situationen pt. har det ikke afholdt Hygia 

fra at være aktiv og mødes virtuelt, da det var vigtigt 

at bevare de idéer, vi havde for det kommende år og 

de nye studerende. 

Coronasituationen er svær, og det har givet nogle ud-

fordringer for os. I en tid, hvor nye studerende kommer 

til og skal have en god start på uddannelsen, er det 

svært at skabe sociale arrangementer, der skal sørge 

for dette. 

Dog gør vi vores bedste og sætter ikke en stopper for 

planlægningen! Vi havde planlagt en sommerfest, som 

skulle byde de nye studerende velkommen. 

Denne begivenhed var vi desværre nødt til at aflyse, 

dog har vi nu planlagt et online julearrangement, hvor 

de studerende skal deltage virtuelt i julelege, blandt 

andet musikquiz og julebanko. 

Vi vil gerne med dette opfordre andre faglige Vi vil gerne med dette opfordre andre faglige 
og sociale råd, på de forskellige uddannelser, og sociale råd, på de forskellige uddannelser, 
til ikke at lade corona sætte en stopper for at til ikke at lade corona sætte en stopper for at 
få et godt og socialt studiemiljø!få et godt og socialt studiemiljø!
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Studenterpræstens virke
Når man har ondt i livet, kan det være rigtig betydningsfuldt at snakke med nogen om det. Når man har ondt i livet, kan det være rigtig betydningsfuldt at snakke med nogen om det. 
Og nogle gange må denne nogen gerne være et menneske, som ikke kender én. Et menne-Og nogle gange må denne nogen gerne være et menneske, som ikke kender én. Et menne-
ske, der lytter fordomsfrit og indfølende. Måske et menneske som Lene, studenterpræsten ske, der lytter fordomsfrit og indfølende. Måske et menneske som Lene, studenterpræsten 
på SDU. Læs med her, og hør lidt om Lenes vigtige og sundhedsfremmende virke.på SDU. Læs med her, og hør lidt om Lenes vigtige og sundhedsfremmende virke.

Genoptryk fra 15. oktober 2018

Af Freja Bjerck-AmundsenAf Freja Bjerck-Amundsen

Foto: PrivatfotoFoto: Privatfoto

Studenterpræstens opgave

Lene har været præst i næsten 20 år, Lene har været præst i næsten 20 år, 

og har siden 2010 været sognepræst i og har siden 2010 været sognepræst i 

Hjallese Kirke, hvor hun arbejder med Hjallese Kirke, hvor hun arbejder med 

konfirmationer, bryllupper, gudstje-konfirmationer, bryllupper, gudstje-

nester og begravelser, altså helt klas-nester og begravelser, altså helt klas-

siske præsteopgaver. Men siden 2017 siske præsteopgaver. Men siden 2017 

har hun fungeret to tredjedele af tiden har hun fungeret to tredjedele af tiden 

som studenterpræst på SDU. ”Og her som studenterpræst på SDU. ”Og her 

har jeg den funktion, at jeg er sjælesør-har jeg den funktion, at jeg er sjælesør-

ger og samtalepartner. Det er min pri-ger og samtalepartner. Det er min pri-

mære opgave som studenterpræst,”  mære opgave som studenterpræst,”  

siger Lene venligt. ”Jeg tilbyder per-siger Lene venligt. ”Jeg tilbyder per-

sonlige og fortrolige samtaler med sonlige og fortrolige samtaler med 

studerende”. Hun holder en kort pau-studerende”. Hun holder en kort pau-

se. ”Jeg holder ikke gudstjenester eller se. ”Jeg holder ikke gudstjenester eller 

andagter, og jeg er her ikke kun for de andagter, og jeg er her ikke kun for de 

kristne studerende. Nej, alle, der måtte kristne studerende. Nej, alle, der måtte 

have brug for at tale med nogen, kan have brug for at tale med nogen, kan 

tale med mig, hvis de har lyst,” under-tale med mig, hvis de har lyst,” under-

streger Lene, og ser mildt på mig.streger Lene, og ser mildt på mig.

Lene fortæller, at hun er på universitet Lene fortæller, at hun er på universitet 

3-4 gange om ugen, hvor hun i dis-3-4 gange om ugen, hvor hun i dis-

se dage har omkring 3 samtaler. ”Og se dage har omkring 3 samtaler. ”Og 

jeg sætter halvanden time af, så der jeg sætter halvanden time af, så der 

er mulighed for god tid til det hele,”  er mulighed for god tid til det hele,”  

smiler hun. ”For oftest er det jo sådan, smiler hun. ”For oftest er det jo sådan, 

at folk egentligt bare har brug for at folk egentligt bare har brug for 

at snakke, læsse af og blive lyttet til. at snakke, læsse af og blive lyttet til. 

