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Så ankommer den lokale skolelærer 

 
Eksamensfest for hold 3 
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Dette skrift er udgivet i anledningen af tiåret (den 1.2.12) for oprettelsen af 
masteruddannelsen i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling.   
Uddannelsens ophav er et glimrende eksempel på en kreativ kombination af vide 
statslige rammer og tillid til lokale forskerinitiativer.  Den interdisciplinære 
forskningsgruppe ”Sundhed, Menneske og Kultur” (SMK) med hjemsted på det 
daværende Institut for Filosofi, Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, havde 
bestået i knapt10 år, da universitetsloven gjorde det muligt at oprette 
masteruddannelser med tilhørende universitetsgrad målrettet videreuddannelser til 
forskellige former for praksis i samfundet.  Forud var der for SMK gået en periode med 
egen suppleringsuddannelse, ”Sundhedsfagenes filosofi og videnskabsteori”, som var 
bestemt for sundhedsvæsnets personale.  ”Sundhed, Menneske og Kultur”, som i sin tid 
var dannet for midler fra Det Humanistiske Forskningsråd med henblik på at 
oparbejde feltet ”humanistisk sundhedsvidenskab” i Danmark, fandt det derfor 
naturligt at udbyde sin egen masteruddannelse.  I februar 2002 startede uddannelsen 
med ca. 60 studerende fordelt på 2 hold, hvoraf det ene var et merithold af 
studerende fra den nu nedlagte suppleringsuddannelse.  Efterfølgende har der været 
oprettet nye hold hvert andet år, og i skrivende stund er der udklækket 163 MHH’ere.  
Efter næste eksamenstermin vil vi begynde at nærme os 200 MHH’ere.     
Disse 10 år med MHH-uddannelsen har ikke blot medført udstrømning af lærdom fra 
universitetet, men det er også gået den anden vej.  Det har været en stor glæde at 
blive klogere på sundhedsvæsnet og dets udvikling samt at dele undervisningspraksis 
med disse motiverede, modne og engagerede masterstuderende.  
 
25. maj 2013                  Uffe Juul Jensen 
Aarhus Universitet          Karen P. Munk 

0BFORORD 
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Navn: Carsten Albers 
 
Faglig baggrund: Praktiserende læge 
 
Arbejdssted: Lægerne Hvidovrevej 100, 2650 Hvidovre 
 
Udbytte: 

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o At få italesat de humanistiske perspektiver og få en teoretisk ballast, 

specielt med fokus på  patientperspektivet. 
 

• Arbejdsliv og evt. karriere? 
o Inspiration til opbygning af tværfagligt lægecenter ’Dokken’ 
o Kursusudvikling ved Lægeforeningen 
o Opbygning af patientfokuseret tilgang i TRYG Forsikringsalarm- 

central 
o Udvikling af undervisning i TPK og supervision 

 
• Personligt /socialt? 

o Personlig engagement og glæde ved arbejdet som læge 
o Kursusudvikler og undervise 
o En vedvarende personlig  interesse for filosofien 
o Nyt job 
o Frustration over bestående systemers inerti 

 
  

 
Navn: Steffen Bader  
 
Faglig baggrund: Lektor, MHH, fysioterapeut  
 
Arbejdssted: Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt 
 
Udbytte:  

Tidligere og nuværende studerendes udbytte 
af uddannelsen 
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• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Et langt bredere perspektiv på nøglebegreber i min profession, og 

indenfor sundhedsområdet generelt. Det gælder f.eks. sygdoms- og 
sundhedsbegreber, evidensbegrebet, teori/praksis perspektiver, bruger-
/borgerperspektiver (autonomi), kvalitetsbegrebet, tværprofessionalitet.  

o Samfundsvidenskabelig tilgang/forståelse /analysemodeller – opfange 
/analysere forandringsprocesser i praksis og organisation i en statslig / 
interstatslig kontekst. (livsformsanalysen / statsteori / 
interpellationsbegrebet etc.). 

o Kendskab til forskellige former for viden, praksis og betydningen af 
bestemte måder at definerer og italesætte praksis på. Praksisforskning 
som redskab til udvikling af/med praksis. 

o Kendskab til konkrete forskningsprojekter gennem det meget 
kompetente og engagerede underviserhold på MHH. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Masteruddannelsen indgår eksplicit, som en del af mit adjunktforløb og 
følgelig som del af min lektorgodkendelse. 

o Jeg har fået tildelt arbejdsopgaver bl.a. på baggrund af de 
kompetencer jeg har opnået på uddannelsen – beskrivelse af 
vidensmiljøer, projektledelse i udviklingsprojekter, 
velfærdsteknologiprojekter (teknologi og praksisudvikling). 

o Mit faglige udbytte indgår i min undervisning på 
fysioterapeutuddannelsen. Det gælder f.eks. i temaer som 
’Dokumentation af undersøgelse og behandling’, Neurologisk 
fysioterapi (brugerperspektiver i rehabiliteringsprocessen), 
tilrettelæggelse af studenterinddragelse i udviklingsprojekter mm. 

  
• Personligt /socialt? 

o Vanskeligt at separerer det faglige og det personlige udbytte. Jeg 
udøver min faglige praksis på en personlig måde og derfor har den 
viden, de kompetencer jeg har tilegnet mig på MHH også bidraget til 
nye perspektiver på de vidensfelter, som jeg har personlig interesse for – 
uden for faglig sammenhæng. Uddannelse - udvikling bidrager også til 
at man som menneske er i bevægelse. MHH uddannelsen er en 
medvirkende årsag til at jeg har det job, de jobfunktioner, som jeg har 
og som jeg trives fantastisk godt med.  
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Navn:  Anette Bisbo 
 
Faglig baggrund: Fysioterapeut uddannet 1990. Ved studiets start klinisk underviser, 

nu menig fysioterapeut. Havde forinden 2 moduler fra 
 den sundhedsfaglige diplomuddannelse. 

 
Arbejdssted:  Ved studiestart Aarhus Universitetshospital, Geriatrisk afdeling. 

Under studiet jobskifte til Horsens Kommune, fysioterapeut på      
Døgnrehabiliterings afsnit. 

 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?   
o Jeg har fået redskaber til at analyserer den sammenhæng, jeg indgår i, 

og til at kunne analysere, hvilke ydre forhold, der er betydende for den 
praksis, jeg er en del af. Jeg håber, jeg er blevet bedre i stand til at stille 
mig kritisk overfor min egen praksisudøvelse, i forhold til den relation jeg 
har til de borgere, jeg skal yde en professionel indsats overfor.  

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?   

o Undervejs i studiet har jeg foretaget et jobskifte. Inden studiestart var jeg 
klar over, at jeg ønskede at skifte job, og hvorfor jeg ønskede det. Brugte 
Modul 1 opgaven til at analysere, på hvilken måde min faggruppe 
indgik i arbejdspladsen. Det medvirkede til at tydeliggøre overfor mig 
selv, hvorfor jeg ikke ønskede, at være en del af denne praksis. Jeg har 
brugt Modul 3 opgaven til - gennem analyse - at opnå en større indsigt i 
den nye praksis, jeg nu er blevet en del af. Masteropgaven vil jeg bruge 
til at have et udviklingsperspektiv på min nye arbejdsplads. Jeg håber 
på den måde, at min leder får øje på, at jeg har nogle kompetencer i 
forhold til udviklingsarbejde. 

 
• Personligt /socialt?  

o Jeg har fået indfriet mit ønske om at opnå en større forståelses- horisont 
i forhold til at begribe verden, hvilket har givet mig en personlig 
tilfredsstillelse. Samtidig har jeg oplevet det som udviklende at 
diskuterer og være ”forvirret” sammen med mine medstuderende. Ikke 
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mindst har samværet i min læsegruppe været en meget positiv del af 
studiet.  
 

  
 
Navn:  Vibeke Bregnballe 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske (uddannet i 1981) 
 
Arbejdssted:  Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital    
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o I løbet af mine 2 MHH-år lærte jeg en videnskabelig tilgang til mit fag. 

Jeg lærte at søge viden, vurdere den kritisk og anvende den. Desuden 
lærte jeg meget om etik, som jeg bragte med tilbage til min 
arbejdsplads. På min arbejdsplads havde vi mange spændende 
diskussioner bl.a. ud fra opgaver, som jeg havde lavet på MHH, og det 
gav tydeligvis folk fra forskellige faggrupper stof til eftertanke. Modulet 
om etik var mit favorit-modul, men også videnskabsteori og livsformer 
var jeg meget glad for at lære om og har kunnet bruge sidenhen. 
Processen at skrive masterafhandling var meget lærerig for mig. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Få måneder efter afslutningen af MHH blev jeg ansat i Børneafdelingen 
som forskningssygeplejerske; en stilling, som jeg fik i kraft af min MHH. I 
løbet af min MHH fik jeg så meget smag for og mod på at studere, at 
jeg besluttede mig for at gå videre med en Ph.d. Den påbegyndte jeg i 
2008 og afsluttede i 2011. Jeg byggede videre på det, som jeg havde 
lært under MHH uddannelsen. 

 
• Personligt /socialt?   

o Jeg var i en vældig god læsegruppe, men jeg har sidenhen mistet 
kontakten med mine medstuderende. Dog er det sådan, at møder jeg 
en MHH-er, så er vi næsten lidt i familie.  
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Navn: Edith Clausen 
 
Faglig baggrund: Forskningsbibliotekar, cand.scient. bibl. 
 
Arbejdssted:  Aarhus Universitetshospital 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Med en naturvidenskabelig baggrund har det været meget 

inspirerende at få den humanistiske/filosofiske tilgang til det 
sundhedsfaglige område. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Min stilling har ikke ændret sig; men indsigten i de kvalitative aspekter i 
forbindelse med forskningen inden for sundhedsområdet har givet mig 
bedre forudsætninger i dialogen med det sundhedsfaglige personale. 

o Uddannelsen og resultaterne deraf giver mulighed for at deltage i 
internationale kongresser, hvor jeg kan fremlægge de 
forskningsresultater, jeg er nået frem til. 

 
• Personligt /socialt? 

o Det er altid spændende at lære nyt, at begrave sig i et emneområde, 
lave empiri, udvikle modeller/metoder og afprøve dem.  

o Da deltagerne på mine hold kom fra hele landet, og da seminarerne 
var meget kompakte, var der begrænset tid til at lære hinanden at 
kende. 

 
  

 
Navn: Lene Dernert 
 
Faglig baggrund: Cand. Psych. 
 
Arbejdssted:  Sundhedsafdelingen, Norddjurs Kommune 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
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o Bedste efteruddannelse nogensinde. Det var stort set nyt stof hele vejen 
igennem, fordi jeg var vant til meget specifikke psykoterapeutiske 
efteruddannelser. På MHH fik jeg kendskab til viden, teorier og 
perspektiver, der lå lidt udenfor mit  kerneområde, men som ikke desto 
mindre kom til at betyde utroligt meget for mit videre faglige forløb.        

 
• Arbejdsliv og evt. Karriere? 

o Kort efter afslutningen af MHH fik jeg nyt job, formentligt på grund af mit 
speciale : ”Livsstilsændringer, hvor svært kan det være”. Min nye 
arbejdsopgave blev at planlægge og implementere ændrede 
sundhedsvaner (livsstil)  og i det hele taget, i praksis, forholde mig til alt 
det, vi havde haft om på uddannelsen.  Specialet kom i særdeleshed til 
at betyde meget, idet jeg til stadighed (7 år efter) holder  oplæg/ 
foredrag /kurser om temaet (med samme titel).   

       
• Personligt /socialt? 

o Vi var 5 kvinder i læsegruppen, hvilket var til stor gensidig støtte  og 
gavn gennem de to år. Vi afsluttede med et  weekendophold i 
sommerhus, og siden har vi mødtes fast ca. 4 gange om året. Her har vi 
både faglige og sociale arrangementer på programmet - foredrag,  
faglig sparring, kultur/naturoplevelser og runde fødselsdage ! Jeg 
mener, at dette lille forum er  guld værd. 

 
  

 
Navn:   Jeanette Elbek 
 
Faglig baggrund: Fysioterapeut 
 
Arbejdssted: Kommunal Sundhedscenter: Center for Sundhedsfremme, Varde 

Kommune 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Jeg oplever et mere nuanceret blik på praksis, og jeg udfordrer min 

praksis ved at se på den ud fra forskellige perspektiver. Forståelsen af 
dialektik har givet mig mulighed for at anskue begreber og 
problemstillinger ud fra et indbyrdes forhold – modsætning og 
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forudsætning, som påvirker min stillingtagen til ikke kun at handle om 
rigtigt og forkert, men mere om sammenhænge. Stats- og 
livsformsteorien sætter praksis ind i en struktur, som på flere måder 
åbner øjnene for, hvordan praksis og sundhedsprofessionelle styres af 
andre mål og hensigter end de umiddelbare.  

o Begreber om sundhed og sygdom giver ligeledes mulighed for at forstå 
sundhedspraksis på anden måde, og socialpsykologiske perspektiver 
som udstødning og stigmatisering giver også anledning til et mere 
kritisk blik på den måde, hvorpå vi planlægger og udfører vores 
sundhedsindsatser.   

  
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Mine arbejdsopgaver ændrer sig i takt med min uddannelse, og jeg får 
andre ansvarsområder. Jeg bliver inddraget i beslutninger og bliver 
oftere taget med på råd eller i debat, når vi i vores kommunale 
sundhedscenter – og i projekter på tværs i kommunen planlægger 
sundhedsindsatser eller diskutere etik og moral. 

o Jeg mener, at jeg har god mulighed for at præge mine funktioner og 
opgaver, og det giver bestemt en øget arbejdsglæde. 

 
• Personligt /socialt? 

o I seminar-weekenderne har jeg ofte overnattet i Aarhus. Vi er flere, som 
har været ude at spise sammen, og vi har da både snakket fagligt og 
privat. Det har været givende at høre, hvordan vi på differentierede 
måder anvender teorien på i forhold til vores forskellige praksis. Det har 
også været hyggeligt bare at være sammen og snakke privat. Når man 
glæder sig til at skulle af sted på seminar, så er det jo, fordi det er godt – 
på flere måder. 

o Privat er der løbende også sket nogle små forandringer, som især min 
familie har lagt mærke til. Små ting som at jeg nu altid lytter til radio 24-
7 eller P1, hvor jeg tidligere ofte hørte P3 eller lokal radio. Jeg ser mere 
dokumentar og debatprogrammer end tidligere og oplever, at det er en 
anden form for viden, jeg søger.  Det har bare givet mig mere ballast og 
mere ro. 

 
  

 
Navn: Randi Helena Elgaard 
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Faglig baggrund: Sygeplejerske 
 
Arbejdssted:     Aarhus Universitetshospital, Skejby 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Uddannelsen har udover en øget forståelse af egen faglighed i et 

samfundsmæssigt perspektiv også givet mig større mulighed for at 
analysere, vurdere og konkretisere de krav, sundhedssektoren i dag 
stilles overfor. Dette har jeg dagligt gavn af i min funktion som 
uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske og kvalitets- og 
patientsikkerhedskoordinator. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Overblik over sammenhængen i de krav, der stilles til sundhedssektoren 
om kvalitet og patientsikkerhed, og at kunne anvende dette i et 
læringsperspektiv dels monofagligt i arbejdet med kliniske vejledere og 
sygeplejestuderende samt tværfagligt blandt alle personalegrupper i 
afdelingen. Uddannelsen har styrket mig i en kritisk forholden sig til 
udviklingstendenserne i sundhedsvæsenet. 

