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26-årige sygeplejerske

Michael Ahle Stadsbjerg 

er gået fra generalist i 

hjemme sygeplejen til 

specialist på et hjerte-

sengeafnit. Samtidig 

nyder Røde Kors  

og Kondomeriet  

i Holstebro  

godt af hans 

frivillige  

indsats.
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D
a Michael Ahle Stadsbjerg 

var en lille purk, fik hans 

mormor ubevidst en 

afgørende rolle i Michaels 

videre liv. Hun tog ham nemlig med i

en genbrugsbutik, hvor hun arbej-

dede frivilligt. Michael nævner dette 

eksempel som kimen til de utallige 

timers frivilligt arbejde, han har ydet 

hos Røde Kors, siden han fyldte 14 år 

og senere blev samarit.

 ”Jeg har lige siden knap nok mis-

set en eneste sommerweekend 

uden at arbejde som førstehjælpsin-

struktør eller samarit på en festival,” 

fortæller Michael, der også kan kalde 

sig aktivitetsleder af samaritterne i 

Røde Kors Holstebro.

”Jeg går ikke til fodbold. Jeg går til 

samarit,” opsummerer han med et 

stort smil.

”For mig giver det mening, fordi 

det er sjovt, og fordi jeg kan se, at min 

indsats gør en forskel. Jeg er også glad 

for at benytte min faglige viden, og så 

er det sociale aspekt i arbejdet også 

ret vigtigt for mig.”

Seksuel sundhed - et overset emne
Men det er ikke det eneste sted, den 

unge sygeplejerske bidrager med sin 

frivillige indsats. Også Kondomeriet i 

Holstebro nyder godt af ham og andre 

frivillige. Michael er formand for 

bestyrelsen på stedet, og han deltager 

aktivt i events, der retter fokus mod 

vigtigheden af seksuel sundhed. En 

interesse der opstod allerede i studie-

tiden, da han overværede et oplæg 

om emnet, som Sygeplejestuderendes 

Landssammenslutning (SLS) stod bag.

Senest har han været én af oplægs-

holderne på en temadag om seksuel 

sundhed i DSR, Kreds Midtjylland. 

Efterfølgende blev han og initiativta-

ger til temadagen, Lone Kjær Hein, der 

er sundhedsplejerske fra Holstebro 

Kommune, interviewet til P1 Oriente-

ring, da en analyse fra Dansk Sygeple-

jeråd viser, at mange sygeplejersker 

har svært ved at tale sex og seksualitet 
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•  Uddannet sygeplejerske fra VIA University College, Holstebro, august 2018.

•  Sygeplejerske på Hjerte-Sengeafsnit, Regions hospitalet Herning, 2019.

•  Hjemmesygeplejerske i Distrikt Vinderup, Holstebro Kommune, 2018. 

•  Bestyrelsesformand for kondomeriet i Holstebro.

•  Aktivitetsleder af samaritterne og kommunekreds formand

i Røde Kors Holstebro.

•  Modtog i 2018 Hendes Majestæt Dronningens 

emblem som anerkendelse af sin engagerede

frivilligheds indsats som den yngste modtager  

nogensinde.

•  Gift med Maria og far til fireårige Alma.

Jeg går ikke til fodbold.  
Jeg går til samarit.”

Sygeplejerske Michael Ahle Stadsbjerg



Som sygeplejerske 

har Michael Ahle 

Stadsbjerg sin 

daglige gang blandt 

hjertepatienter  

på Regionshospitalet 

i Herning.

Kondomeriet 
i Holstebro

Kondomeriet er en forening  

bestående af en frivillig 

bestyrelse. Derudover er det 

studerende fra både gymnasier, 

sundhedsfaglige uddannelser, 

folk med sabbatår og uddan-

nede sygeplejersker, sundheds-

plejersker, lærere og fysiotera-

peuter, der er med til at vejlede 

og rådgive om seksuel sundhed 

i butikken.

Ønsker du at være frivillig  
i butikken? 
Skriv eller ring til Michael 

Stadsbjerg via Kondomeriet-

holstebro@hotmail.com  eller 

telefonnummer 2926  4630.

Læs mere om Kondomeriet  

via butikkens Facebook-side: 

’Kondomeriet Holstebro’.

hedspersonalet kan stå i vejen for at 

stille de vigtige spørgsmål. Men bor-

gere og patienter vil som oftest gerne 

tale om emnet. Så bliver sundheds-

personalet bedre til at gå i dialog, så 

er det win-win, da vi ved, at mestring 

af eget liv og seksuel sundhed har en 

gavnlig effekt på folks helbred,” smiler 

Michael. Han anbefaler sygeplejerske-

kolleger følgende: 

”Samtalen kan sagtens indledes 

med, at man fortæller patienten, at 

man som sygeplejerske er uddannet 

til at tale om alt fra kost til seksuali-

tet. Vi er ikke seksualrådgivere eller 

eksperter, men vi kan eksempelvis 

fortælle dig om, hvordan en specifik 

medicintype kan have betydning for 

seksuallivet,” fortæller Michael, inden 

han giver et håndgribeligt eksempel.