Jeg er jo hverken studievejleder eller Jeg er jo hverken studievejleder eller 

terapeut, så jeg kan ikke hjælpe med terapeut, så jeg kan ikke hjælpe med 

at lægge detaljerede studieplaner at lægge detaljerede studieplaner 

eller drive terapi. Men jeg kan lytte”. eller drive terapi. Men jeg kan lytte”. 

Lene fortæller, at rummet hos hende Lene fortæller, at rummet hos hende 

er målfrit og præstationsfrit. ”Her er er målfrit og præstationsfrit. ”Her er 

et frirum, hvor man kan trække vejret, et frirum, hvor man kan trække vejret, 

tage ned fra hylderne og lette sit hjer-tage ned fra hylderne og lette sit hjer-

te… Og ikke præstere noget”. Hendes te… Og ikke præstere noget”. Hendes 

blågrå øjne glimter.blågrå øjne glimter.

Skam og utilstrækkelighed

Jeg spørger Lene, hvad det typisk er, Jeg spørger Lene, hvad det typisk er, 

at folk kommer for at tale med hende at folk kommer for at tale med hende 

om. Hun tager en dyb indånding. ”Ja-om. Hun tager en dyb indånding. ”Ja-

men folk kommer jo med alt muligt. men folk kommer jo med alt muligt. 

Og det er alle, der kommer: Mænd, Og det er alle, der kommer: Mænd, 

kvinder… Alle fag… Kristne, musli-kvinder… Alle fag… Kristne, musli-

mer og agnostikere,”  forklarer Lene. mer og agnostikere,”  forklarer Lene. 

De studerende henvender sig typisk  De studerende henvender sig typisk  

  

med, at de godt kunne bruge én at med, at de godt kunne bruge én at 

tale med om f.eks. sygdom i familien, tale med om f.eks. sygdom i familien, 

manglende læselyst og motivation, manglende læselyst og motivation, 

stressende boligsituationer eller kæ-stressende boligsituationer eller kæ-

restesorger. ”Men som regel ender restesorger. ”Men som regel ender 

vi jo med at brede det mere ud. Der vi jo med at brede det mere ud. Der 

er jo ofte også nogle andre faktorer, er jo ofte også nogle andre faktorer, 

der spiller ind eller ligger til grund, når der spiller ind eller ligger til grund, når 

man er ked af noget. Og nogle gange man er ked af noget. Og nogle gange 

er det, som man er ked af, måske bare er det, som man er ked af, måske bare 

den ting, der fik hele læsset til at væl-den ting, der fik hele læsset til at væl-

te for én”.te for én”.

Lene oplever, at dette læs hos mange Lene oplever, at dette læs hos mange 

af de studerende ofte består af følel-af de studerende ofte består af følel-

ser af utilstrækkelighed i en perfekti-ser af utilstrækkelighed i en perfekti-

onistisk verden. ”Vi lever jo i det her onistisk verden. ”Vi lever jo i det her 

præstationssamfund, hvor man vir-præstationssamfund, hvor man vir-

kelig skal være dygtig og optimal på kelig skal være dygtig og optimal på 

rigtig mange områder. Udseendet… rigtig mange områder. Udseendet… 

Éns sociale liv… Fritidsinteresser og Éns sociale liv… Fritidsinteresser og 

karakterer. Og når man lever et sted, karakterer. Og når man lever et sted, 

hvor stemningen ligesom er, at det hvor stemningen ligesom er, at det 

skal være sådan, så er det bare sinds-skal være sådan, så er det bare sinds-

sygt hårdt og svært, hvis éns liv ikke sygt hårdt og svært, hvis éns liv ikke 

ser sådan ud. Og når man ikke ’lykkes’ ser sådan ud. Og når man ikke ’lykkes’ 

med at leve op til idealerne, så er det, med at leve op til idealerne, så er det, 

at skamfølelserne kommer,”  forklarer at skamfølelserne kommer,”  forklarer 

Lene alvorligt. Vi taler om, at skam er Lene alvorligt. Vi taler om, at skam er 

en menneskelig grundfølelse, som alle en menneskelig grundfølelse, som alle 

dage har fulgt os, og alle dage vil følge dage har fulgt os, og alle dage vil følge 