 
• Personligt /socialt? 

o Det har betydet meget for mig at møde andre med en humanistisk 
tilgang til sundhedsvæsenet, at diskutere, reflektere og analysere i 
forskellige perspektiver. Endvidere har det været udviklende at blive 
præsenteret for og arbejde med forskellige metodiske tilgange til 
forskning. 

 
  

 
Navn: Pernille Qvist Engstrøm 
 
Faglig baggrund: Ergoterapeut, Lektor 
 
Arbejdssted:  VIA University College Ergoterapeutuddannelsen 
 
Udbytte:  
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• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o Kritiske vinkler, fokus på samspillet ml. professionel – borger – samfund 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Skriftlighed. Har publiceret et kapitel og en bog  
 

• Personligt /socialt? 
 

  
 
Navn: Grethe Falk  
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske – nu underviser i sygeplejerskeuddannelsen 
 
Arbejdssted: University College Sjælland,Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o MHH uddannelsen har beriget mit arbejdsliv i det daglige med en 

opkvalificering af min underviserrolle. Dette udmønter sig bl.a. i en mere 
kritisk stillingtagen til de samfundsmæssige aspekters indflydelse på 
såvel sygeplejefaget, monofagligt og tværfagligt, som på 
uddannelsestilrettelæggelsen. MHH uddannelsens fokus på bl.a. 
udviklingen af velfærdsstaten har haft stor betydning for mig i relation til 
ovenstående.  

o Jeg underviser bl.a. i sundheds- og sygdomsbegreber, hvor MHH-
uddannelsen har bidraget til en mere nuanceret tilgang og forståelse af 
disse begreber. Generelt har jeg haft stor gavn af at indse betydningen 
af, hvor vigtigt det er, at begreber defineres og tydeliggøres i alle 
sammenhænge. 

o Jeg har desuden haft mulighed for at fordybe mig i evidensbegrebet i 
relation til det moderne sundhedsvæsen igennem MHH-uddannelsen. 
Denne viden har bl.a. bidraget til fortsat at fokusere på betydningen af 
evidens i nutidens sundhedsvæsen, og den har også været til gavn i 
relation til vejledning af studerende.  

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  
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o Som det fremgår af ovenstående, har uddannelsen haft stor betydning 
for min daglige undervisningspraksis – ikke mindst ved vejledning af 
studerende til forskellige opgaver igennem studiet. Desuden har den 
bidraget til, at jeg på et mere kvalificeret grundlag kan indgå i faglige 
diskussioner såvel i den teoretiske som i den kliniske del af 
uddannelsen. 

 
• Personligt /socialt? 

o I studietiden overnattede jeg i Aarhus sammen med kolleger, når der 
var seminar. Det gav mulighed for såvel nogle gode faglige 
diskussioner som for socialt samvær med personlig berigelse til følge. 
Det kan sammenlignes med en rigtig god studiegruppe med et godt 
udbytte på såvel det faglige som på det mere personlige plan. En 
”studiegruppe” der fortsat er fungerende og berigende.  

 
  

 
Navn: Hull Frich 
 
Faglig baggrund: Lektor, MHH, anæstesisygeplejerske 
 
Arbejdssted: University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Mit valg af masteruddannelse bundede i sin tid i, at mit arbejde som 

anæstesisygeplejerske foregik i en verden med en rendyrket 
naturvidenskabelig tilgang. Jeg savnede en modvægt til de 
selvfølgeligheder, der repræsenterede hverdagen, hvor jeg færdedes: 
”Vi har lige kørt malleolen ned” eller ”Skal vi tage appendicitten op nu”? 
Samtidig var min faglige verden sammensat af sygeplejersker, og jeg 
savnede input fra andre faggrupper end lige netop sygeplejersker. Jeg 
fik til alt held sparring fra andre faggrupper, selvom det også kunne 
have været interessant at have haft læger med; de glimrede ved totalt 
fravær på holdet!  

o Indholdet i uddannelsen kan ganske enkelt først vurderes, når 
uddannelsen er tilendebragt og skal anvendes i praksis. Jeg må 
erkende, at jeg ikke helt vidste, hvad jeg havde begivet mig ud i, da jeg 
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fandt mig selv i Thorup Strand i færd med at se på nybygning af 
fiskekuttere! Senere kom forståelsen for, hvad et sådan tiltag kunne 
tilføre såvel uddannelsen som praksisudviklingen i klinikken. 

o Fagligt har jeg fået et andet og mere nuanceret syn på 
sundhedsvæsenet med mig gennem MHH, hvor det berømte vue 
bagom sundhedssystemet har givet indsigt i systemets styrker og 
svagheder. Mit største udbytte fra uddannelsen har været arbejdet med 
teknologianalyse og teknologifilosofi i forhold til Science-Technologi-
Society Studies (STS) ud fra den betragtning, at teknologi har en 
fremtrædende rolle i såvel min kliniske og som min  
undervisningsrelaterede praksis.  Samtidig må jeg konstatere, at der 
ikke går en dag uden anvendelse af de analyseredskaber, som jeg blev 
præsenteret for på uddannelsen. Specielt den kritiske (men kærlige!) 
tilgang til det danske sundhedsvæsen bliver flittigt anvendt i 
undervisningen af sygeplejerskestuderende; jeg bestræber mig på at 
opdrages de studerende til at være etisk tænkende whistleblowers, der 
selvstændigt (men kærligt kritisk) kan forholde sig til det efterhånden 
nedslidte danske sundhedssystem.  

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Mit formål med MHH uddannelsen var, at den skulle anvendes som 
springbræt ud af klinisk praksis. Måske var det ikke så konstruktivt for 
sygeplejen og praksisudviklingen, men strategien var nøje planlagt fra 
min side. Kort efter endt uddannelse blev jeg ansat ved 
sygeplejerskeuddannelsen, først som adjunkt og senere som lektor. Man 
kan forledes til at sige, at jeg atter er ”tilbage i folden” som 
sygeplejerske, denne gang i relation til uddannelse af kommende 
sygeplejersker.  

o Mit masterprojekt blev til på det daværende Informations- og 
Medievidenskab (nu: Æstetik og Kommunikation-
Informationsvidenskab) og omhandlede styringsteknologien Leans 
implementering på et større hospital. Om alt går vel (og den sidste 
godkendelse kommer i hus), så opstarter jeg Ph.d. uddannelsen 
sammesteds i september 2013.  

 
• Personligt /socialt? 

o Mit udbytte af uddannelsen rummer elementer af Sokrates’ hulelignelse; 
er man først kommet ud af hulen og har fået indsigt, er det stort set 
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umuligt at komme tilbage. Resultatet af uddannelsen var indsigter som 
gjorde, at jeg umuligt kunne gå tilbage i min gamle stilling – jeg ville 
noget mere. På den led kan man sige, at uddannelsen egentlig risikerer 
af uddanne ud af klinisk praksis, hvorfor elementet af praksisudvikling 
skal fastholdes på anden vis.   

o I flere tilfælde har jeg været i stand til at genkende andre MHH´ere i 
forskellige kliniske og undervisningsmæssige sammenhænge ud fra 
den måde, diskussioner udformer sig på; argumenterne er på plads, og 
de bunder i andet en tom retorik. Det er min oplevelse, at uddannelsen 
klæder den enkelte rigtig godt på med til at deltage i de 
samfundsskabte diskurser, som kontinuerligt er i spil. Med Uffe Juul 
Jensens ord giver uddannelsen mulighed for at stille skarpt på ”whats 
really going on” i det danske sundhedssystem. Så alt i alt jeg kan derfor 
konstatere, jeg fik hvad jeg i sin tid kom for på MHH uddannelsen – og 
langt mere til! 

 
  

 
Navn: Else Frølich 
 
Faglig baggrund: Ergoterapeut 
 
Arbejdssted:  Eget firma: Frølich Ergonomi, rådgivning og undervisning om fysisk 

og psykisk arbejdsmiljø, sundhedsfremme, forebyggel-se m.m. 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o Har givet mig en større forståelse for forskellige opfattelser af sundhed 

og sygdom, kontekstens betydning for, hvordan mennesker prioriterer, 
kulturelle forskelle i sundheds- og sygdomsopfattelser. Bedre forståelse 
for kulturforskelle i virksomheder  og brancher.       

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Har gjort mig til en bedre rådgiver (synes jeg selv!) Karrieremæssigt: 
Medforfatter til kapitler i Basisbog i Ergoterapi, forskellige 
undervisningsforløb på Ergoterapeutskolerne i Aarhus og Odense, 
undervisning på Masteruddannelse i Rehabilitering.   
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• Personligt /socialt?  
o Personligt har jeg stor glæde af masteruddannelsen, som var en 

fornøjelse at følge. Socialt: to af mine medstuderende er blevet gode 
venner.       

 
  

 
Navn: Tine Haugsted Fuglsang 
 
Faglig baggrund: Bachelor i litteraturhistorie og spansk 
 
Arbejdssted: Faglig konsulent, Forskning og Talent, Health, Aarhus Universitet 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Under MHH-uddannelsen arbejdede jeg som konsulent inden for det 

sociale område. Mit største faglige udbytte var den skærpede 
opmærksomhed på forskellige vidensformer, perspektiver og 
fagligheder, og som en følge deraf betydningen af tværfaglighed og 
tværvidenskabelighed. Derudover blev jeg meget inspireret af den 
ikke-polariserende og dialektiske tilgang, der går igen i forskellige 
varianter i uddannelsen. Opgøret med en tænkning præget af enten-
eller til fordel for både-og, har jeg fundet meget lærerig. Indsigt i 
forskelligheder og sammentænkning af disse har åbnet op for et mere 
sammensat perspektiv og en bedre forståelse af praksis.   

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o I mit arbejdsliv betød det blandt andet, at jeg satte fokus på 
sammenhængen (og ikke forskellen) mellem det sociale og 
sundhedsmæssige område. Jeg arbejdede med vidensudvikling og 
kunne umiddelbart omsætte den viden, jeg tilegnede mig på 
uddannelsen, i min vidensformidling. Masteruddannelsen har desuden 
betydet, at jeg nu arbejder med viden inden for sundhedsområdet.  

 
• Personligt /socialt?  

o Personligt har jeg via masteruddannelsen fundet et afsæt for en 
tænkning i sammenhænge og helheder, som jeg tidligere ikke rigtig 
kunne finde ord og begreber for. Socialt betyder uddannelsen en 
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masse nye kontakter, og ikke mindst læsegruppen er et vigtigt socialt 
og fagligt udgangspunkt gennem hele forløbet.   

 
  

 
Navn:  Bent Fuglsbjerg  
 
Faglig baggrund: Fysioterapeut 
 
Arbejdssted:  Selvstændig med konsulent opgaver på misbrugsområdet, 

personalepleje i virksomheder og institutioner samt klinisk praksis, 
foredrag og workshops. Desuden underviser på University College 
Nordjylland (UCN) og Kursus og Udviklingscenteret (KUC) under 
SOSU-nord. 

 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Fagligt har uddannelsen givet mig et mere nuanceret og kritisk blik på 

mine egne arbejdsfelter, men også på det danske sundhedsvæsen 
generelt. Jeg har fået en forståelse for mange af de kulturelle, 
sociologiske og etnologiske faktorer, der påvirker udviklingen i 
sundhedsvidenskaben. Gennem psykologiske og filosofiske 
betragtninger har MHH kastet lys på den sundhedsvidenskabelige 
scene og indfanget en lang række eksempler på den kompleksitet, der 
præger området. Uffe Juul Jensen sagde i sin første forelæsning på 
studiet i september 2011, at sundhedsvidenskaben gennem de seneste 
20-30 år har udviklet sig til en ”smeltedigel”, og ingen er helt klar over, 
hvor det bærer hen. I dag forstår jeg, hvad han mente med denne 
sætning, og jeg føler, at jeg selv er en del af denne multidisciplinære 
udviklingsproces og har mulighed for at påvirke den. Min evne til at 
analysere forskellige aspekter af såvel sundhedsfaglige som 
sundhedspolitiske emner er blevet styrket og forståelsen af 
betydningsfulde strukturer i velfærdsstaten gør mig i stand til debattere 
på et højere niveau end tidligere. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Gennem mit virke som konsulent og formidler kan jeg være med til at 
påvirke praksis. Jeg kan gennem dialog med centrale personer i 
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Danske Fysioterapeuter være med til at sætte mit fingeraftryk på 
debatten og gøre opmærksom på vigtigheden af det bidrag den 
humanistiske sundhedsvidenskab yder.  

 
• Personligt /socialt? 

o MHH studiet har også været en personlig udviklingsproces for mig. Den 
har givet mig mulighed for at anskue det samfund, mine børn vokser op 
i, på en måde, der bringer flere elementer ind i mine overvejelser og 
styrker mine evner til at vejlede og guide disse unikke skabninger ud i 
en verden fuld af forunderlige muligheder og fortælle dem om værdien 
af dialektik og nuancering. Jeg føler mig i sandhed styrket. 

 
  

 
Navn: Palle Gad 
 
Faglig baggrund: Cand. med. (1960, AU), 
 Speciallæge i almen kirurgi (1974), 
 Egen klinik, 1975-89, Aarhus, 

Egen klinik, personlig udvikling og kriseintervention,1990-2005, 
Troense, 

                          MHH 2004 
 
Udbytte: 

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Nyt forhold til læsning, til sprog, til idéhistorie og filosofi, til tænkning. 
o ”I skal interessere jer for fænomener hellere end for meninger – og for 

holdninger hellere end for løsninger”. K.E. Løgstrup 
o ”Lige meget hvad det drejer sig om, det bagvedliggende menneskesyn 

er det altafgørende.”  Torben E. Andreasen 
o Det formentlig største problemkompleks i den vesterlandske medicin 

forekommer mig at være det filosofiske deficit og det 
formuleringsmæssige efterslæb.  Her ligger et udviklingspotentiale, som 
vil kunne udløse et paradigmeskifte. 

 
  

 
Navn: Lise Kirstine Gormsen 
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Faglig baggrund: Jeg er 38 år, Cand. med. (Januar 2003),  

MHH (Juni 2003: ”Smerte? – en filosofisk  
refleksion over smertebegrebet”),     
Ph.d.(April 2010: ”Smerte, angst og depression”) og uddannet ved 
Aarhus Universitet fra både Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
og Filosofisk Institut, foruden Karolinska Institutet i Stockholm, 
Sverige, The Hasting Center of Bioethic, New York, USA og Oxford 
Universitet i England.  
Jeg er i øjeblikket dels i gang med speciallægeuddannelsen i 
psykiatri (1. reservelæge) på Psykiatrisk Hospital Risskov og dels 
klinisk Adjunkt (1 dag per uge) på Klinisk Institut, Center for 
medicinsk uddannelse (MEDU), Aarhus Universitet.  

