Mælkebøttebarn i blomst
- en lige så stærk historie som Lisbeth Zornigs

Anmeldelse af fagligt oplæg for Dansk Sygeplejeråd, Aalborg
Jeg syntes det er en fantastisk spændende historie - og kunne godt ha' hørt mere . Stor
beundring for dig, din ukuelighed og positive livssyn - fremført med humor. Gode
spørgsmål i løbet af aftenen. Relevant for vores fag at høre historie fra patientside . Vil
anbefale dit foredrag bl.a. til min mand, som er involveret i flere foreninger / og
foredrags - skaffer. Jeg ville komme igen hvis det blev muligt. Tak for en fantastisk
aften go' vind fremover.
Tove Brændstrup
Sygeplejerske Aalborg Sygehus
Mundtlig feedback i faglig debat efter oplæg hos Dansk sygeplejeråd:
”Godt tænkt med liste med vigtigste fokuspunkter i dialogen mellem patient og
sygeplejerske.”
”Dejligt at du takker os (sygeplejersker) for, hvad vi gør rigtigt” ”Befriende at du kan
levere så alvorlige emner på en sjov måde” ”Spændende at høre det fra patientens
side” ”Det er godt nok faglig relevant”
”Det er faktisk relevant for alle sundhedsfaglige personer”
Bookeren ved Dansk Sygeplejeråd, Aalborg anmelder:
”... Jeg har kun hørt positivt fra aftenen. Det jeg har hørt er bl.a.:
-

Tina nået helt ud til os

-

Hun gav så meget af sig selv og var så ’levende’

-

Det var enormt medrivende

-

Der var rigtig mange vinkler, der gav anledning til refleksion over det vi gør

-

Et utroligt dejligt menneske
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Så du kan godt være stolt af dit bidrag den aften. Og vi fik bestemt ’valuta’ for
pengene.
Og for mit eget vedkommende har vores samarbejde omkring planlægningen være super.
Du har svaret hurtigt tilbage og vi har sammen kunnet reflektere lidt over program osv.
Så ja: Professionelt fra din side…

Lilli Lykkegaard
Politisk chefkonsulent, DSR booker

Måske så du anmeldelsen
i DSR september
medlemsblad?

En sygeplejerske anmelder bogen Mælkebøttebarn i blomst
Tina Marie-Louise Campbell har med sin bog ”Mælkebøttebarn i blomst” skrevet en
gribende fortælling om sin opvækst og liv. Om svigt, alkohol og overgreb, men også om
kamp med og mod handicap og alvorlig sygdom, om ensomhed, venskab og kærlighed –
og om at se de små revner i asfalten og værdsætte mælkebøtten i blomst.
Tinas fortælling giver stof til eftertanke. Hvorfor var der ingen fagpersoner, der så og
hjalp Tina, da hun var barn og kunne støtte hendes forældre i at være forældre? Hvorfor
reagerede pædagogerne i børnehaven ikke på de mærker, Tina må have haft af at være
blevet slået – eller på at hun ristede og rullede rugbrød som hash? Var der ingen lærere i
skolen, der bemærkede, at Tina ikke trivedes?
Det er tankevækkende, så meget det betyder, at mødes i forening med andre, der har
samme sygdom, hvilket man som fagperson bør være opmærksom på.
Som sundhedsfaglig bliver jeg ked af at høre, når det ikke er Tina, men Tinas sygdom,
der er i fokus. Når Tina føler sig fremvist til medicinstuderende, eller lægelige
oplysninger ligger frit tilgængeligt for medpatienter.
At Tina til stadighed må danse vals med ”systemet” for at få den hjælp, hun har brug
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for, kræver sin kvinde. Det er sin sag at danse, når man har gigt – om end også her viser
Tina, at hun er gjort af et særligt stof og kæmper for et værdigt og meningsfyldt liv,
med Tina ved rattet.
Alt i alt en bog, som giver stof til eftertanke – både som menneske og som fagperson.
Pia Jødal Næss-Schmidt
Sygeplejerske
Patientcaseoplæg for AAU, UCN etc.
Jeg vil holde et oplæg om mine fire årtier i tæt samarbejde med sundhedsvæsnet.
Hvor fungerede det og hvor kunne det have været bedre? Jeg plejer at lægge op til
efterfølgende debat, så de studerende kan spørge og komme med løsningsforslag ud fra
deres egen refleksioner over min fortælling samt uddannelse ved dennes:
Grundlæggende viden om menneskets psykologi
Kendskab til sammenhænge mellem adfærd, kognitiv funktion, følelser og somatiske
symptomer
Kendskab til menneskets sjælelige reaktion på stress, tab og somatisk sygdom.
Forskellige teorier inden for sundhedsopfattelse og sundhedspsykologi.
Jeg forestiller mig, at I efterfølgende kunne spørge de studerende om eksempelvis:
Hvordan kan man kommunikere med patienter, foretage en patientundersøgelse og
optage en lægelig journal, når man møder en patient der ikke tør stole på vores
faglighed?
Hvordan håndterer man komplekse og udviklingsorienterede situationer i
arbejdssammenhænge, når man møder en udsat borger?
Hvilket fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang kan man benytte?
Mit oplæg henvender sig til alle sundhedsprofessionelle. Jeg tænker studentercentreret
og studenterdrevet læring. Mit oplæg kunne være fælles forelæsning,
studiegruppearbejde, holdundervisning eller oplæg for hele årgange. Derudover kunne
underviseren med fordel snakke teori med de studerende. Når jeg har haft min case på,
kan underviseren eller jeg lede en debat, hvor de studerende kan formulere faglige mål,
midler og metoder.
Mit oplæg munder ud i helt konkrete råd til ’den gode dialog med patienten’.
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De studerende får mulighed for at træne færdigheder og kompetencer, når I står for de
teoretiske spørgsmål og jeg for casen.
Når de studerende kommer med deres bud, kan jeg give dem ærlige svar på, hvordan
jeg som skræmt barn, knuget teenager, og voksen uden tillid til systemet ville modtage
deres faglige ideer. Min historie strækker sig helt op i mit voksenliv, hvor jeg skal finde
ud af morrollen på trods af min opvækst. Det er helt klar en stærk historie, om hvordan
man kan blomstre på trods. Vi kunne med fordel lave mit oplæg i to dele; eet omkring
min barndom og det sidste omkring, hvordan jeg som voksen, så klarer mig.
Den røde tråd er Patientomsorg og Kommunikation i komplekse sygdomshistorik og ved
udsatte borgere.
”… Hvorfor var der ingen fagpersoner, der så og hjalp Tina…Som sundhedsfaglig bliver
jeg ked af at høre, når det ikke er Tina, men Tinas sygdom, der er i fokus… giver stof til
eftertanke – både som menneske og som fagperson”. Pia Jødal Næss-Schmidt,
sygeplejerske
I kan med fordel se resten af ovenstående og andre faglige anmeldelser af min histories
relevans på http://www.campbell.dk/anmeldelser
I har den faglige viden indenfor jeres felt, så jeg tilretter selvfølgelig, som I ved bedst.
Jeg har taget udgangspunkt i, at de studerende skal kunne på jeres studie.
De ovennævnte spørgsmål er bud på, hvad I som faglige undervisere ville kunne bruge i
mit case oplæg. Det er et skøn ud fra det, jeres uddannelse skal indeholde, det
fagpersoner indenfor jeres felt melder tilbage til mig, og det jeg kommer ind på samt
mine erfaringer fra samme slags undervisning i andre fag på AAU og UCN.
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