os. At den endda er en vigtig opdra-os. At den endda er en vigtig opdra-

gende rettesnor i en social verden, og gende rettesnor i en social verden, og 

derfor ikke som sådan er skadelig i sig derfor ikke som sådan er skadelig i sig 

selv. ”Men når skamfuldheden bliver selv. ”Men når skamfuldheden bliver 

eksistentiel, når den rettes indad og eksistentiel, når den rettes indad og 

bliver til en konstant selvkritik, så for-bliver til en konstant selvkritik, så for-

hindrer det os i at leve vores liv. Og det hindrer det os i at leve vores liv. Og det 

er dér, at den bliver skadelig. For selv-er dér, at den bliver skadelig. For selv-

kritikken fodrer skammen, og jo mere kritikken fodrer skammen, og jo mere 

skamfulde vi er, jo mere tavse bliver vi. skamfulde vi er, jo mere tavse bliver vi. 

Tavsheden er det, der gør os syge og Tavsheden er det, der gør os syge og 

holder os fast i mørket,” siger Lene.holder os fast i mørket,” siger Lene.

Lytning flytter bjerge

Lene forklarer, at følelser som skam, Lene forklarer, at følelser som skam, 

utilstrækkelighed og afmagt jo ikke er utilstrækkelighed og afmagt jo ikke er 

noget, man kan løse fra den ene dag noget, man kan løse fra den ene dag 

til den anden, og at det heller ikke er til den anden, og at det heller ikke er 

noget, som Lene kan gøre for de stu-noget, som Lene kan gøre for de stu-

derende. Det, som Lene kan hjælpe de derende. Det, som Lene kan hjælpe de 

studerende med, er at træde et skridt studerende med, er at træde et skridt 

tilbage og se deres liv udefra. ”Første tilbage og se deres liv udefra. ”Første 

skridt for de studerende er at indse skridt for de studerende er at indse 

og anerkende, at livet er som det er og anerkende, at livet er som det er 

lige nu. Næste skridt er at tage mod til lige nu. Næste skridt er at tage mod til 

sig, bryde tavsheden og tale om det, sig, bryde tavsheden og tale om det, 

for ord har en særlig kraft. Det at for-for ord har en særlig kraft. Det at for-

klare og sætte ord på sit liv foran en klare og sætte ord på sit liv foran en 

anden kan dels give afløb for smerte anden kan dels give afløb for smerte 

og lindre følelsen af skam. Men det og lindre følelsen af skam. Men det 

kan også hjælpe én selv med at blive kan også hjælpe én selv med at blive 

klar over, hvordan man har skruet sit klar over, hvordan man har skruet sit 

liv sammen. Det kan hjælpe én til at liv sammen. Det kan hjælpe én til at 

se og forstå, hvorfor man har det så se og forstå, hvorfor man har det så 

dårligt… ”. Lene ser tænksomt ud ad dårligt… ”. Lene ser tænksomt ud ad 

vinduet. Så rettes hendes varme blik vinduet. Så rettes hendes varme blik 

mod mig. ”Det kan hjælpe én til at fin-mod mig. ”Det kan hjælpe én til at fin-

de et lys midt i mørket, en retning, der de et lys midt i mørket, en retning, der 

tegner sig i kaosset foran én… Og det tegner sig i kaosset foran én… Og det 

har man brug for at finde for at kunne har man brug for at finde for at kunne 

flytte sig. Jeg kan give nok så mange flytte sig. Jeg kan give nok så mange 

råd og gode ord med på vejen, men råd og gode ord med på vejen, men 

det er ikke sådan, folk finder deres det er ikke sådan, folk finder deres 

lys,” siger hun, og læner sig lidt tilba-lys,” siger hun, og læner sig lidt tilba-

ge i stolen.  ”Jeg tænker derfor ikke, ge i stolen.  ”Jeg tænker derfor ikke, 

at min opgave er at flytte folk. Min at min opgave er at flytte folk. Min 

opgave er i højere grad at lytte, så jeg opgave er i højere grad at lytte, så jeg 

kan hjælpe folk til at kunne flytte sig kan hjælpe folk til at kunne flytte sig 

selv ved at hjælpe dem med at finde selv ved at hjælpe dem med at finde 

dét lys i mørket. For dét lys, det ser dét lys i mørket. For dét lys, det ser 

man bedst, når man sætter ord på sit man bedst, når man sætter ord på sit 

liv. Og det er nemmest at sætte ord liv. Og det er nemmest at sætte ord 

på sit liv, når der er nogen, der lytter,” på sit liv, når der er nogen, der lytter,” 

opsummerer hun. Vi er tavse sammen opsummerer hun. Vi er tavse sammen 

et øjeblik. Lene smiler underfundigt. et øjeblik. Lene smiler underfundigt. 