 
Arbejdssted:  Psykiatrisk Hospital Risskov/ Aarhus Universitet  
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? Arbejdsliv og evt. karriere? Og Personligt 
/socialt? 
o MHH-uddannelsen har knyttet mine forskellige rettede interesser inden 

naturvidenskaben og filosofien sammen og har været mit grundlag for 
at kombinere mit kliniske virke som psykiater med forskning, 
undervisning af medicinstuderende (litteratur og filosofi) og udvikling af 
lægeuddannelsens nye professionsspor (etik og lov).  

o Som psykiater arbejder man i et spektrum, der spænder fra 
højteknologiske hjernescanninger til samtaleteknikker, der forudsætter 
en humanistisk opfattelse af mennesket. I undervisningen i filosofi og 
litteratur tages der altid udgangspunkt i eksempler fra den ”hardcore” 
lægevidenskab, men der bruges samtidig også humanistiske redskaber 
til at forstå og reflektere over disse eksempler og deres 
problemstillinger. Inden for min forskning, det være sig biomedicinsk 
eller humanistisk, kvantitativ eller kvalitativ, dannes der et krydsfelt på 
den ene side, idet både smerteforskningen og den psykiatriske 
forskning forsøger at objektivisere den subjektive oplevelse i 
mennesker. På den anden side forsøger den kvalitative forskning at 
beskrive og dokumentere det subjektive, det oplevede, i verden, men 
dog stadig i samspil med, hvad vi på nuværende tidspunkt ved om 
biologiske, psykologiske og sociale interaktioner. Baggrunden for at 
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bruge og forstå disse forskellige metoder er hele den filosofiske 
metadiskussion, der omfatter de forskellige områders indbyrdes 
sammenhæng og afhængighed. 

o Kombinationen af naturvidenskab (lægevidenskab) og humaniora 
(filosofi og litteratur) er på denne måde ikke bare interessant for mig, 
men helt nødvendig for at dække mit virke og forskningsfelt, der 
beskæftiger sig med smerter, undervisning og psykiatri. 

 
  

 
Navn: Gitte Goth 
Faglig baggrund: Sygeplejerske, 

Erhvervspædagog (underviseruddannelse),     
  Diverse kurser på Danmarks Sygeplejehøjskole.  

Erfaring som sygeplejerske, faglærer, konsulent og leder.  Dedikeret 
til ældreplejen siden 1996.  
Startede på MHH september 2007 – og af mange årsager sat  

  på ”hold” i en periode – slutter i 2013. 
 
Arbejdssted:  Udviklingskonsulent Område Nord MSO – Aarhus Kommune. Har 

udviklingsopgaver af faglig karakter, organisatorisk karakter, 
strategisk udvikling, kompetenceudviklingsopgaver, 
formidlingsopgaver – blandt meget andet. 

 
 

• Om at føle sig opvakt 
o Det er det, de gør – tænkte jeg der i bilen på vej til arbejde - med 

hovedet fuld af tænkning af filosofiske, politiske, kulturelle analyser 
af en specifik opgave på arbejdet.  ”Det er det de gør – derinde på 
MHH studiet – de får mig til, at føle mig opvakt” For de redskaber 
jeg brugte i min analyse – overfor den pågældende opgave – var 
så meget anderledes og bedre, end dem jeg havde til rådighed, 
før jeg startede på MHH. Og i al beskedenhed, vil jeg sige – jeg var 
ikke ubemidlet før – så sad jeg ikke i det job, jeg har, hvor den 
bærende kraft er analyse. Analyse for at skabe sammenhæng, 
sætte begreber i perspektiv for at forankre dem i organisationen og 
ikke mindst analyser for, at kunne skabe handlerum. 
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o Årsagen til, at mine redskaber er blevet så meget bedre – tillægger 
jeg, at MHH først og fremmest har fået mig ud af en ensidighed i 
tænkning, som jeg ikke vidste, jeg havde. At MHH er bygget op 
omkring det filosofiske, det etnologiske og det psykologiske 
betyder, at perspektiveringen af en problemstilling bliver 
mangfoldig. Det har været nyttigt for mig at kunne anskue opgaver 
og problemstillinger differentieret, hvilket betyder, at det er meget 
nemmere at føre sine egne indre dialoger kvalificeret og med en 
progression der gør, at jeg starter et helt andet sted, når dialogen 
flyttes ud i de relationer jeg har. 

o Det betyder også – at jeg har fået en bevidsthed om valg af 
perspektiv i mit arbejde: er det borgerorienteret – 
medarbejderorienteret – eller organisatorisk orienteret ud fra en et 
filosofisk, psykologisk eller etnologisk perspektivering. Eller er det en 
blanding af det hele – og hvad er så hvad. Det handler om 
strukturering. Det er et andet redskab jeg er blevet beriget med – 
som i høj grad gavner min praksis. 

o Egen praksis – det er præcist det det handler om – ikke kun at blive 
klogere på, men også at udvikle på. Med MHH i kroppen ligner ens 
praksis et ocean af udviklingszoner, implementeringsprocesser 
bliver til spændende projekter, fordi bevidstheden om praksis – ens 
egen og andres – er så meget mere differentieret, og de nye 
sammenhængsskabende analyser betyder, at jeg har så mange 
flere øer at koble den nye praksis på den gamle – og 
argumentationen for ny praksis er så meget mere solid. Det er så 
meget nemmere, at ”tale tingene op” frem for at ”tale tingene ned” 
– for tingene er ikke så sort-hvide, som de måske var engang. 

o Tydeligheden i opbygningen af MHH med de 3 modulers indbyrdes 
sammenhæng, har betydet at jeg har glædet mig hver gang jeg 
skulle skrive en opgave – har glædet mig til at se: hvor fører det, så 
mig hen? Den personlige udvikling i opgaveskrivningen kan ikke 
beskrives. Opgaverne har også været uanstændigt tidsrøvende i 
en vis forstand – det har så været nemt at kompensere for 
efterfølgende. I en anden forstand er det en uvurderlig investering, 
og jeg har oplevet, at minutterne jeg har brugt, har været præget 
af en tilfredshedsfølelse, jeg ikke før har oplevet med 
eksamensskriveri.  
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o Jeg er ikke blevet præsenteret for emner eller begreber jeg ikke 
kendte – tværtimod – men jeg har opdaget sammenhænge og 
relationer mellem begreber, jeg ikke anede fandtes. Det at se nye 
sammenhænge – i begreber og relationer – er fantastisk. Men det 
bedste er, at evnen til at gå på jagt i uopdagede sammenhænge, 
evnen til at konkretisere sammenhænge og evnen til at fremstille 
sammenhænge er blevet så meget mere skarp, og det er det, der 
gør, at jeg selv der i bilen – i en kort sekvens – kan føle mig opvakt. 

o Det ville mange andre masteruddannelser sikkert også kunne gøre 
– det vil jeg lade være uundersøgt – men det psykologiske, det 
etnologiske og ikke mindst det filosofiske, har altid haft min 
interesse, som jeg har fordybet mig i hver for sig. At koble alle tre 
giver rummelighed - det giver også rummelighed, at læse med så 
forskellige fagprofessioner – der også føler sig som ”fisk i vandet” i 
deres fordybelse – og opleve, at have et fælles sprog i fordybelsen 
– men med så vidt forskellig omsætning i egen praksis. 

o Jeg har også mødt en enorm rummelighed fra undervisernes side - 
fleksibilitet og stor anerkendelse præger MHH uddannelsen. 
Weekendseminarerne har aldrig føltes ”tunge” eller 
ufremkommelige – de har været til stor inspiration og sprængfyldt 
med læring.  

o Jeg har simpelthen ikke noget dårligt at sige – for den del, at det 
tager meget tid, kræver seriøs planlægning og ind imellem trumfer 
sociale aktiviteter – det er et vilkår – og valget opleves ikke at være  
svært. 

 
  

 
Navn: Anne Hansen 
   
Faglig baggrund: Ergoterapeut 
 
Arbejdssted:  Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) - nu en del af

 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region 
Syddanmark - Heden 11, postboks 149, 5100 Odense C 

 
Udbytte (uddannet i 2004): 

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
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o Det betød, at jeg fik en overbygning på min ergoterapeutuddannelse. 
Jeg fik indsigt i filosofi, etnologi, forskellige teorirammer og mulighed for 
at fordybe mig i nye teorier og måder at argumentere på. Jeg er blevet 
mere skarp på analyse af tekster og til at formulere projektansøgninger 
på en mere præcis måde. Jeg har haft flere oplæg om mit projekt, og 
det har resulteret i, at der er blevet skabt fokus på dette område. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Jeg har siden 1. okt. 2006 været afdelingsleder, og det har givet mig 
masser af udfordringer. Det har været en tid med mange besparelser 
og nedskæringer efter strukturreformen, hvor kommunerne har 
hjemtaget en del opgaver, som vi tidligere varetog. Heldigvis har vi 
forstået at udvikle nye ydelser og arbejde projektorienteret, så CRS er 
det sted i landet, hvor det går bedst. 

 
• Personligt /socialt?  

o Jeg mødte nogle spændende mennesker, og vi havde en meget 
velfungerende læsegruppe. Desværre har der ikke været tid til at holde 
kontakten ved lige.  

o Jeg har fået en højere løn, og det giver mig flere handlemuligheder og 
større anerkendelse af mit arbejde. Men det har også givet mig nogle 
lange arbejdsdage, - så arbejdet fylder meget. 

 
        

 
Navn:  Niels Hansen 
 
Faglig baggrund: Tandlæge (mange års klinisk praksis og erfaringer med ledelse, 

organisationsudvikling og faglig udvikling indenfor kommunal 
tandpleje (børne- og ungdoms-tandplejen)). 

 
Arbejdssted:  Frederikshavn Kommunale Tandpleje 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o Læsning af teori og arbejdet med at koble teorien til praksis var 

ekstremt givende. Jeg oplevede, at en række ord og begreber af sig 
selv (så at sige) koblede til de dele af praksis, som jeg valgte at 
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beskæftige mig med. Udbyttet af den samlede mængde læsning 
(pensum og ekstra) er er stort overblik over mange forskellige redskaber 
og metoder til at se på sundhedssystemets indsats. Samlet effekt er, at 
jeg via læsning, diskussion af teorien – og ikke mindst 
opgaveskrivningen - har fået bearbejdet, samlet og sammensat min 
viden, mine praksiserfaringer og mine holdninger, der før havde 
karakter af en række usammenhængende ”bolde i luften”, til et mere 
sammenhængende ”koncept” om tandpleje for børn og unge. 
Konceptet handler grundlæggende om refleksion over praksis samt 
medinddragelse af brugerne i beslutningerne om egen tandsundhed 
med Uffe Juul Jensens begreber om udvikling af en mere 
”situationsbestemt tandpleje”. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Jeg blev ansat i Frederikshavn Kommunale Tandpleje  ½ år efter jeg 
startede på MHH. Arbejdspladsen havde 1 års tid før jeg startede 
indledt et større udviklingsprojekt med henblik på at ændre praksis i 
forhold til den måde, tandplejetilbuddet til børn og unge tidligere var 
blevet udmøntet. Mine MHH studier – og igen specielt 
opgaveskrivningen – kom til at understøtte den faglige udvikling blandt 
andet ved at sætte (nye)  ord på såvel baggrunden for som selve 
praksisudviklingen.  

o I forvejen var der fra forskellig side i tandplejen (også internationalt) 
rejst berettiget tvivl om tandplejens indsats, mål, metoder (på samme 
måde som der i den øvrige del af sundhedsvæsenet i disse år sættes 
spørgsmålstegn ved såvel den bagvedliggende viden, indsatsen og 
resultaterne af indsatsen i det såkaldte sundhedsvæsen. Det ”koncept”, 
jeg har udviklet på i regi af MHH og Frederikshavn, har der vist sig stor 
interesse for, så stor, at jeg har været en efterspurgt kursusgiver indenfor 
den kommunale tandpleje på landsplan. 

 
• Personligt /socialt?  

o Det var en utrolig fornøjelse at blive udsat for det bombardement af 
viden, som MHH-uddannelsen er. Det har betydet, at mit forhold til, hvad 
viden og videnskab er, har flyttet sig. Jeg læser faglige artikler, aviser, 
bøger på en anden måde end før. Jeg forstår baggrunde, referencer, 
som jeg ikke forstod før. Jeg kan se sammenhænge eller mulige 
koblinger, som jeg før ikke opdagede. Det giver mening og 
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sammenhæng i en række situationer. Socialt betød MHH uddannelsen, 
at jeg i en kort periode kom tæt på en række mennesker, som ligesom 
jeg var optaget af deres faglighed og af at reflektere over og arbejde 
med den. Der er en stor synergieffekt i at deltage i et sådant 
”eksperimentarium”. 

 
  

 
Navn: Lisbeth Henriksen 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske, underviser 
 
Arbejdssted:  Underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse, University 

College Sjælland. 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o MHH-uddannelsen har givet mig et godt fundament i forhold til en 

forståelse for samfundsmæssige forhold. Her kan bl.a. nævnes en 
indsigt i forskellige modeller for udformning af en velfærdsstat, herunder 
indblik i de grundprincipper og værdier, som den danske velfærdsstat 
bygger på. Uddannelsen har medført, at jeg forholder mig mere 
analyserende og kritisk til politiske beslutninger. Disse får stor betydning 
for bl.a. opbygningen af den sundhedsfaglige praksis. Et eksempel på 
dette kan være, hvordan sundhedsfremme og forebyggelse 
implementeres, og hvilke forventninger der er til såvel 
sundhedsprofessionelle som borgere/ patienter i relation til sundhed. 
Skal jeg fremhæve et specielt fagligt udbytte, som uddannelsen har 
givet anledning til, er det viden om sundheds- og sygdomsbegreber. 
Betydningen af hvordan forskellige opfattelser af sundhed og sygdom 
indvirker på og medvirker til at forandre den sundhedsfaglige praksis 
har været vigtig indsigt for mig. Uddannelsen har tydeliggjort, hvor 
vigtigt det er, at begreber defineres og drøftes. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Det faglige udbytte, som oven for beskrevet, har jeg kunnet drage nytte 
af i relation til min undervisning. Det har betydet, at jeg nu udover at 
undervise i sygeplejerskeuddannelsen også underviser i sundheds- og 
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sygdomsbegreber på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Denne 
uddannelse er tværfaglig, hvilket betyder, at de studerende har en 
faglig baggrund som sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter 
m.fl. Der er hermed god mulighed for inspirerende diskussioner i relation 
til deres professionelle praksis.  

      
• Personligt /socialt? 

o På det personlige og sociale plan har uddannelsen givet mulighed for, 
at jeg sammen med kolleger har kunnet få nogle meget inspirerende 
faglige diskussioner, som efterfølgende har givet os ”et fagligt løft”. Vi 
var tre sygeplejelærere fra samme uddannelsesinstitution, der 
studerede samtidig på MHH-uddannelsen. I relation til seminarerne 
overnattede vi i Universitetets gæstehus, hvor også andre 
medstuderende og studerende fra andre uddannelser var indlogeret. 
Her nød vi dels de faglige diskussioner dels det sociale samvær, som 
der hermed var skabt rum for.   

