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H O S P I TA L S P R Æ S T : 

Af journalist Maibrit Jürs

Mange fibromyalgiramte føler skyld og skam 

over ikke at kunne leve op til egne og andres 

forventninger. Man skal lære sig selv at leve 

med sine vilkår, mener Tom Andersen Kjær.

 L ivet med kroniske smerter kan være lidt af en rutchebanetur, 
hvor man den ene dag har det fint og den næste ikke kan noget. 
Mange bebrejder sig selv, at de ikke kan det, de plejer at kunne, 

når de bliver ramt af sygdom. Men det er et livsvilkår, man skal lære 
sig selv at leve med, mener hospitalspræst Tom Andersen Kjær.

- Det kan være svært at acceptere, at man ikke altid kan det, man 
gerne vil. Men det skal man lære for at få et godt liv. 

I 20 år har præsten fra Herlev haft sin daglige gang på Herlev 
Hospital. Her taler han med syge og pårørende om at bevare håbet i 
en håbløs situation. Han råder til, at man gør op med sig selv, hvad 
man kan klare på de gode dage, og hvad man skal forvente af sig selv 
på de dårlige. 

- Man bør give sig selv point for at have gjort noget under nogle 
rigtig svære vilkår. Det svarer til, at man sætter to løbere til at løbe 
et maraton. Den ene har en seng på 80 kg bundet fast på ryggen. Det 
er selvfølgelig den anden, der kommer først, men hvem har i virke-
ligheden præsteret mest?

Nogen at spejle sig i
„Hun kunne godt gå til fest i lørdags, hvorfor kommer hun så ikke 
på arbejde i dag?“ Det kan være svært at møde andres manglende 
forståelse for, at man som kronisk smerteramt ikke altid kan følge 
med. Derfor kan det være rigtig godt at spejle sig i andre med samme 
problem, mener Tom Andersen Kjær.

- Andre med kroniske smerter kan se, at man ikke er et dårligt 
menneske, fordi man har en dårlig dag. At man ikke er et røvhul, 
fordi man har ondt og ikke kan deltage, siger han.

Med en relativt sjælden lidelse som fibromyalgi har man måske 
ikke det store udvalg at spejle sig i i sin omgangskreds. Derfor kan 
det være en godt idé at deltage i de patientskoler, der er på smertekli-
nikkerne og i pårørendearrangementerne hos Dansk Fibromyalgi-
Forening. 

- Man kan se sin sygdom som en rejse, hvor det er vigtigt at tale 
med nogen, der har taget samme tur og høre, hvad de havde med sig 
i oppakningen. Ved de her arrangementer kan man netop møde 
andre, der kan sætte sig ind i, hvor man er på sin rejse og dele ud af 
deres gode erfaringer. 

Acceptér din tilstand
- Vi lever i et konkurrencesamfund, hvor vi alle sammen skal være 
verdensmestre, og hvor der ikke er problemer - kun udfordringer. 
Det gør det svært at få lov til at sige, at der er noget, der er så svært, 
at det ikke kan løses. Og det er en kronisk sygdom. Den er et vilkår, 
siger Tom Andersen Kjær.

Derfor er det vigtigt, at man lærer at leve med sin tilstand og 
fokuserer på det positive, der også er i livet.

- Det er vigtigt at finde nogle lyspunkter, så man må spørge sig 
selv: Når jeg har en lortedag, hvordan kommer jeg så bedst igennem 
den lortedag?

Man er nødt til at lære at accepterer de negative tanker og følel-
ser, der følger med et liv som kroniker. Når man kan det, så kan man 
også glæde sig over de gode dage, og så kan man give slip på skyld-
følelsen, mener Tom Andersen Kjær.

- Der er et afrikansk ordsprog, jeg holder meget af, som siger: Det 
er bedre at tænde et lys, end at forbande mørket. 
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„Det er bedre at tænde et lys, 
end at forbande mørket“