”Ja. I begyndelsen var jo Ordet”.”Ja. I begyndelsen var jo Ordet”.

”ALLE, DER MÅTTE HAVE 
BRUG FOR AT TALE MED  

NOGEN, KAN TALE MED MIG,  
HVIS DE HAR LYST.”

Har du en øjenlæge i maven? Og kan du lide 
grundforskning? Så se her. 
 
Forskningsenheden for Oftalmologi, Klinisk Institut, 
Syddansk Universitet, søger en prægraduat speciale-
studerende til et spændende projekt om 
proteinforandringer ved nethindesygdomme. 
 
Øjenafdeling E, OUH, har mange års tradition for 
forskning i sygdomme i øjets nethinde og ekspanderer 
aktuelt inden for translationel forskning. I den 
forbindelse udbyder vi et prægraduat specialeforløb. 
Formålet er at identificere proteiner, der indgår i 
patologiske processer i nethindesygdomme med henblik 
på at finde nye potentielle medicinske angrebspunkter.  
 
Vi tilbyder: 

• Struktureret vejledning og veletablerede 
laboratoriefaciliteter. 

• At du bliver del af en ung og dynamisk 
forskningsenhed. 

• Garanti for mindst en original publikation. 
• Mulighed for at deltage i andre spændende 

projekter i løbet af dit forskningsår. 
• Mulighed for at deltage i internationale 

kongresser. 
• Mulighed for senere at opbygge en postgraduat 

oftalmologisk forskningskarriere … hvis du 
altså er god! 

 
Vi forventer: 

• At du er dygtig og ambitiøs. 
• At du er en god kollega, som er let at arbejde 

sammen med. 
• At du er god til at overholde deadlines. 
• At du er medicinstuderende, og at du mindst har 

gennemført 2. semester på kandidatdelen. 
 
Hvis du er interesseret: 

• Send en motiveret ansøgning og vedlæg dit CV 
(max 2 sider). Det hele samles i ét pdf-
dokument og sendes til forskningsleder, klinisk 
professor Jakob Grauslund  

•  (jakob.grauslund@rsyd.dk).  
• For praktiske forhold og detaljer om projektet 

kontakt venligst Lasse Jørgensen Cehofski,     
• 1. reservelæge, ph.d. postdoc. 

(Lasse.jorgensen.cehofski@rsyd.dk) 
 
For yderligere generel info om prægraduat forskningsår: 
http://www.sdu.dk/en/Forskning/PhD/Phd_skoler/PhdS
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Ovenstående resultater er fra studier af det 
inflammatoriske protein S100A12 på grisenethinder med 
eksperimentel blodprop i øjet (RVO). 
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Sund & Hed modtager med glæde indlæg 

fra studerende, undervisere og persona-

le tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige  

Fakultet. Det kan være reportager fra rele-

vante begivenheder, rejsebeskrivelser, kom-

mentarer, debatindlæg eller andet. Hvis du 

er i tvivl, om dit indlæg hører hjemme i Sund 

& Hed, så skriv til os og spørg.

Har du en ide til et mere fast indlæg til bla-

det, eller har du lyst til at være fast tilknyt-

tet som skribent på forskellige slags indlæg, 

så kontakt os også endelig. Emnet, du skri-

ver om, skal være relevant for SUND, men  

ellers bestemmer du selv. Måske skal du på  

udlandsophold eller praktik og vil skrive 

studiedagbog? Eller måske er du god til  

at spotte nye steder i Odense, hylende mor-

som og kan levere en fast klumme?

Skriv endelig til os på  
sundoghed@sundoghed.dk hvis  
du har en god idé til faste indlæg  
eller enkeltstående artikel. 

Foto: PixabayFoto: Pixabay

Har du et indlæg?

Er du vores 
nye boganmelder?

Er du SUND-studerende og interesseret i at anmel-

de en af de bøger, vi har liggende, mod til gengæld 

at få lov til at beholde bogen efterfølgende?  

På Sund & Hed modtager vi ofte bøger fra især 

FADL’s forlag, Munksgaard og Wolter Klüwer/Lip-

pincott. En af disse bøger kan blive din, hvis du 

blot vælger at binde dig til at anmelde bogen. Det 

eneste krav er, at du skal være studerende på Det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt selv kunne 

hente bogen i Odense. 

Se mere om, hvilke bøger, du har mulighed for 
at anmelde samt formelle krav på vores hjem-
meside: www.sundoghed.dk/boganmeldelser/