 
  

 
Navn: Sæunn Ólavsdóttir Hansen 
 
Faglig baggrund: Økonomi, ledelse, lægesekretær, ledelsesfuldmægtig 
 
Arbejdssted: Landssjúkrahúsið, Medicinsk Center, Tórshavn, Færøerne 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?   
o Særdeles relevant fagligt og indholdsmæssigt 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?   

o Jeg har fået kendskab til og italesat teorier og begreber, som jeg kan 
anvende i min praksis. Desuden har uddannelsen skabt en god 
baggrundsviden til mit ønske om fremtidig forskning i forebyggelse af 
cancersygdomme. 

 
• Personligt /socialt?   

o MHH-uddannelsen har styrket min personlige horisont og er 
medvirkende til, at jeg kan bidrage med denne viden i det fremtidige 
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færøske sundhedsvæsen. Socialt har det været en oplevelse at 
netværke med andre og fået italesat forskellige problemstillinger, vi 
hver især sidder med til daglig. Fantastiske undervisere og seriøse og 
interessante medstuderende. 

 
  

 
Navn: Vibeke Hansen 
 
Faglig baggrund: Specialpsykolog i psykiatri, cand. psych.  
  Uddannelsesansvarlig for specialpsykologuddannelsen på afd. Q, 

Sidder i det Nationale uddannelsesudvalg for 
specialpsykologuddannelsen 

 
Arbejdssted: Aarhus Universitetshospital Risskov, Ambulatorium for Mani og 

Depression. Afd. Q    
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?      
o Jeg ser det danske sundhedsvæsen med helt andre briller, end da jeg 

begyndte på uddannelsen. Dette på både et helt overordnet plan, men 
også helt ned i min daglige hverdag og praksis. Jeg oplever b.la. at jeg 
kan forstå de politiske processer, der sker indenfor vores 
sundhedsvæsen på en helt anden måde. Ligeledes har jeg fået et helt 
andet blik på mit daglige kliniske arbejde, og hvad det er, der ligger 
bag og danner rammerne for dette. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Jeg har fået mere mod på at blande mig i de processer, der sker på min 
arbejdsplads både i forhold til arbejdsindhold, men også 
arbejdstilrettelæggelse. Tænker uddannelsen giver mod på evt. at søge 
et job indenfor ledelse. 

 
• Personligt /socialt?   

o Jeg har mødt rigtig mange inspirerende mennesker på uddannelsen. 
Her tænker jeg både på undervisere, men også på medstuderende. 
Personligt oplever jeg at have fået et bredere netværk. Jeg oplever det 
at have fået viden gør, at jeg personligt står stærkere og bedre rustet til 
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både at kunne kapere men også klare de store omstillinger vores 
sundhedsvæsen er ude i.  

 
  

 
Navn: Hrönn Harðardóttir 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske, B.Sc. 
 
Arbejdssted:  Sudurnes Hospital & Health Center (HSS), Island. 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o Uddannelsen har forandret mit syn på sundhedsvæsenet og hjulpet mig 

til at sætte forskellige aktører i sammenhæng. Jeg har nemmere ved at 
analysere problemer i mit arbejde i sundhedsvæsenet ud fra forskellige 
modeller og har nemmere ved at forslå løsninger 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Jeg har opstartet en ny type samfunds tjeneste  i psykiatrien, som tager 
udgangspunkt i brugerens behov, og det er, hvad jeg fokuserede på i 
min afhandling i MHH uddannelsen. Jeg tror ikke, jeg ville have fået den 
mulighed, hvis jeg ikke havde taget uddannelsen. 

 
• Personligt /socialt?  

o Jeg er stolt af min MHH uddannelse og ville anbefale den til andre. 
 

  
 
Navn: Anette Schouv Kjeldsen 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske, SD i Ledelse, Systemisk lederuddannelse m.m. 
 
Arbejdssted:  Aarhus Universitetshospital 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
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o Har givet et langt mere kvalificeret begrebsapparat til at begribe 
sundhed - sygdom og sundhedsvæsnet med, og dermed langt dybere 
forståelse for sundhedsvæsnets opgave, udfordring og muligheder. 
MHH har givet indsigt i faglighed og tværfaglighed, skismaer, 
muligheder og begrænsningerne i samarbejdet i sundhedsvæsnet. 
Derudover har jeg fået langt større indsigt i de politiske vilkår/ 
baggrunde for udviklingen i sundhedsvæsnet. Baggrunden for at søge 
netop denne master var et ønske om at kunne supplere den massive 
naturvidenskabelige tænkning der præger sygehusene i dag, og det 
mål har jeg til fulde fået indfriet. MHH uddannelsen spænder på fornem 
vis mellem et højt teoretisk niveau til det meget praktiske niveau 
(eksempelvis i eksamensopgaverne).   

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Jeg har fået stilling på et højere ledelsesniveau i regionen/AU. MHH har 
givet en uddannelsesmæssig baggrund, der er med til at kvalificere til 
jobskiftet. Uddannelsen har også haft betydning for aktiv deltagelse i 
udvalg, på konferencer og skriftlige indlæg. 

 
• Personligt /socialt? 

 
  

 
Navn: Gitte Schmidt Kjær 
Faglig baggrund: Sygeplejerske, diplomuddannelse i ledelse, MHH 
 
Arbejdssted:  OUH, Kirurgisk afdeling A, Odense,   Svendborg, 
Nyborg 
 
Udbytte: 

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o Det, jeg først tænker om udbyttet af min MHH, er læringen af den forskel 

der er i tænkemåde og holdninger til vores system eller løsninger på de 
udfordringer, vi har, afhængig af hvilket fag vi er oplært i, eller hvor i 
organisationen vi befinder os. Denne erkendelse (ikke tidligere ukendt 
stof), har jeg meget fokus på, når der skal findes løsninger i tværfaglige 
fora. I det hele taget er der forskel på, hvorledes der tænkes tværfagligt, 
og hvorledes betydningen af denne indtænkes. Der skal stadig 
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arbejdes for, at en grundlæggende forståelse for, at vi kun kan udvikle 
og finde de bedste løsninger i det tværfaglige team, finder udbredelse. 
Jeg undres stadig over manglende erkendelse af dette (også fra 
ledelsens side), men jeg har bedre værktøj til at analysere med og 
arbejde mere konstruktivt med den tværfaglige udvikling. Der er stort 
behov for at få italesat disse forskelligheder. Når vi hører om urimelige 
fejl i systemet, kunne meget løses hvis vi brugte hinanden mere 
konstruktivt. Det giver god mening at arbejde med standarder, når det 
sker i et tværfagligt lys, og hvor tilgangen er, at vi må lære, at når en 
faggruppe eller teammedlem ændrer praksis, er alle andre afhængige 
af dette og må ligeledes indrette sig. Hvis ikke vi ved, hvad de andre 
laver, lykkes ikke meget. 
 

• Arbejdsliv og evt. karriere?  
o Efter endt MHH søgte jeg en stilling som kvalitetskoordinator ved OUH, 

Svendborg på tværs af 2 afdelinger. Dette var en ny model for at få løst 
2 afdelingers udfordring med DDKM og udvikling på denne baggrund. 
Det var spændende at trække ideer og viden på tværs af afdelinger. 
Dette lod sig gøre, bl.a. på grund af åbne ledelser, og at begge 
afdelinger var placeret på samme matrikel. Der har i 2012 været store 
organisationsændringer på OUH, hvor man bl.a. har lagt afdelinger 
sammen på tværs af Odense og Svendborg. Derfor er jeg nu ansat i 
kirurgisk afd. A på tværs af Odense, Svendborg og Nyborg. Interessant 
at mærke hvor vanskeligt dette er, da kontinuiteten brydes af den 
geografiske afstand, og processerne er svære, når mennesket / 
personalet ikke mødes i den virkelige verden. Der er brug for forståelse 
af hinanden, som man bl.a. får i mødet, i øjenhøjde, i den virkelige 
verden. Meget kan klares på mail, men forståelsen for hinanden 
udebliver. Dette har været interessant at erfare, da også det var et af 
mine foki i masteropgaven. 

o Jeg har taget initiativ til arbejde med patientinddragelse, via et 
fokusgruppeinterview. Spændende at åbne for større 
brugerinddragelse, men svært at argumentere for resultaterne 
efterfølgende i en lægefaglig verden. Kvalitative forskningsmetoder har 
ikke megen anseelse. Har viden fra MHH, men der skal kæmpes i en 
sådan verden og være forberedt mere end næsten muligt. 

 
• Personligt /socialt?  
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o Måske en gentagelse, men for mig er det atter det udbytte, at 
forståelsen af livets spørgsmål afhænger af, hvilket perspektiv der 
lægges på emnet. Dette er for det meste positivt, men de store børn kan 
blive en smule irriterede, når svarene ikke altid står lysende klart, men 
afhænger af hvem, hvad, kultur, land eller politisk perspektiv, man har. 
Håber at kunne få mulighed for større kendskab til andre kulturer i mine 
lidt senere år. 

 
  

 
Navn:  Anne Marie Kjærsgaard-Andersen 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske 
 
Arbejdssted:  Regionshospitalet Silkeborg, Forskningsenheden, Center for 

Planlagt Kirurgi 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o De teoretiske temaer i uddannelsen har givet indblik i andre 

perspektiver på patienter og sundhedsvæsenets organisering og 
inspireret til at arbejde med udvikling af praksis.   

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Uddannelsen har givet mulighed for et skifte fra arbejde i klinisk praksis 
til at arbejde med udvikling af praksis i forhold til palliative patientforløb 
og at se på de organisatoriske forhold, som har betydning for 
hensigtsmæssige og sammenhængende patientforløb på tværs af 
sektorer. Projektarbejdet har givet mulighed for at arbejde med 
kvalitative undersøgelser blandt andet interview, som er analyseret i en 
empirigruppe etableret af Karen Munk.   

 
• Personligt /socialt? 

o Den teoretiske viden har giver et andet perspektiv til at anskue verden 
med, som har haft betydning både på det personlige og sociale plan.   
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Navn: Lone Garsdal Krause-Jensen 
 
Faglig baggrund: Cand. scient. i biologi, voksenunderviser 
 
Arbejdssted:  VIA, UC, Bioanalytikeruddannelsen 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Mit faglige udbytte af MHH uddannelsen er et bredt, og dermed 

følgende også til tider kursorisk, kendskab til en lang række emner 
indenfor humanistisk sundhedsvidenskab samt et dybere kendskab til 
selvvalgte emner, hvor jeg har skabt relation til dels 
bioanalytikerprofessionen og min egen profession som underviser. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Mit udbytte er en udvidet faglig ballast, jeg trækker på i min 
undervisning. Min egen uddannelse (biolog), og den uddannelsen jeg 
uddanner til (bioanalytiker), er funderet i naturvidenskaben, og den 
humanistiske tilgang til sundhedsvidenskaben, der præsenteres og 
arbejdes med på MHH, er et godt supplement hertil. Jeg anvender ikke 
direkte uddannelsens faglige indhold i min undervisning på 
Bioanalytikeruddannelsen, men jeg anvender den humanistiske tilgang 
i den del af min undervisning, der omhandler 
bioanalytikerprofessionens kernekompetencer og professionens 
udvikling.  

o Jeg er i mit arbejdsliv optaget af professionsudvikling og det at 
uddanne vores studerende med kompetencer til at udvikle den 
profession, de skal ud og arbejde i. I den forbindelse skal de selvfølgelig 
være fagligt dygtige indenfor naturvidenskaben, men lige så vigtigt er 
det, at de kan se, hvorledes deres kompetencer kan anvendes i et 
foranderligt sundhedsvæsen, hvor opgaver flyttes og overdrages 
mellem professioner og sektorer, og hvor relationen til patienten 
forandres. Dette fordrer et helhedsbillede på sundhedsvæsnet, som 
MHH uddannelsen har bidraget til. 

 
• Personligt /socialt? 

o Jeg sætter meget pris på at kunne koble mit arbejdsliv med 
efteruddannelse og er så heldig, at jeg befinder mig på en 
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arbejdsplads, som prioriterer dette. Jeg er bestemt ikke færdig med at 
uddanne mig. Efteruddannelse er med til at udvikle mig personligt såvel 
som i mit arbejdsvirke. 

o Jeg har været medlem af en dejlig læsegruppe, som jeg stadig har 
kontakt med. 

 
  

 
Navn: Maria Brinck Krog 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske. MHH uddannet januar 2011 
     
Arbejdssted:  Hospitalsenhed Midt 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o At få øget viden inden for det humanistiske område er en god 

kombination med den naturvidenskabelige verden, som 
hospitalsvæsenet er mest præget af. Jeg bruger dagligt den viden i mit 
arbejde. Blandt andet som argumenter for de strategiske valg jeg 
træffer. Det meste af litteraturen på studiet var ny viden. Ofte var 
underviserne forfatteren til noget af den litteratur, der blev gennemgået. 
Det var et stort plus at møde forfatterne og få mulighed for dialog 
mellem de studerende og underviseren. Jeg er også blevet meget 
bedre til at se kritisk på ny litteratur, og ikke bare hoppe med på 
trendbølger. Måske noget der er naturligt med alderen.    

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Uddannelsen har gjort det muligt for mig at forsætte som 
oversygeplejerske, da det nu er et krav til denne type af stillinger. 
Uddannelsen har også gjort, at jeg har fået antaget et oplæg på den 
internationale kongres for sygeplejersker i maj måned 2013. I mit 
arbejde har jeg ofte henvist andre til at søge viden inden for den 
litteratur MHH studiet indeholder. Jeg oplever, at den viden jeg 
supplerer med, er ukendt for mange af mine medarbejdere eller 
kollegaer.  

 
• Personligt /socialt?  
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o Den læsegruppe, som uddannelsesstedet sammensatte, er stadigvæk 
en del af mit liv. Vi mødes et par gange om året, og den ene gang er fra 
fredag middag til lørdag eftermiddag. Når vi mødes, taler vi om familie, 
karriere og diverse faglige emner. Dette kombinerer vi med god mad 
og dejlig vin (dette er også lærdom fra uddannelsen - opholdet i 
Thorup Strand). Personligt føler jeg mig bedre rustet til at varetage de 
opgaver, jeg møder både arbejdsmæssigt, familiært, socialt og 
personligt. 

