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Brobyggerhistorie – Hanne Sygeplejerskestudernede

“Bo er en mand sidst i 50’erne, han er hjemløs, har 

et misbrug og er ramt af flere alvorlige og 

livstruende sygdomme, som påvirker hans hverdag. 

Han har behov for daglig medicin, hvilket han 

havde mistet. Bo har hyppig kontakt til 

sundhedsvæsenet, men har ved tidligere 

henvendelser følt sig misforstået. 

Det bliver lettere, når man er to afsted, dels fordi 

man kan dele og tale om situationen med en 

anden, og dels fordi ens tålmodighed kommer på 

prøve, når man sidder i venteværelset på 

skadestuen en lørdag formiddag”   



Brobyggerhistorie – Aida stud.med

“Sofie er en borger jeg følger fast. Hun havde 

engang havde et helt almindeligt liv med mand og 

børn. Nu er hun paranoid skizofren og har 

selvmordstanker næsten hver aften. Hun føler sig 

til besvær i sundhedsvæsenet og er nervøs som før 

en eksamen ved hver aftale. Jeg bliver ked af det, 

når hun tænker så lave tanker om sig selv… Jeg 

anede ikke at man kunne have det sådan, og jeg er 

glad for at kunne være der for hende”



Brobyggerhistorie – Elisabeth stud.med

“Irakiske Mahmoud på 65 år er bundet af sin KOL til sin bolig. 

Han er ensom.

Har ikke besøgt en praktiserende læge i 10 år på trods af daglig 

indtagelse af blodtryksmedicin og psykopharmica … fordi 

lægen bor på 2. Sal og elevatoren ikke kan rumme Mahmouds 

køretøj.

At hænge ud med et ukendt menneske der snart blev kendt, 

og for hvem jeg gjorde en forskel. Gå side om side med et 

medmenneske eller en arketypisk patient. Snakke om løst og 

fast. Eller ingenting.

Tak – Det var ikke så lidt…”
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