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PRÆSENTATION 
 

Hej. Jeg hedder Caroline. 

Jeg er jurastuderende på Aarhus Universitet og jeg har kroniske smerter. Jeg kan 

hjælpe dig med vejledning i paragraffer og retningslinjer for studerende med sygdom og 

smerter. 

Hos mig vil du møde empati, og forståelse for din situation – og en hjælpende hånd til 

hvor du kan søge hjælp, hvilken hjælp du kan søge, og hvordan du søger den. Jeg kan 

også være behjælpelig med at forstå de lidt sværere svardokumenter fra SU og AU. 

Jeg kender AU's systemer godt, men ved samtidig, at der er forskel på de forskellige 

universiteters systemer og hvor meget de er villige til er hjælpe. Til gengæld har jeg 

rigtig godt styr på relevante paragraffer og retningslinjer for studerende med sygdom og 

smerter. Jeg tilbyder dog ikke vejledning i forbindelse med juridiske sager, eller 

erstatning endnu. 

Lidt om mig: 

Jeg bor i Århus C med min kæreste, og udover det elsker jeg at være social, være 

kreativ, dyrke yoga og at læse. Jeg færdiggjorde min bachelor i 2019, og er nu i gang 

med kandidaten. 



Jeg har haft kroniske smerter siden jeg var 18 år og har, siden jeg var 20 år, navigeret i 

både fysiske og psykiske udfordringer, navigeret i uddannelsessystemet som 

deltidsstuderende og studeret samtidig. 

  

Da jeg først gik ned med smerter, oplevede jeg en stor forvirring i uddannelsessystemet. 

De steder hvor jeg søgte hjælp, kunne ingen hjælpe mig med de ting, der relaterer sig til 

mit handicap på studiet. Jeg modtog desværre heller ikke den store støtte fra mine 

medstuderende, da det var svært for mig at forklare hvad der skete med mig og hvorfor 

jeg havde brug for støtte. Og det var svært for dem at forstå, at den hjælp jeg kunne få, 

ikke ville sætte mig foran dem, men ligestille mig så godt som overhovedet muligt. Som 

tiden gik, fik jeg dog lært mere og mere om systemet, og hvad man kan søge hjælp til. 

For det er ikke bare så ligetil, og det kræver et overblik, de færreste af os har – især 

fordi man ofte skal være lidt kreativ når man søger en dispensation. Du skal nemlig selv 

komme med ideerne og dokumentationen til hvad der kan hjælpe dig, og det havde min 

smertehjerne ikke overskud til dengang. Heldigvis har jeg udviklet mig meget, og jeg har 

formået at skabe et liv, som jeg kan være med til; Også på studiet.   

Send endelig en mail til mig hvis du har brug for vejledning.  

Kærlig hilsen 

Caroline 

  

 