 
  

 
Navn:  Dorthe Mohr 
 
Faglig baggrund: Projektsygeplejerske (sygeplejerske og socialrådgiver) 
 
Arbejdssted:  Psykiatrisk afdeling Svendborg 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Det faglige udbytte af Masteren har stor betydning for, at jeg har kunne 

løfte mig op og i nogle tilfælde udover den kontekst og professionelle 
ramme, som jeg er indplaceret i lige nu. 

o For at uddybe dette er det vigtigt at forstå, at jeg fra 2011-2014 er 
placeret i en projekt- og udviklingsorienteret faglig rolle, hvor jeg er 
tovholder og konsulent i psykiatrien i Svendborg for at implementere, 
vejlede og undervise i den særlige samtaleform som kaldes Åben 
Dialog. 

o I dette arbejde har jeg savnet en tungere videnskabsteoretisk, filosofisk 
og sundhedsvidenskabelig forståelse for i højere grad at føle mig klædt 
på til at kunne løfte denne opgave. Den 2-årige uddannelse i Relations- 
og netværksarbejde (Åben Dialog) er en efteruddannelse, som jeg har 
erhvervet på Universitet i Tromsø (2010), hvor jeg fik kendskab til de 
grundlæggende teorier som er centrale i forståelsen og arbejdet med 
Åben Dialog.  

o Men for at kunne viderebringe dette til andre har jeg manglet dybere 
indsigt, viden og forståelse for, hvorledes alle disse teoretiske retninger 
er skabt, influerer på hinanden og er hinandens forudsætninger. I 
studiearbejdet har jeg fået lejlighed til at arbejde målrettet med de 
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vinkler, som har været væsentlige for mig ved at studiet har foldet en 
teoretisk paraply udover mig, hvor jeg har kunnet lade mig inspirere og 
udfordre til at finde dels nye ståsteder men også erkende nye facetter 
og horisonter i forståelser, jeg allerede kendte og var del af min faglige 
verden. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Jeg håber, at MHH’en i kombination med de udviklingsorienterede 
arbejdserfaringer, som jeg har erhvervet i disse år, vil give mig faglige 
kvalifikationer til at opsøge nye og anderledes arbejdsområder, og at 
jeg fremover er en kapacitet indenfor en lille niche, når det drejer sig 
om betydningen af relationsarbejde i hjælperfagene eller som 
kommunikationsrådgiver i socialsektor eller sundhedsvæsen. 

o Mit ønske efter veloverstået eksamen for MHH er, at jeg indenfor en 
årrække finder mulighed for at studere igen og min store forhåbning er 
at være egnet til en Ph.d. 

 
• Personligt /socialt? 

o Personligt er det at studere blevet ”mit andet liv”. Det er højttravende at 
sige og nok også at læse, men ikke desto mindre, giver det mig som 
person en resonansbund, som jeg i dag kan se, jeg tidligere manglede 
og savnede. Det er hårdt arbejde at studere som mor til 2 (7 og 10 år), 
samtidig oplever jeg et større overskud i mange henseender. 

o Det har også givet mig større ”tro på mig” og sikkerhed i den faglige 
ramme, som jeg udfylder, hvilket giver den sideeffekt, at jeg glad tager 
på arbejde og oplever, at jeg dels gør en forskel og dels udretter noget, 
som har særlig betydning for andre – her patienter og kolleger. 

o Det gør mig urolig at vide, at vejen gennem dette studie nu er halvvejs – 
for hvad skal jeg så give mig til, når det er ovre? 

 
  

 
Navn:  Karin Naldahl 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske 
 
Arbejdssted:  University College Nordjylland, Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring 
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Udbytte:  
• Fagligt (indholdsmæssigt)?   

o Den grundlæggende MHH-tilgang med undersøgelse/ klarlægning/ 
kritisk forholden sig til humanistiske begreber – fremfor blot at anvende 
begreberne i en (ukritisk forståelse) af at, ” det ved alle da, hvad man 
mener med”  - har været en fremragende, systematisk læring. De 
inddragne teorier og de tre modul niveauer (fra individ til statsniveau) 
har ligeledes været særdeles brugbare – både teorierne i sig selv og 
systematikken i at tænke fra disse niveauer. Ligeledes har den 
humanistiske fagbredde (kritisk psykologi, etnologi og filosofi) været en 
god basis for at komme på indersiden af et humanistisk sundhedsfagligt 
perspektiv; ”en øjenåbner”, som også har givet mig inspiration til 
yderligere faglig fordybelse (i filosofi – havde suppleringsuddannelse i 
medicinsk antropologi forinden, og her gav MHH uddannelsens etnologi 
en yderligere teoretisk dybde). 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o MHH uddannelsen gav mig muligheden for at genvælge 
underviserjobbet i en professionsbacheloruddannelse, med 
efterfølgende lektorakkreditering. MHH uddannelsen har ligeledes 
bidraget til mine muligheder for selv at sammensætte mine 
undervisningstemaer for at undervise på diplomniveau, udvikle valgfag, 
indgå i projekt/udviklingsarbejde samt for publicering af adskillelige 
artikler. 

 
• Personligt /socialt?  

o De anførte faglige kompetencer har betydning for min måde at tænke 
og tale på – både i og udenfor arbejdet. Skulle jeg vælge 
masteruddannelse i dag, ville jeg vælge MHH uddannelsen igen. Den 
har været særdeles anvendelig for mig. 

 
  

 
Navn:  Karin Nedergaard 
 
Faglig baggrund: Uddannet jordemoder i 1987, MHH i 2006 
     
Arbejdssted:  University College Syddanmark, jordemoderuddannelsen i Esbjerg.  
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Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Jeg påbegyndte masteruddannelsen i 2004 efter at have arbejdet med 

mange forskellige facetter af jordemoderfaget i klinikken. Jeg havde 
haft forskellige tillidsposter og samlet havde dette skabt et behov for at 
lære noget mere. Jeg var meget frustreret over den faglige udvikling 
mit fag tog og oplevede, at jeg kom til kort i forskellige fora, hvor 
fagligheden var til debat (eller måske i sær ikke kom til debat). Evidens 
var det nye mantra, og det havde jeg ikke megen viden om. Jeg 
oplevede, at vi som fag blot klappede hælene sammen og sagde javel, 
når lægerne kom med nye tiltag. Jeg havde brug for at blive opdateret 
i forhold til at kunne håndtere diskussionerne på et nyt grundlag. Jeg fik 
til fulde opfyldt mine forventninger til master-uddannelsen og nød hvert 
modul og den fordybelse i forskellige emner, som den gav mulighed for. 
Jeg fik en langt bredere forståelse af det danske sundhedsvæsen. Det 
eneste, jeg efterfølgende har manglet, var en bedre indføring i metode. 
Det har egentlig undret mig, at det næsten ingen plads havde i 
uddannelsen.  

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Jeg fik kort tid efter aflevering af mit masterprojekt ansættelse ved 
Jordemoderuddannelsen i Esbjerg, og her har jeg været siden 2006 – 
afbrudt af 1 år som chefjordemoder i 2010. Det er dog i 
uddannelsesverdenen. jeg befinder mig bedst: og her agter jeg at 
fortsætte. 

 
• Personligt /socialt? 

o Som tidligere anført så nød jeg virkelig uddannelsen. Den kom på det 
helt rigtige tidspunkt for mig. Jeg lærte meget – både om mig selv, mit 
fag og sundhedsvæsenet, som jeg hver dag trækker på.  

 
  

 
Navn:  Hanne L. Nejsum 
 
Faglig baggrund: Ergoterapeut 
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Arbejdssted:  Da jeg startede: Lokalcenter, nu arbejdsløs pga. sygemelding. 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o Jeg har fået lov at ”hæve” mig op over min praksis og se med nye øjne 

på hverdagen. Ofte har jeg tænkt: ”Så var det ikke bare mig, der 
tænkte, at der var noget galt!” og så har jeg fået teoretisk baggrund for 
at være kritisk overfor min praksis. En følelse af ikke at være alene!!!  

o MHH har også underbygget min respekt for det enkelte menneske, jeg 
møder i min praksis. En ydmyghed overfor det store ansvar det er at ”stå 
med et andet menneskes liv i sine hænder”.  

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Er p.t. arbejdsløs, men søger nu job indenfor konsulent, projekt eller 
uddannelse. Det har MHH givet mig en faglig baggrund for at kunne 
gøre. 

 
• Personligt /socialt?  

o Jeg har fået øjnene op for, at vi alle er en del af en større         
sammenhæng. Vi går ikke bare rundt og skaber vores egen   
virkelighed. Når jeg agerer i livet gør jeg det ud fra en lang historisk 
baggrund og ud fra et netværk af relationer til alle i mit liv, men  også  i 
en relation til ”det store subjekt”. Når jeg kommunikerer er det  ligeså, 
jeg er sågar ”kodet” i min kommunikation, hvilket betyder, at jeg både 
personligt og fagligt taler ind i en bestemt sammenhæng, en bestemt 
kultur. Ja, egentlig lyder det jo som om jeg, som enkeltindivid, ikke er 
noget særligt, som psykologien ellers ofte vil sige. Jeg er jo bare en lille 
brik i et uoverskueligt stort puslespil. Men samtidig er det jo netop, når 
jeg er en del af en større sammenhæng, at jeg virkelig har indflydelse. 
Ser man sig i stedet som en del af en stor ”uro”, så vil den mindste 
bevægelse hos mig have store konsekvenser for resten af uroen. 

 
  

 
Navn: Aase Marie Ottesen 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske; leder af to videnscentre henholdsvis med 

indsatsområder indenfor demens samt kommunikation og læring i 
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sundhedssektoren; konsulent med opgaver indenfor demens, 
sundhedsfremme og forebyggelse, hjemmesygepleje, 
snitfladesamarbejde mellem sygehus, almen praksis – og 
kommuner; varetagelse af forskellige kvalitetsudviklingsprojekter; 
leder såvel på sygehuse som i primær sektor – eksempelvis 
oversygeplejerske på en sygehusafdeling og leder af 
ældreområdet i en kommune; sygeplejelærer og kursusleder på 
forskellige efteruddannelseskurser for sygeplejersker og tværfaglige 
personalegrupper.  
 

Arbejdssted: Aalborg Universitet 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt) arbejde og karriere? 
o Behov for viden og nye perspektiver på arbejdsfelt 
o Start på MHH uddannelse, hvor opgaver undervejs og det afsluttende 

speciale var specifikt målrettet min praksis og funktion som konsulent 
o MHH-uddannelse afsluttet 2004 
o Igangsætning af kvalitetsudviklingsprojekter til forbedring af indsats og 

udvikling af praksis  
o Springbræt til nye arbejdsmæssige udfordringer  
o Ph.d. studerende siden november 2010 med mulighed for at fokusere 

på mit faglige interesseområde 
o Og hvem ved hvad der kommer herefter ??? Hvilke muligheder? 

 
  

 
Navn:  Elisabeth Winkler Pedersen 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske  

Sundhedsfaglig diplomuddannelse i klinisk undervisning og 
sundhedsformidling (2006) 

  Specialuddannelse psykiatrisk sygepleje (2010). 
Psykiatrisk afdeling Middelfart (1998 og fortsat). Indtil sept.12 med 
funktion som stedfortræder for afd. pl./praktikkoordinator 
/udviklingsansvarlig – nu klinisk sygeplejelærer. 

 
Arbejdssted: Psykiatrisk  Afdeling Middelfart 
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Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?   
o Et fagligt løft i forhold til teori og forståelse af kontekst for praksis. 
o Nye perspektiver på egen praksis, på muligheder og udfordringer i 

sundhedsvæsenet / velfærdsstaten. 
o Faglig sparring med medstuderende  -  tværfaglige perspektiver på 

udvikling af faglighed / sundhedsydelser. 
o Mulighed for fordybelse i relevante emner for praksis i 

semesteropgaver. 
 

• Arbejdsliv og evt. karriere? 
o Inspiration og kvalifikationer i forhold til udvikling af egen praksis. 
o Kvalifikationer i forhold til undervisnings-, udviklings- og 

ledelsesopgaver. 
 

• Personligt /socialt? 
o Inspirerende og et privilegium at møde så mange dedikerede, 

engagerede og kompetente undervisere. 
o Netværk på tværs af uddannelser og geografi. 
o Faglig og personlig udvikling i samarbejdet i læsegruppen. 

 
  

 
Navn: Bente Pedersen 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske 
 
Arbejdssted:  Regionspsykiatrien Silkeborg 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o De mange forskellige perspektiver på sundhedsvæsen og 

velfærdssamfund har styrket mig i argumentation, kunne se 
sammenhænge og kunne inddrage forskellige perspektiver i min 
kliniske praksis. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  
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o Uddannelsen gjorde for mig en mærkbar forskel i.f.t. at se min 
profession og mit fagområde i en sammenhæng i Velfærdssamfundet 
og Sundhedsvæsenet. Det styrker mig forsat i at holde fokus på målet 
med sundhedsvæsenet og den kerneopgave vi er til for at løse. 

 
• Personligt /socialt?  

o Uddannelsen har bidraget til, at jeg er mere tilfreds med mit arbejde og 
kan se flere udviklingsmuligheder indenfor mit fagområde. 

 
  

 
Navn: Birgitte Ellegaard Randeris 
 
Faglig baggrund: Afdelingsfysioterapeut (mellemleder niveau) 
 
Arbejdssted: Bispebjerg Hospital 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o Evner at læse akademiske tekster og artikler. Formår kritisk at analysere 

artikler.  
o Kan formidle akademisk viden fra uddannelsen skriftlig såvel som 

mundtlig.  
o Kritisk tilgang til egen fagprofession og de andre sundhedsprofessioner i 

det tværfaglige samarbejde.  
o Øget forståelse for sammenhængen mellem det politiske og 

økonomiske i praksis i sundhedsvæsenet.  
 

• Arbejdsliv og evt. karriere? 
o I kraft af min masterafhandling omkring den tværsektorielle 

organisering og styring af genoptræningsopgaven har jeg som 
afdelingsleder efterfølgende fået en plads i Samarbejdsforum 
København. Samarbejdsforum er et tværsektorielt samarbejdsudvalg, 
som arbejder med styring og organisering af genoptræningsopgaven i 
Region Hovedstaden. Traditionelt har det siden Strukturreformen 2007 
været sammensat af chefterapeuter og administrative overlæger fra 
primær og sekundær sektoren og har ikke tidligere haft repræsentation 
af afdelingsterapeuter på mellemlederniveau.    
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o Min masterafhandling er publiceret På Danske Fysioterapeuters 
hjemmeside www.fysio.dk, og jeg har endvidere haft en poster med på 
Danske Fysioterapeuters Forskningskongres i marts 2012.  

o Jeg bidrager ofte i fysioterapi- og ergoterapi-ledergruppen på 
Bispebjerg Hospital med artikler fra MHH uddannelsen, som vi drøfter 
f.eks. i forhold til ny evidensbasering og professionalisering af fysioterapi 
og ergoterapi samt senest i forbindelse med implementering af nyt 
værdigrundlag ved fusionen mellem Bispebjerg og Frederiksberg 
Hospitaler.    

o  Jeg er endvidere blevet formand for forsknings- og 
udviklingsarbejdsgruppen vedr. fusion af terapierne på Bispebjerg og 
Frederiksberg hospitaler. 

 
• Personligt /socialt?  

o Jeg har fået en større ballast og personlig gennemslagskraft især i 
forbindelse med forskning og udvikling samt nyder en større faglig 
respekt i og fra forskergruppen i kraft af de akademiske kompetencer, 
jeg tilegnede mig på masteruddannelsen . Jeg har fået en øget kritisk 
tilgang til mit arbejde i sundhedsvæsenet og som leder.  

o Jeg har fået en øget bevidsthed om, hvilke værdier, jeg har som 
menneske, og hvordan de også skal komme til udtryk i mit arbejdsliv. 
Jeg har altid følt en stærk fællesskabsånd og er blevet bevidst om 
vigtigheden af at italesætte dette i min medarbejdergruppe. Især 
blandt den nye unge generation af mine medarbejdere oplever jeg et 
øget behov for at italesætte fællesskabet styrker.  

o Socialt har jeg fundet et værdifællesskab i min læsegruppe fra MHH. Vi 
mødes hvert år i november til berigende diskussioner, gensidig sparring 
og støtte arbejdsmæssigt såvel som privat. 