 ”Det kan også alene være, at man 

sørger for at slå sengehesten ned, når 

man forlader stuen, så den pårørende 

lettere kan holde patienten i hånden.”

Fra generalist til specialist 
Med både storebrødre og en far, der 

arbejder som henholdsvis mekani-

kere og lastbilchauffør, lå det ikke 

ligefor, at det var sygeplejevejen, 

Michael skulle gå. Alligevel vidste 

han fra en tidlig alder, at det var den 

rette karrierevej. Han har ikke siden 

fortrudt sit valg.

”Det er jo verdens fedeste fag. 

Der er så mange muligheder – også 

for videreuddannelse,” fremhæver 

Michael. Han blev som færdiguddan-

net sygeplejerske ansat i hjemme-

plejen i Distrikt Vinderup i Holstebro 

Kommune i august 2018.

”Jeg synes virkelig, at man lærer 

meget sygepleje, når man arbejder 

i hjemmeplejen. Jeg stod ret hurtigt 

med borgere og patienter i forbin-

delse med deres behandling. Michael 

er siden blevet inviteret til at holde 

oplæg om emnet på andre afdelinger, 

hvilket han ser frem til.

Blufærdighed står i vejen
Michael fortæller:

”Mange sygeplejersker er meget 

bevidste om ikke at overtræde bor-

gere og patienters grænser. Jeg tror 

ligeledes, blufærdighed hos sund-
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med et kæmpe ansvar, og jeg var glad 

for, at jeg havde så stor mulighed for 

at selvtilrettelægge. Jeg var samtidig 

rigtig glad for mine kolleger, men til 

sidst synes jeg, at jeg trængte til nye 

udfordringer.”

Læringskurve eksploderet
Lysten til at gå fra generalist til specia-

list betød, at Michael søgte og fik job 

på en sengeafdeling for hjertepatien-

ter på Regionshospitalet i Herning. 

”Det er en helt anden verden, jeg 

er kommet til. Min læringskurve er 

I fritiden yder  

Michael en 

indsats som  

aktivitetsleder  

af samaritterne  

og som kommune-

kredsformand  

i Røde Kors  

Holstebro.

mere og mere afgørende for det sam-

menhængende patientforløb. Samti-

dig skeler han til de videreuddannel-

sesmuligheder, sygeplejefaget giver.

”Lige nu nyder jeg at specialisere 

mig, og så må vi se, hvad fremtiden 

bringer. Samtidig håber jeg på, at syge-

plejersker får mere mod på at tale om 

seksuel sundhed med deres borgere 

og patienter. Og måske kan jeg også 

engang få en ansættelse, hvor jeg kan 

udnytte min viden på området.” 
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eksploderet. Generelt synes jeg, at vi 

arbejder på en afdeling med en god 

tone og lydhørhed i en travl hverdag. 

Jeg sætter samtidig pris på både at 

følge de akutte og længere forløb, 

vores patienter har. Også de termi-

nale forløb giver meget mening for 

mig,” fortæller han. Michael nævner 

i den sammenhæng, at han betegner 

det som en fordel, at han kommer 

direkte fra hjemmesygeplejen og på 

den vis kan bidrage med yderligere 

viden om, hvad man kan gøre for en 

patient, der ønsker at dø i eget hjem.  

”Det, der giver mig arbejdsglæde, 

er eksempelvis, hvis vi får skabt nogle 

gode aftaler med en terminal patient 

og de pårørende. Her har nærhed en 

vigtig funktion,” fortæller Michael. 

Som eksempel nævner han et ældre 

ægtepar, som tog en middagslur sam-

men arm i arm på hospitalet dagen 

forinden, manden, efter eget ønske, 

døde hjemme. Men den fælles lur lyk-

kedes, fordi personalet sørgede for at 

rykke to hospitalssenge sammen. Et 

lille, men effektfuldt greb.

”Vi kunne fornemme, at patien-

tens hustru fik fornyet energi af 

denne stund.”

Travlhed er en udfordring
Livet som sygeplejerske anno 2020 

er dog ikke altid rosenrødt. 

 ”Vi har ret travlt indimellem. Der 

er dage, hvor jeg knap nok når andet 

end at prioritere medicin og det aller-

mest nødvendige. Det dræner, for jeg 

ved, at havde jeg mere tid, så kunne 

jeg også yde bedre sygepleje. Det 

forsøger jeg altid.” 

 Hvad fremtiden bringer er endnu 

uvist. Michael gentager, at han er glad 

for at have arbejdet i begge sektorer, 

da samspillet mellem disse bliver 


