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Kristian Lundgaard-Karlshøj kunne fredag uddele Legatstiftelsen Pedersholms legat til overlæge
Karina Dahl Steffensen. Foto: Morten Stricker
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Overlæge på kræftområdet, Karina Dahl Steffensen, modtog
fredag 140.000 kroner af Legatstiftelsen Pedersholm.

Holstebro | 27/01/2017

Finder ro i
sommerhus fra travlt
arbejdsliv
Læserbrev | 27/01/2017

ULVE-DEBAT: Jyder
må stå sammen 43
Holstebro 112

Hjerm: Dørene var åbnet til den
fine stue, hvor lysekronen var
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stillet frem, da tre håndfulde
gæster ankom i deres stiveste
puds.
Alle var de kommet til
herregården Ausumgaard for at
overvære uddelingen af
Legatstiftelsen Pedersholms
legat, som fredag blev givet for
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Legatstiftelsen Pedersholm blev stiftet af
Kristian Skou, Øster Grundet Gods ved
Vejle.Han skabte primært sin formue ved
hestehandel, mejeridrift og ikke mindst

Det blev det af Kristian
Lundgaard-Karlshøj, der ud over
at eje Ausumgaard er
oldebarn af Kristian Skou, som i
sin tid stiftede Legatstiftelsen
Pedersholm.

landbrugsdrift fra ejendommene Øster
Grundet og Pedersholm.

HOLSTEBRO

McDonald's åbner
næsten ny restaurant

I dag består bestyrelsen for Legatstiftelsen af
Kristian Lundgaard-Karlshøj (Ausumgaard),
Anders Lundgaard-Svenstrup (Vejle) og
Henrik Mols (Kiddegaard - Jelling).

Ausumgaard-ejeren er i dag
bestyrelsesformand for
legatstiftelsen og fik derfor æren
af at overdrage den hvide
konvolut til overlæge Karina
Dahl Steffensen, som arbejder på
at opbygge Center for Fælles
Beslutningstagning på
Patienternes Kræftsygehus ved

Der uddeles midler til landbrugsforskning og
lægevidenskabelig forskning inden for
kræftsygdomme.
Det er ikke muligt at søge legatet.
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Avène Cleanance Hydra
Soothing Cream - 40 ml

Vejle Sygehus.

Patientinddragelse er det
nye sort i det danske
sundhedsvæsen, men vi er
altså lidt bagefter.Karina
Dahl Steffensen, overlæge
og legatmodtager.

De 140.000 kroner, som legatet denne
gang består af, var af praktiske årsager
ikke at finde i den hvide konvolut, men
det gjorde bestemt ikke
taknemligheden mindre.

- Mange tak for den flotte
anerkendelse. Jeg føler mig dybt
beæret og privilegeret, sagde Karina Dahl Steffensen, før tiden var inde
til at fortælle, hvad fælles beslutningstagning egentlig er for noget.
Lidt som et huslån
"No decision about me without me"
Sådan forsøgte Karina Dahl Steffensen i første omgang at illustrere,
hvad fælles beslutningstagning går ud på.
Det gjorde hun, dels fordi hun endnu ikke har fundet den ideelle
oversættelse, og dels fordi det er noget, englænderne har arbejdet med
de sidste 20-30 år.
- Patientinddragelse er det nye sort i det danske sundhedsvæsen, men
vi er altså lidt bagefter, forklarede hun.
Det skal legatet på de 140.000 kroner nu være med til at rette op på.
- Det vil komme til stor gavn i de mange projekter, der skal bidrage til
at gøre fælles beslutningstagning til en naturlig del af det danske
sundhedsvæsen, sagde Karina Dahl Steffensen.
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Hun sammenlignede det blandt andet med overvejelserne, man går
med i forhold til et huslån. Hvilket passer bedst til den enkeltes
økonomi og ikke mindst temperament, når vi taler risiko.
- Som mennesker er vi forskellige og har forskellige værdier og
præferencer, så derfor vil en mulighed, som er ideel for et menneske,
ikke nødvendigvis være det for et andet, sagde overlægen.
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Vi skal blive bedre
Fagfolket skal kort sagt blive bedre til at forstå og få spurgt ind til
patienternes helt personlige situation og ønsker i forhold til
eksempelvis behandlingen af en kræftsygdom.
- Vi i sundhedsvæsenet skal blive bedre til at finde ud af, hvad der
betyder mest for det enkelte menneske, forklarede Karina Dahl
Steffensen.
Det betyder dog langt fra, at lægerne nu blot skal læne sig tilbage
og spørge, hvordan patienten selv kunne tænke sig at blive behandlet.
De skal derimod gøre sig kloge nok på det enkelte menneske til at
kunne fremvise de relevante muligheder for behandling samt de risici
og bivirkninger, der kan være ved dem, så patienten på et oplyst
grundlag selv kan være med til at tage stilling.
- Det er ikke alle, der er bange for at dø. Nogle er mere bekymrede for,
at pinslen skal blive for lang, sagde Karina Dahl Steffensen og tilføjede:
- Fælles beslutningstagning kommer nok ikke til at flytte på chancerne
for overlevelse, men den kan måske flytte på patient- og
personaletilfredsheden.
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