 
       

 
Navn: Margrete Riddersholm 
 
Faglig baggrund: MHH, coach (udd. v/ Gitte Haslebo), sygeplejerske, 

sundhedsplejerske 
 
Arbejdssted:  Varde kommune, Staben for Social og Sundhed 
 

http://www.fysio.dk/
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Udbytte:  
• Fagligt (indholdsmæssigt)?  

o Har fået et fantastisk teoretisk og videnskabeligt fundament. Har været i 
en kreds med hammerdygtige, inspirerende  og vidende undervisere.  
Har fået et værdifuldt fagligt netværk – et netværk, som ikke blot er en 
døgnflue.  

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Uddannelsen har givet mig et videns- og arbejdsfundament, som har 
”betydet alt” for mit arbejdsliv. Min nuværende stilling er en ac. stilling, 
hvor MHH uddannelsen passede ind i det arbejdsfelt, jeg skulle 
varetage. 

 
• Personligt /socialt?   

o Fagligt og personligt netværk, som altid vil være der. Det er gode 
vitaminer til hovedet. Større sikkerhed; kan føre mere kvalificerede 
drøftelser og anvende den akademiske tænkning og skrivning – også 
således den kan forstås af almindelige mennesker. Er blevet mere 
perspektiverende i mine diskussioner, og blevet bedre til at analysere 
praksis i sundhedsvæsenet. 

o Egentlig tror jeg, at uddannelsen har betydning for, at jeg kunne gøre et 
jobskifte i en alder af 58, og at mit efterlønsbevis får lov at ligge i 
skrivebordsskuffen et godt stykke tid endnu. Jeg oplever, at jeg er 
respekteret og har meget at bidrage med på min arbejdsplads.  

 
  

 
Navn:  Berit Roed 
Faglig baggrund: Uddannet ergoterapeut i 1981 og MHH i 2006.  

Arbejdet inden for børneområdet siden 1989, siden 2006 som 
specialeansvarlig ergoterapeut inden for pædiatrisk rehabilitering.  

 
Arbejdssted: Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen på Aalborg  Sygehus.                                                    
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
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o Indførelse og fordybelse i teorier som f.eks. udviklingspsykologiske 
teorier med fokus på samspil mellem menneske og miljø, kritisk 
psykologi, læringsteorier, samt hverdagslivsteorier. 

o Tilegnelse af perspektiver på sundhed og mennesker, hvor forståelse af 
bla. kompleksitet, sammenhænge, forskelligheder, forbindelser og 
livsbaner/livsfaser er nøgleord. 

o Erhvervet ny viden om familier og børns sociale og samfundsmæssige 
vilkår og udviklingsmuligheder. 

o Indsigt i filosofi og forståelse af tanker/opfattelser bag begreber. 
o Lidt erfaring med kvalitative metoder som interview og 

deltagerobservationer. 
 

• Arbejdsliv og evt. karriere? 
o Integreret viden fra MHH i daglig praksis og kliniske instrukser 

vedrørende undersøgelser af børn med udviklingsvanskeligheder samt 
opfølgende samtaler med forældre og kontaktperson 
(dagplejer/pædagog/lærer) fra barnets daginstitution eller skole. 
Arbejdet videre med forbedring af børns udviklingsmuligheder gennem 
fokus på:  
1) Børnenes forskellige deltagelsesmåder i hverdagslivets forskellige 
aktiviteter 
2) Dialog og inddragelse af nære pårørende, især forældre 
3) Kvaliteten af samarbejdet mellem barnets voksne. 

o Skriver i øjeblikket på et review med udgangspunkt i et systematisk 
litteraturstudie, hvor baggrunden er masteropgaven: ”Meget for tidligt 
fødte børns trivsel og udviklingsmuligheder i hverdagslivet. En 
ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis som støttende forbindelse”. 
Arbejdstitlen på reviewet er: “What to do to Enhance Development of 
Preschool Children Born with VLBW?” 

 
• Personligt /socialt? 

o Forbedret evne til at reflektere over livet, handlemåder og 
menneskelige værdier, hvilket er meget brugbart i det personlige og 
sociale liv. I arbejdslivet kan det dog være en stor udfordring og være 
konfliktfyldt, idet fokus ofte er på evidens og effektivitet nu og her frem 
for fokus på indsatser, der virker på sigt. 
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o Lært at sætte dilemmaer, problemer ind i større sammenhænge, så 
samfundsskabte vilkår ikke blot ses og tolkes som individuelle 
problemer. 

o Forbedret evne til at formulere sig skriftligt; herunder skrive motiverede 
ansøgninger, diskussionsoplæg samt større skriftlige opgaver. 

 
  

 
Navn:  Bodil Sestoft 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske 
 
Arbejdssted:   Aarhus Universitetshospital, Anæstesiologisk Afdeling 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o Særdeles udbytterigt i forhold til at forstå en sundhedspraksis på 

baggrund af meget forskellige og til tider modstridende perspektiver og 
niveauer. Det blev under uddannelsen meget tydeligt for mig, at 
forudsætningen for at kunne udvikle en praksis er at blive opmærksom 
på kompleksiteten, forskellige interesser og dermed forskellige mål og 
midler. Især har begreber om kultur haft stor betydning for, at jeg har 
kunnet bidrage til udvikling af praksisfællesskaber. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Jeg blev to år efter MHH ansat som klinisk sygeplejespecialist 
(forskningssygeplejerske) på Anæstesiologisk Afdeling på AUH med 
ansvar for udvikling af praksis indenfor både det anæstesiologiske og 
det dagkirurgiske område. 

 
• Personligt /socialt?  

o Den øgede viden om analyse af en given sundhedsfaglig praksis har 
betydet, at jeg fx kan se barrierer i det daglige arbejde mellem 
forskellige faggrupper, og også mellem sundhedsprofessionelle og 
patienter/pårørende.  

o Endelig har uddannelsen betydet for mig, at jeg fik lyst til at blive 
yderligere ‘klædt på’ til at indgå som kompetent udvikler af klinisk 
praksis. Jeg har således siden MHH’en dels taget et modul på den 
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Sundhedsfaglig suppleringsuddannelse, Basal epidemiologi og 
biostatistik, og dels et modul på kandidatdelen på Antropologi, 
Sundhed og velfærd – begge på Aarhus Universitet.  

 
  

 
Navn: Gertrud Skipper 
 
Faglig baggrund: Ergoterapeut 
 
Arbejdssted:  Hospitalsenhed Vest, Region Midtjylland 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
o Jeg har haft stort udbytte af det faglige indhold særligt i forhold til 

udvikling af min faglige praksis. Umiddelbart efter uddannelsen i 
forhold til et projekt, hvor uddannelsen i høj grad var medvirkende til, at 
jeg kunne give projektet tyngde senere i en nyoprettet afdeling, der til 
stadighed er under udvikling.   

o Uddannelsen har endvidere medvirket til, at jeg har fået en større 
indsigt i politiske og administrative beslutninger/handlemåder herunder 
at læse og forstå skriftligt materiale herom og ikke mindst gennemskue 
de stadig skiftende strategier for effektivisering. 

o Uddannelsen har samtidig styrket min egen evne til at kommunikere 
budskaber mundtligt og skriftligt. Særligt i forhold til de etiske 
dilemmaer i den sundhedsfaglige praksis har jeg følt, at uddannelsen 
har styrket mig i form af en mere nuanceret tilgang til løsning af 
problemstillingerne.  

o Jeg har den glæde at være med i Følgegruppen for MHH uddannelsen. 
Til at begynde med tænkte jeg, når jeg skulle til det årlige møde, at min 
praksis var alt for langt væk fra uddannelsen. Men når vi så er godt i 
gang med drøftelser/diskussioner, oplever jeg en tydelig sammenhæng 
mellem min hverdagspraksis og uddannelsens fokus. Jeg synes, at det 
er vigtigt at bemærke dette, fordi man, når man har lagt en uddannelse 
bag sig, måske let kan komme til at sige: ”det var så det!” og glemme 
refleksionen over, hvordan uddannelsens fokusområder influerer på 
vores daglige praksis og virke. 
 



50 
 

 

JUBILÆUMSSKRIFT FOR MASTERUDDANNELSEN I 
HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG 
PRAKSISUDVIKLING 

• Arbejdsliv og evt. karriere?  
o Allerede umiddelbart efter, at jeg havde afsluttet uddannelsen i januar 

2006, blev jeg på baggrund af uddannelsen, af sygehusledelsen 
udpeget til at være projektleder på et projekt vedrørende rehabilitering 
af apopleksipatienter i eget hjem. Projektet afsluttedes med en 
konference, hvor resultaterne blev fremlagt. Efterfølgende søgte jeg og 
fik en lederstilling i en nyetableret afdeling. Har siddet i denne stilling 
siden.  

 
• Personligt /socialt?   

o Personligt har uddannelsen beriget mig meget i forhold til at læse og 
forstå tekster og i forhold til at kunne argumentere for mine synspunkter. 
Mine børn og svigerbørn er optaget af forskning og udvikling inden for 
forskellige felter. MHH uddannelsen har gjort mig i stand til at kunne 
drøfte problemstillinger med dem og bidrage med en anden synsvinkel 
end den tilgang, som de netop har. Dette har tilført en ekstra dimension 
i vores samvær – uden at jeg glemmer, at jeg også er bedstemor. 

 
  

 
Navn:  Annemarie Svenningsen 
 
Faglig baggrund: Fysioterapeut gennem 25 år 
 
Arbejdssted:  Sundhedscentrets Fysioterapi og Træning i Ebeltoft gennem 15 år 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Uddannelsen her givet et løft i forståelse af egen faglighed i et 

samfundsmæssigt/ sundhedspolitisk perspektiv. 
o Helt klart har jeg også fået nogle meget brugbare teoretiske værktøjer, 

som nok har den betydning at jeg idag bedre begriber udviklinger 
indenfor sundhedssektoren. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 

o Det har givet mig en øget sikkerhed til at turde kaste mig ud i forskellige 
frivillige arbejdsområder så som deltagelse i Etisk Udvalg under Danske 
fysioterapeuter og til at starte et lille stædigt projekt i Syddjurs kommune 
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med det formål at øge muligheder for deltagelse i fysiske aktiviteter for 
borgere med funktionsbegrænsninger: ”Fysisk Aktiv for Sjov”. 

o Jeg må indrømme, at jeg har forsøgt mig ud i forskellige 
jobansøgninger uden det store held. Jeg er nu helt godt tilfreds med at 
være, hvor jeg er. Her har jeg en arbejdsmæssig frihed til selv at skabe 
mine udfordringer. 

 
• Personligt /socialt? 

o En stor personlig tilfredsstillelse ved at overskride egne faggrænser. Det 
er en fornøjelse at have haft mulighed for at fordybe mig og deltage i 
de mange spændende diskussioner med baggrund i det teoretiske 
materiale  og i at høre de mange spændende forelæsere, som 
uddannelsen præsenterer.  

 
  

 
Navn:  Inge Fabritius de Tengnagel 
 
Faglig baggrund: Tandplejer 
 
Arbejdssted:  Brønderslev Kommune 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)? 
o Før kommunesammenlægningen og strukturreformen 2007, arbejdede 

jeg som sundhedskoordinator i Brønderslev Kommune. Som 
sundhedskoordinator havde jeg ansvar for at udvikle, koordinere og 
implementere forebyggende indsatser på tværs i kommunen og i 
samspil med det tidligere Nordjyllands amt. I forbindelse med mit 
arbejde her, blev behovet for et teoretisk afsæt mere og mere 
påtrængende, og masteruddannelsen i humanistisk 
sundhedsvidenskab og praksisudvikling modsvarede det behov. Jeg 
fandt og kunne udfordre mig i det humanistiske perspektiv, jeg ser den 
kommunale sundhedsopgave ligger i.  Valget af uddannelse var derfor 
enkelt og viste sig ved strukturreformen og kommunalreformen, 
særdeles relevant. Det humanistiske tankesæt er relevant og et godt 
afsæt i et kommunalt perspektiv, hvor det handler om at sætte 
borgeren i centrum og dermed tænke sundhedsbegrebet bredt. Det 
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paradigmeskift, der lå i at flytte ansvar for store dele af 
sundhedsopgaven fra amt til kommune og dermed fra et 
sygdomsfagligt perspektiv til et sundhedsfremmende, var en stor 
udfordring. Det affødte og afføder fortsat et  behov for at se kommunens 
sundhedsopgave i et bredere perspektiv og ikke udelukkende i et 
naturvidenskabeligt og sygdomsorienteret perspektiv. Uddannelsens 
humanistiske tilgang og indhold har været en meget stor inspiration og 
læring i den sammenhæng. Den har givet mig et teoretisk afsæt for at 
forstå og argumentere for denne tradition, som også lægger sig i 
forlængelse af baggrunden for strukturreformen på sundhedsområdet, 
nemlig sundhed med borgeren i centrum og dermed et større fokus på 
den humanistiske tradition. 

o Samtidig med implementering af de nye opgaver i kommunalt regi, og i 
kølvandet heraf den mere praksisorienterede tilgang i forhold til 
udvikling af de kommunale tilbud såvel indholdsmæssigt som 
organisatorisk blev  der skabt et behov  for kontinuerligt at undersøge 
og udvikle min praksis gennem analyser og evaluering som 
ledelsesmæssige redskaber. Uddannelsens fokus på praksisudvikling er 
derfor et vægtigt element, som er dybt relevant i vores daglige praksis, 
hvor forandring er en konstant faktor. 

o Endelig er uddannelsens indhold i forhold til det humanistiske og 
samfundsmæssige perspektiv et rigtig godt bud til de praktikere og 
ledere i den kommunale forvaltning til at sikre den gode 
sektorovergang og et solidt, bredt fundament for implementering og 
udvikling af den kommunale sundhedspraksis. 

o Uddannelsen placerer sig i det teoretiske felt med afsæt i 
velfærdsstatens udvikling og bidrager dermed  i den uundgåelige 
diskussion, der i en politisk kontekst opstår, når ressourcerne er knappe, 
og der skal prioriteres i de midler, der er til rådighed. En 
forståelsesramme som denne er nødvendig, når vi som embedsmænd 
skal bidrage til at forberede og forvalte sager til politisk behandling. 

o Jeg blev MHH i 2003, og der er sikkert tilføjet uddannelsen nye 
teoretiske perspektiver i den mellemliggende periode , men for mig var 
– og er uddannelsen forsat mit grundlag for at varetage og udvikle min 
praksis, såvel indholdsmæssigt som ledelsesmæssigt. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere? 
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o Konkret har uddannelsen for mig bidraget til at opfylde de krav og 
behov som beskrevet ovenfor. I sammenhæng med oplæg til 
strukturreform og kommunesammenlægning i 2006 fik jeg på 
baggrund af min erfaring, viden og uddannelse ansvaret for at beskrive 
indhold , organisering og sektorovergange i forhold til de 
sundhedsopgaver, vi som kommuner overtog fra det gamle amt, og 
sammenlægning af de dobbeltfunktioner der blev, når to kommuner 
lægges sammen. 

o I forbindelse med strukturreformens  gennemførelse 2007 blev jeg 
Sundhedschef i den nye kommune og har siden 2011 endvidere 
overtaget ansvaret for og sammenlagt handicap- og psykiatriområdet 
med sundhedsområdet. 

 
• Personligt /socialt? 

o Jeg ville ønske, at jeg her kunne skrive, at jeg fortsat har kontakt til mine 
medstuderende, da de diskussioner, vi havde undervejs på studiet såvel 
i et praksislys som i et teoretisk perspektiv, var fantastisk givende. Men 
hverdagen, afstanden og det trods alt korte forløb vi var igennem 
sammen, har desværre ikke vist sig bæredygtigt for fastholdelse af 
netværk over tid. En højere prioritering af eksempelvis gruppeopgaver, 
gruppebesvarelser og eksamen under uddannelsen kunne evt. have 
bidraget til dette. 

o Men med en plads i følgegruppen for uddannelsen er jeg sikret mindst 
én gang årligt at have fornøjelsen af at genopfriske og udvikle mit 
teoretiske perspektiv :-) 

 
  

 
Navn: Ditte Naundrup Therkildsen 
 
Faglig baggrund: Sygeplejerske 
 
Arbejdssted:  Odense Universitetshospital, Hæmatologisk Afdeling X 
 
Udbytte:  

• Fagligt (indholdsmæssigt)?  
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o Meget større overblik over sundhedsvæsenets organisering, evne til 
kritisk refleksion over politiske beslutninger samt disses indflydelse på 
sundhedsvæsenets opbygning/prioriteringer. 

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Uddannelsen har givet mulighed for at karrierehop – blev efterfølgende 
ansat som udviklingssygeplejerske, skal på nuværende tidspunkt i gang 
med suppleringsuddannelse mhp opstart af ph.d. forløb. 

 
• Personligt /socialt?  

o Større sikkerhed i forhold til faglig argumentation, større diskussionslyst, 
mod på fortsat videreuddannelse. 

 
  

 
Navn: Jette Thuesen 
 
Faglig baggrund: Ergoterapeut 
 
Arbejdssted:  Roskilde Universitet 
 
Udbytte:  

o Det er umuligt at beskrive udbyttet af MHH-uddannelsen specifikt i 
forhold til det faglige, til arbejdsliv og karriere og til det personlige og 
sociale. For mig åbnede masteruddannelsen døren til et nyt arbejdsliv, 
og det er lettere at beskrive på tværs af de tre overskrifter. Det faglige 
udbytte var stort og omfattende, uden jeg helt kan definere, hvad det 
var. Skal jeg alligevel forsøge må det være det at lære at tænke og 
arbejde selvstændigt. Formkravene var få, udfordringerne store, 
niveauet højt og underviserne havde noget på hjerte, og det var nyttigt 
for mig. Af og til blev jeg udfordret over evne, men det aktiverede en 
nysgerrighed, som siden har været en vigtig drivkraft, og der går nok 
ikke en dag uden en aktivitet, der kan relateres til studiet.  

o Efter afsluttet MHH-eksamen for snart 10 år siden blev jeg ansat i et 
vikariat som uddannelseskonsulent på Efter- og Videreuddannelsen på 
daværende CVU-Øresund, hvor jeg primært beskæftigede mig med 
kursusledelse og enkelte udviklingsopgaver. Efter fastansættelse 
samme sted, men nu som udviklingskonsulent i Videncenter for 
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Sammenhængende Forløb, kom jeg til at beskæftige mig mere med 
uddannelses- og praksisudvikling. Opgaverne var tværfagligt 
orienterede i forhold til organisering, rehabilitering og aldring.  

o De projekter, jeg havde skrevet på MHH-uddannelsen, ville dog aldrig 
rigtigt slippe deres tag. De blev ved med at dukke op i min bevidsthed, 
og trangen til at arbejde videre med problemstillinger om aldring, 
rehabilitering, selvbestemmelse og brugerorientering, som jeg havde 
taget fat på under MHH-uddannelsen, var så stor, at da muligheden for 
at omsætte nysgerrigheden i en ph.d., slog jeg til. I øvrigt med moralsk 
og faglig opbakning fra en MHH-underviser. Jeg fik dispensation fra 
adgangskravet om en kandidatgrad, og her er jeg så, 3 år og 4 
måneder senere. Bag mig ligger feltarbejde, pligtarbejde, 
studiearbejde, ophold på University of Missouri, læsning af uendeligt 
mange bøger og udarbejdelse af næsten lige så mange tekster, og en 
afhandling der nærmer sig sin afslutning. Jeg er tilknyttet Center for 
Sundhedsfremmeforskning på Roskilde Universitet, og om nogle 
måneder afleverer jeg forhåbentlig afhandlingen. Hvad der sker 
bagefter, det må tiden vise. Afhandlingen bærer arbejdstitlen Gammel 
og svækket i nye omgivelser – narrativt samarbejde og narrativ kontrol i 
brugerorienteret rehabilitering. Og den bygger blandt meget andet på 
en inspiration fra den allerførste dag på MHH, hvor Cheryl Mattingly 
forelæste. Forelæsningen åbnede for nye måder at tænke og tale om 
fænomener på, som ellers blot havde affødt diffus undren. Senere blev 
den fulgt op af mange andre ord, begreber og frugtbare perspektiver. 
Men der var også noget, jeg ikke kunne få til at gå op, og det har jeg så 
prøvet på siden….   

o For mig har masteruddannelsen haft massiv betydning på alle fronter. 
Fagligt, karrieremæssigt, socialt og personligt. Og jeg ser frem til at 
være med til at fejre jubilæet. 

 
  

 
Navn:  Kirsten Williams, MHH forår 2003 
 
Faglig baggrund: Fysioterapeut 
 
Arbejdssted:  Pensioneret. 

2003 – 2009: Praksiskonsulent for    
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  Fysioterapi i Region Midtjylland + klinikejer af Beder Fysioterapi,  
2009-2012: Sundhedskonsulent ansat AS3 arbejdssted Horsens 
Kommune,  

  2003-2013: Censor bacheloropgaver for fysioterapiuddannelserne. 
 
Udbytte:  

• Fagligt  (indholdsmæssigt)? 
o Gav en forbedret indsigt og forberedelse på den kompleksitet man som 

behandler skal rumme for at rådgive om forebyggelse, sundhed samt 
vejlede og strukturere behandling.  

 
• Arbejdsliv og evt. karriere?  

o Stillingen som praksiskonsulent rummer tværfaglig kommunikation: 
designe og gennemføre projekter, vejledning af kollegaer fagligt og 
overenskomstmæssigt. MHH var bare perfekt som ballast.  

o Det er en forudsætning, at man har en Master for at virke som censor på 
bacheloropgaver. 

 
• Personligt /socialt?  

o Stor gavn af tværfaglige diskussioner i arbejdsgruppen. Har stadig 
kontakt til en enkelt ergoterapeut derfra. 
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Navn  

 

ÅRSTAL 

 

Titel 

Carsten Albers 2003 Lægejournalens sygehistorie i narrativt perspektiv. 

En kritisk begrebsanalyse med afsæt i fru Hansens 

livshistorie. 

Gitte Schou Andersen 2010 Fortællinger, ergoterapi og ældre mennesker 

Rita Andresen 2003 ? 

Anne Mette Bach 2007 ?? 

Steffen Bader 2007  ”Det er en kvalitet, at man lever op til nogle standarder” 

En kvalitativ undersøgelse og etnologisk statsteoretisk 

analyse af det sundhedsprofessionelle og statslige 

kvalitetsbegreb i sundhedssektoren. 

Karin Balling 2003 ? 

Helle Bejerholm 2003 ? 

Hedda Binderup † 2009 ??? 

Erna Kristine Bjerggaard 2007 Perspektiver på Den Danske Kvalitetsmodel set i forhold 

til den strukturelle kulturanalyse. 

Lene Bjerregård 2009 Sygeplejefaglig udvikling og Den Danske 

Kvalitetsmodel. 

Jonna Bohlbro 2009 Arbejdspladsen som arena for forebyggelse af 

livsstilssygdomme. 

Specielt med fokus på sundhedstjek. 

Elsebeth Borg 2007 Den danske velfærdsstats interpellation af borgere og 

sundhedsprofessionelle med fokus på 

livsstilssygdomme i et anerkendelsesperspektiv. 

Mette-Ninna Borresen 2003 Orden og uorden. 

Demenslidendes vilkår og virkelighed. 

Marianne Breddam 2004 ? 

Vibeke Bregnballe 2004 Livskvalitet. 

Lisbeth Bringgaard 2007 Fastholdelsesproblematik af sygeplejersker:  

Et spørgsmål om konflikt imellem livsformer? 

1BMASTERPROJEKTER – MHH 
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Linda Brink 2005 Fra patient til medborger 

- en analyse af rehabiliteringens forandringer og 

dilemmaer og deres betydning for mennesker med 

apopleksi i et rehabiliteringsforløb. 

Anne Mette Brødbæk 2003 ? 

Moira Bæk 2004 ? 

Gitte Marianne Have 

Christensen 

2005 Den nydanske patients compliance 

- de professionelles problem? 

Inge-Lise Churchill 2005 Døden, som et eksistentielt vilkår. 

Personlige kompetencer og værdier i institutionen. 

Edith Clausen 2006 Forskningsformidling til almen praksis. 

Jette Aaroe Clausen 2003 Begrundelser for forandring af fødselspraksis. 

Hvorfra får TBT studiet sin autoritet? 

Ruth Dalton 2011 Patientuddannelse – transitionen fra statslig strategi til 

patientens hverdag. 

Lene Gotlieb Dernert 2006 Ændring af livsstil  

– hvor svært kan det være! 

Lene Duus 2009 Oplevelse af livskvalitet og hverdagsliv hos 

langtidssygemeldte borgere med muskel- og 

skeletlidelser - set i forhold til en arbejdsevnevurdering.  

Lisbeth Aaskov Dybbro 2009 ”Det er ikke vores patient!” 

- en etnologisk statsteoretisk analyse og kvalitativ 

undersøgelse af sygehusvæsenets specialisering og 

betydningen for patienter, som ikke kan inkluderes i 

forhold til denne specialisering.  

Randi Helena Elgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 Udvikling af tværfagligt teamsamarbejde. 

En analyse af det tværfaglige teamsamarbejde i en 

konkret, kirurgisk praksis, som skal opfylde 

samfundsmæssige krav om kvalitet i 

kræftbehandlingen. Endvidere undersøges i et 

sygeplejerskeperspektiv hvilke forandringsprocesser, 

der kan muliggøre udvikling i den daglige måde at 

samarbejde på. 

Connie Elmstrøm 2011 Ledelsesudfordringer i sundhedsvæsnet. 
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Pernille Quist Engstrøm 2007 ”Personalet – dem ser jeg ikke meget til, de har jo deres 

arbejde”  

- Om personalets udfordringer og betingelser i 

hverdagslivet med mennesker med Alzheimers på 

ældrecentre. 

Susie Holbech Esmann 2007 Akkrediteret certificering af arbejdsmiljø 

- forskellige perspektiver herpå. 

Dorte Evaristi 2009 Hvordan akkrediteringens standarder får betydning for 

sygeplejerskens arbejdsrutiner, processer og 

kompetencer over tid 

- En undersøgelse af hvordan sygeplejersker, der 

arbejder i akkrediteret praksis i Region Hovedstaden, 

oplever og opfatter sammenhæng mellem 

akkreditering, kvalitet og det at yde en god sygepleje – 

Og hvordan akkreditering får betydning for de konkrete 

arbejdsgange i praksis over tid. 

Grethe Falk 2005 Håbets udtryk i det moderne sundhedsvæsen set ud fra 

alvorligt syge menneskers perspektiv. 

Jytte Andersen Falmår 2005 Frihed eller indespærring? 

- en udfordring til den sundhedsprofessionelle praksis 

fra deltagerperspektiv. 

Hvordan kan fysioterapeutisk indsats med afsæt i en 

kritisk humanistisk tilgang have betydning for udvikling 

af et godt liv for børn med funktionsbegrænsninger? 

Marianne Feldt-

Rasmussen 

2012 ?? 

Bente Hull Frich 2009 Lean – Magt og afmagt i sundhedssektoren. 

Annemette From 2009 Anerkendelse i sygeplejen. 

Else M. Frølich 2003 ? 

Tine H. Fuglsang 2011 Handicap og Aldring – indkredsning af et nyt vidensfelt 

med fokus på cerebral parese 

Charlotte Fuglesang 2004 Hvordan kan der argumenteres for at anvende et 

kompetenceredskab i praksis, der indfanger den sociale 

konstituering af handlinger i et arbejdsfællesskab, der er 

bestemmende for, at sygeplejerskers kompetencer 

aktiveres, udleves og anerkendes som kompetent 

adfærd i en given praksis? 

Palle Gad 2004 ? 
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Lise Gormsen 2003 Smerte?  En filosofisk refleksion over smertebegrebet. 

Jette Hammer 2003 ? 

Anne Hansen 2004 Forandringer i daglig livsførelse med et handicappet 

barn. 

Forældreperspektiver og ergo- og fysioterapeutiske 

perspektiver på amtslig rådgivning. 

Kirsten Hansen 2006 Psykiatri og psykoser 

- i forskellige perspektiver. 

Kirsten Groth Hansen 2004 ? 

Lone Ulla Hansen† 2004 ? 

Niels Hansen 2011 ”…to drill or not to drill, that is (on of) the question(s)…” 

Pia Even Hansen 2005 ? 

Hrönn Har∂ardóttir 2011 Brugerinddragelse i psykiatrien – hvad synes 

patienterne og hvordan kan deres erfaring og viden 

inddrages? 

Lisbeth Henriksen 2005 Somatisering. 

Sygdomsopfattelser ved medicinsk uforklarlige 

symptomer og betydningen for patient-læge relationen 

i det moderne sundhedsvæsen. 

Susanne Holm 2009 Radiografikunsten 

Lene Holst 2011 Frokosten i børnehaven – en fornuftig 

éngangsinvestering eller et hovedløst blindforsøg? 

Merete Hertel Højfeldt 2011 ”Anerkendelsesplatforme” – et humanistisk bidrag til den 

aktuelle debat om fremtidens sundhedsvæsen. 

Jette Marie Hørslev-

Petersen 

2007 Patientforløb eller patientens forløb? 

 

Annette Jakobsen 2009 Markedsgørelse af de sundhedsfaglige værdier. 

Inge Marie Jacobsen 2005 ? 

Ann-Sophie Jappe 2009 Neurorehabilitering i Region Midt. 

Ellen Birgitte Jensen 2007 Hvordan ser dette liv ud? 

Hjemmevejlederens navigation mellem den 

senhjerneskadede klient og velfærdsstaten. 

Helle Kronborg Jensen 2004 ? 

Randi Werliin Jensen 2011 Tværfaglig praksisudvikling i rehabilitering af ældre 

borgere. 

Inge Marie Jepsen 2005 ? 

Lone Birk Jespersen 2004 Social ulighed i sundhed. 
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Bodil Hartlev Johansen 2006 Hvorledes opstår gravides behov, ønsker og 

forventninger til svangreomsorgen. 

Foucaults governmentality perspektiv anvendt til 

analyse af svangreomsorgens indflydelse på nutidens 

gravide. 

Klaus Mauri Johansson 2003 Humanisme i lægegerningen  

i lyset af stats- og livsformsforskningen. 

Connie Justsen 2005 ? 

Ulla Krüger Jørgensen 2005 Hjemmehjælp som redskab til at fremme borgernes 

aktive livsførelse 

- om visitation til hjemmehjælp. 

En undersøgelse af sundhedsfaglige og institutionelle 

værdier og praksisformer der præger visitation til 

hjemmehjælp. 

Nana Rømer Jørgensen 2007 Ergoterapiens paradigmer 

- implementering af OTIPM. 

Søs Jørgensen 2005 ? 

Henriette Kaczmarek 2010 At skabe mulighed for  

patientinddragelse – 

Ret og pligt i en hybrid intensivpraksis 

Alice Kjeldsen 2004 ”De bløde værdiers kulturelle (u)mulighed” 

- hvilke problemer står sundhedsvæsenet i, hvis forskelle 

i patienternes kultur skal medtænkes i 

sundhedsvæsenets udvikling?  

Anette Schouv Kjeldsen 

og Annette Falkenberg 

 

 

2009 Ledelsesudfordringer i fremtidens sygehus. 

Gitte Schmidt Kjær 2009 Hvad betyder kvalitet? 

Og hvad betyder kvalitet, i overgangen mellem 

sygehus og kommune fra et stats perspektiv, et 

sygeplejerske perspektiv og fra et borger perspektiv? 

Fra standardisering til situationel praksis 

Hanne Kjær 2005 ? 

Vibeke Kjær-Jensen 2005 ? 
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Anne Marie Kjærsgaard-

Andersen 

2005 Hverdagslivet i det palliative forløb 

- forhold og omstændigheder der kan have indflydelse 

på patienten og familiens håndtering af hverdagslivet i 

det palliative forløb.  

Mona Østergaard Klit 2006 Sammenhængen mellem læreproces og holdninger 

- forebyggelse af selvmord hos ældre mennesker.  

Kamma Kloppenborg 2004 ? 

Lone Krause- 

Jensen 

2011 ? 

Maria Brinck Krogh 2011 Relationen mellem patienten og de 

sundhedsprofessionelle. 

Birgitte Thofte Langberg 2004 ? 

Birgit Larsen 2004 ? 

Estell Fie Larsen  2009 Er det en kvalitet at give behandling af ensartet høj 

kvalitet til mennesker, som er forskellige? 

Analyse af kompleksitet i dannelsen af kvalitet i 

genoptræningstilbud til mennesker med rygproblemer 

efter Sundhedslovens § 140. 

Dorte Barslund 

Liboriussen og 

Helle Nordestgaard 

Mathiesen 

2006 

 

Sundhedsvæsenet som markedsplads! 

Lige ”frit valg” for alle? 

Iben Prentow Lorentzen 2011 Værdier i jordemoderfaglig praksis på fødegangen 

Inge Holst Løbner  2004 ? 

Anette Løvstad 2011 Sundhedsprofessionelles betydning for børns udvikling – 

anskuet fra en socialpædiatrisk praksis. 

Charlotte Lyngsø 2011 Den sunde fødsel og det syge kejsersnit eller omvendt? 

Lisbeth Vinding Madsen 2005 ? 

Monique Monnier 2009 ? 

Karen Mortensen 2004 ? 

Tina Dahl Mortensen 2005 Psykiatriens mange brikker. 

Marie Nerup Mortensen 2010 Mad og måltiders betydning for den syge patient. 

Essy Moussavia-Basseri 2011 At ændre adfærd hos retspsykiatriske patienter. 

Dorthe Mygind 2004 ? 

Pernille Mølhart 2005 Det religiøse perspektiv og mennesket 

Hjælp til at tage livet på sig ved uhelbredelig sygdom. 

Lillian Møllegaard 2004 ? 
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Annette Møller 2009 Patientsikkerhed 

Analyse og diskussion af medicineringspraksis i 

ortopædkirurgisk afdeling. 

Annette Fløe Møller 2005 ”Patientens selvbestemmelse i den daglige pleje” 

- med fokus på patientens selvbestemmelse analyseres 

relationen mellem patient og plejepersonale. 

Karin Naldahl 2005 Mad og måltider til svage ældre i plejebolig 

- et spørgsmål om sundhedsbegreber, 

anerkendelsesformer og professionelle og institutionelle 

selvforståelser 

Karin Nedergaard 2005 Jordemoderviden - 

Brydninger i og begrundelser for viden i 

jordemoderfaget. 

Steen Levin Nielsen 2004 ? 

Tina Nielsen 2009 Hvordan oplever patienter med brystkræft, lungekræft 

eller tarmkræft kroppen, sygdom, sundhed og KAM, 

hvilken forståelse af KAM, krop, sygdom og sundhed 

giver dette. 

Anne Næsted 2003 ? 

Bettina Ragna Olesen 2011 Det ”gode” kontrolforløb? – livet efter kræftsygdommen. 

Lil Kirkegaard Olesen 2009 Specialisering i sundhedsvæsnet som udfordring for 

sygeplejen. 

Aase Marie Ottesen 2004 ? 

Annelene Altenburg 

Pedersen 

2003 Refleksionens Betydning for Omsorgsrelationen i 

Psykiatrisk Sygeplejepraksis. 

Kan den sygeplejestuderende udvikle en form for 

refleksiv kompetence i psykiatrisk sygeplejepraksis på 

en sådan måde, at det kommer til udtryk i 

omsorgsrelationen? 

Bente Pedersen 2009 Inddragelse af patientperspektivet 

- det nødvendige benspænd i psykiatrisk behandling. 

Kathrine Marie Stege 

Philipsen 

2011 Fysisk stresshåndtering.  Stress, depression og angst 

belyst via casestudie, set i relation til udvalgte 

humanistiske teorier.  

Marianne Pilegaard 2009 Tid og værdier i CT-undersøgelsesprocesser. 

Kirsten Piltoft 2004 ? 

Lone Kier Praëm 2004 ? 
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Jette Primdahl 

 

2005 ? 

Birgitte Ellegaard 

Randeris 

2011 Organisering og styring af genoptræningsopgaven – 

”tear down that sector wall”. 

Anne Mette Felsted 

Rasmussen 

2007 Den Danske Kvalitetsmodel i et tredimensionelt 

perspektiv 

En analyse af kvalitet set fra et statsligt -, et 

sundhedsprofessionelt – og et brugerperspektiv i 

relation til det kvalitetsbegreb, der er under indførelse i 

Den Danske Kvalitetsmodel. 

En diskussion om, hvilken betydning kvalitetsbegrebet 

vil få set i relation til standardiseringen af akutte 

indlæggelser på en pædiatrisk afdeling sammenholdt 

med fordringen om inddragelse af 

forældreperspektivet?  

Birgit Rasmussen 2005 Er ”DenDanskeKvalitetsmodel” = god kvalitet i praksis? 

Inge Rasmussen 2011 Evaluering af et satspuljeprojekt i Region Midtjylland.  

Ambulant retspsykiatrisk psykoseteam. 

Jette Rasmussen 2003 Forandringer i daglig livsførelse. 

Forældreperspektiv og ergoterapeutisk perspektiv på 

rådgivningsforløb i forhold til børn. 

Lene Emma Rasmussen 2009 Frit valg af hjemmehjælp – et eksempel på 

moderniseringen af velfærdsstaten. 

Merete Rasmussen 2009 Den kroniske patient i spændingsfeltet mellem 

behandlerperspektiv og livsverden. 

Sanne Ravnsbæk 2007 ”Hvilken betydning har demokratiperspektivet for 

tolkninger af de nutidige brydninger mellem brugere og 

jordemødre? Hvordan kan jordemoderpraksis udvikles 

ud fra denne viden?” 

Margrete Riddersholm 2007 Stress og daglig livsførelse. 

Sygeplejerskers perspektiv på mestring af stress i 

arbejdslivet. 

Berit Roed 2005 Meget for tidligt fødte børns trivsel og 

udviklingsmuligheder i hverdagslivet. 

En ergoterapeutisk og fysioterapeutisk praksis som 

støttende forbindelse. 

Sidsel Rohde 2011 Kvalitet i hjemmeplejen. 
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Christa Rose 2007 Patienten som forbruger i et markedsorienteret 

sundhedsvæsen med central styring og kontrol. 

Else Rumpelthiin 2005 Evidensbegrebet 

- Er evidensfokuseringen i sygeplejen et opgør med 

grundlag i omsorg? 

Lotte Røhder 2009 BUM-modellen. 

Standardisering og værdier i praksis. 

Nanna Salicath 2005 ? 

Marianne Rørbæk 

Saugbjerg 

2005 ”At etablere meningsskabende sammenhænge – en 

option i kronisk smertebehandling?” 

Kirsten Schifter-Holm 2004 Den strukturelle kulturanalyse anvendt på 

jordemoderpraksis. 

- om hvordan jordemoderen i konsultationen kan 

udvikle praksis i arbejdet med social ulighed i 

samfundet. 

Birthe Schultz 2011 Daglig livsførelse på tværs af sektorer i et 

borgerperspektiv. 

Jette Kynde Schøtz 2005 Indførelse af brugerundersøgelser i Den Danske 

Kvalitetsmodel set med udgangspunkt i den strukturelle 

kulturanalyse og interpellationsbegrebet. 

Lene Seibæk 2005 ? 

Bodil Sestoft 2004 ? 

Elsebeth Skaaning 2007 ? 

Gertrud Skipper 2005 ? 

Pernille Skouenborg 2007 Sygeplejens udvikling i velfærdsstaten 

- den relationelle omsorgs vilkår i det effektive 

sundhedsvæsen. 

Henning Skovbo 2004 Mennesket og dets copingstrategier i en social kontekst  

– set ud fra et sundhedsperspektiv. 

Karen Marie Strand-

Holm 

2007 Mennesket som sundhedsvæsenets eneste fikspunkt i 

spændingsfeltet mellem behov og ønsker samt 

obligatoriske akkrediteringsinitierede standarder som et 

andet kvalitetsparameter for god klinisk praksis. 

Med kvalitetsudviklingsprogrammet ”Det 

Spædbarnsvenlige initiativ” som praksiseksempel. 
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Annemarie Svenningsen 2008 Hvori består grundlæggende træk ved mennesket som 

kropsligt væsen, og hvorledes bør sundhedsindsatsen i 

dette lys imødekomme de menneskelige problemer, 

der evt. her opstår. 

Lasse B. Sønderup 2011 ”Viljen til arbejde” – et kritisk blik på regeringens 
sygefraværsform. 

Anders Dræby Sørensen 2003 ? 

Hanne Majgaard 

Sørensen 

2011 Autonomi, ændrede patientroller og patientinddragelse 

ved nye patientforløb i eget hjem, udvikling af og 

anvendelse af Pervasive Healthcare og telemedicin. 

Randi Tei 2009 Når 2 stk. Panodil ikke er nok. 

Perspektiver på smertelindring 

Inge Tengnagel 2004 ? 

Ditte Naundrup 

Therkildsen 

2011 Problemformulering: 

Med fokus på den øgede statslige intervention i 

sundhedsvæsenet – og i kræftbehandlingen i 

særdeleshed – undersøges, hvilken betydning 

interventionen har i hverdagspraksis for det kliniske 

kollektivs møde med kræftpatienten. 

Aase Thesbjerg 2005 Shared care som udviklingsmodel i en ny 

sundhedskulturel praksis mellem aktører i 

sundhedsvæsenet – den strukturelle kulturanalyse 

anvendt på praksisudvikling set som en 

ændringsproces i medicinsk teknologisk kultur. 

Birgitte Thofte 2004 ? 

Doris Thomsen 2009 Håndtering af tarmfunktion i en teknologisk praksis. 

Anette Thomsen 

Thornye 

2009 Sygeplejens vilkår og udvikling før og efter 1990 

reformen set i et Stats- og livsformsteoretisk perspektiv  

fra mesterlære - - - - til en akademisk disciplin. 

Jette Thuesen 2004 ? 

Bente Skovsby Toft 2011 HverdagsLIVET som tilgang for en 

sundhedspædagogisk praksis – en undersøgelse af 

patienternes oplevelser ved indlæggelse på 

Livsstilcentret i Brædstrup. 
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Lene Toxvig 2008 ”At styre sundheden” 

Forholdet mellem styring og subjektivitet i 

forebyggelsen af overvægt og depression i hele 

befolkningen og blandt de gravide i den danske 

folkesundhedspolitik 1999-2010. 

Solveig Tuborgh 2005 Recovery 

- en styringsstrategi i psykiatrisk praksis? 

Nina Tvistholm 2005 Skønnet i sygeplejen 

- en teoretisk undersøgelse. 

Laila Twistmann 2005 ? 

Birgitte Tørring 2005 Sundhed og sygdom 

- hvilken betydning har opfattelser af disse begreber på 

den sundhedsfaglige praksis på intensiv afdeling? 

Astrid Vedsted 2011 Hvordan gøres radiografi? – relationel forståelse af en 

socioteknisk praksis og effektivisering. 

Ulla Veng 2003 ? 

Karen Marie Ventzel 2007 ? 

Kirsten Williams 2003 ? 

Susanne Worm 2003 ? 

Ulla Ølgaard 2004 ? 
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UDDANNELSENS LÆRERE 
  

   SMK har fint besøg i anledning af sit 10 års jubilæum:  

Antropologen Jean Lave  og filosoffen Stephen Toulmin 

 

Lærerne holder møde 

 



   69 
 

 

JUBILÆUMSSKRIFT FOR MASTERUDDANNELSEN I 
HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG 

PRAKSISUDVIKLING 

SMK-MEDLEMMER I PERIODEN  

Navn Institution 

Torben E. Andreasen Institut for Kultur & Samfund, AU 

Ole Bernild Tidl. Saxoinstituttet, KU 

Jesper Bjelskou Tidl. Sygeplejeskolen i Vejle 

Tove Borg Forskningsenheden, Hammel Neurocenter 

Karin Christiansen Institut for Kultur og Samfund, AU 

Ole Dreier Tidl. Institut for Psykologi, KU 

Peter Elsass Institut for Psykologi, KU 

Hysse Forchhammer Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital 

Pernille Hjorth Tidl. Institut for Filosofi og Idéhistorie, AU 

Lotte Huniche Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU 

Charlotte Højholt Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC 

Thomas Højrup Saxoinstituttet, KU 

Uffe Juul Jensen Institut for Kultur og Samfund, AU 

Astrid Jespersen Saxoinstituttet, KU 

Henrik K. Jørgensen Det Etiske Råd 

Karen P. Munk Institut for Kultur og Samfund, AU 

Morten Nissen Institut for Psykologi, KU 

Finn Olesen Institut for Æstetik og Kommunikation, AU 

Lene Otto Saxoinstituttet, KU 

Morten Raffnsøe-Møller Institut for Kultur og Samfund, AU 

Keld Thorgård Institut for Kultur og Samfund, AU 

Lisbeth Haastrup Institut for Uddannelse og Didaktik, AU 

Steen Wackerhausen Institut for Kultur og Samfund, AU 
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SMK har besøg af Isabelle Stengers 

 
 

SMK har besøg af bl.a. antropologen Cheryl Mattingly 
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SMK har besøg af sociologen Nikolas Rose og frue 
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SMK har besøg af filosofferne Joseph Dunne og Sverre Raffnsøe  
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