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En hjernerystelse kan man ikke diskutere med
SUNDHED: Det kan
tage lang tid at komme sig over en hjernerystelse, men kraniosakral-terapeut Gudni
Patursson har i sine
behandlinger formået at hjælpe en del
klienter.

rystelser, men at den blide
behandlingsform skubber
til kroppens egne ressourcer og giver gode resultater som supplement i en
kombinationsbehandling.
Hjernerystelsesforeningen
har også fået øjnene op for
Gudni Paturssons gode resultater, og de henviser derfor patienter til klinikken i
Sorø.

Af Merete Jensen
SORØ: Gudni Paturssons
klinik på Torvet 10 i Sorø
er både hyggelig indrettet
og centralt beliggende. Her
behandler hun med kraniosakral terapi inden for den
genre der hedder »biodynamics«, og hun har efterhånden fået foden godt inden
for faget som konstant er i
udvikling.
Ved siden af sit arbejde
som behandler, bruger hun
sin anden uddannelse som
psykoterapeut på Slagelse Gymnasium, hvor hun

Fremskridt er livskvalitet

Gudni Patursson har behandlet 26-årige Jeanne Hansen gennem et års tid, og den blide
behandlingsform skaber mærkbare resultater. 
Foto: Merete Jensen

arbejder med unge, hvoraf
flere og flere har »ondt i
sjælen«.
- Jeg har det fint med at
kombinere mine uddannelser på denne måde, hvor
essensen i begge jobs er at
hjælpe mennesker på den
ene eller den anden måde,
siger hun med et smil.

Gudni Paturssons farfar
er fra Færøerne og hendes
farmor er fra Island. Det
er baggrunden bag hendes
nordiskklingende navn. 

Hjernen skal restituere
De fleste klienter kommer
til hendes klinik på Torvet
med problematikker såsom
angst, depression, migræne, piskesmæld, søvnproblemer, smerter/uro og blærebetændelser. Men flere og
flere med hjernerystelser
har efterhånden fundet vej
til Gudni Patursson, for
hendes kraniosakrale behandlinger har vist sig at
have en gavnlig effekt på
netop denne type klienter.
- Mange mennesker går
ubehandlede i mange år og
søger vidt og bredt i et hav
af behandlingsformer. An-

dre vælger at dulme symptomerne med piller, og får
derfor ikke givet hjernen
den ro, som den har så desperat brug for. En hjernerystelse kan man nemlig
ikke diskutere med. Kroppen har en fantastisk evne
til at helbrede sig selv. Det
kender vi fra et sår eller
en brækket arm. Men en
hjernerystelse kræver ro,
regelmæssighed og masser af søvn, så hjernen kan
restituere, forklarer Gudni
Patursson.
Hun påstår på ingen
måde, at den kraniosakrale terapi helbreder hjerne-

- Mennesker er ikke ens - og
det er hjernerystelser heller
ikke. Det har betydning,
hvordan man har pådraget
sig en hjernerystelse, og
hvilken del af hovedet der
er mest »ramt«. Desuden er
det vigtigt for personen at
vide, at man må tøjle sin
utålmodighed og justere
sit liv ind efter hvad der
er ressourcekrævende, og
hvordan man bedst muligt
kan tage hensyn til sig selv,
siger hun.

For personer med hjernerystelser kan selv de
mindste fremskridt give
langt større livskvalitet.
Gudni Patursson ved også,
at mange pårørende kan
have svært ved at tackle en
hverdag, hvor den ramtes
hverdag pludselig er meget
mere struktureret og hvor
der er brug for ro til at sove
temmelig mange timer i
døgnet.
- Pårørendestøtte er meget vigtig, for det kan være
svært at tackle en hverdag
med de begrænsninger, en
hjernerystelse kan afstedkomme. På den måde skal
den ramte ikke også bruge
krudt på at skulle forklare
sig hele tiden, og de nærmeste kan hjælpe med at
skabe gode og kærlige rammer, siger hun.
Hvis man vil vide mere
om Gudni Patursson, kan
man gå på hendes hjemmeside: gudnipatursson.com.

Jeanne Hansens hjernerystelse gav hende også en lille hjerneskade, og hun kæmper hver dag med gener. 

Jeanne har fået mod på fremtiden igen
BEHANDLING: Efter en
slem ulykke for fem år
siden fik Jeanne Hansen en hjernerystelse
og lille hjerneskade.
Nu har hun fundet en
behandling hos Gudni
Patursson, som langsomt bringer hende
tilbage til en tålelig
hverdag.

tiner, samme frokost hver
dag, søvn og massiv hjælp
til selv de mindste opgaver.
- Jeg kender ikke klokken
mere og må sætte en alarm,
når jeg skal stå op, spise,
gå i bad, tage hjemmefra
og så videre. Hvis jeg eksempelvis ringer til lægen
og får en tid klokken halv
to, så må jeg ringe til min
kæreste og spørge, hvad
det betyder. På den måde
kan jeg få sat en alarm som
indikerer, hvornår jeg skal
køre hjemmefra, siger hun
og fortæller yderligere, at
hendes ene hund kun reagerer på fløjt, eftersom hun
ikke i flere år kunne huske
hundens navn.

Af Merete Jensen
SORØ: Det tegnede til at blive en helt almindelig dag
for fem år siden, da den
dengang 21-årige Jeanne
Hansen fra Svinø mellem
Næstved og Vordingborg
tog på arbejde som lastvognschauffør-elev på en
genbrugsplads.
Sammen
med kæresten, Lars, sørgede parret for at køre
flest mulige timer hjem, så
drømmen om hus og børn
kunne blive realiseret.
Da Jeanne bakker hen til
containeren og forsøger at
læsse af, sidder bagklappen
fast. Trods store anstrengelser lykkes det ikke at få
den tunge lem op. Pludselig
springer den op og begraver
Jeanne i tunge paller, ska-

Mærkbare fremskridt
Jeanne Hansen bor på Svinø mellem Næstved og Vordingborg, men hun tager gerne turen
til Sorø for at blive behandlet af Gudni Patursson. 
Foto: Merete Jensen
be og andre tunge emner
til »stort brændbart«. Hun
erindrer ikke selv noget fra
episoden, før hun omtumlet vågner under et bjerg af
tungt affald.
- Når jeg tænker tilbage
på det nu, så kan jeg ikke
forstå, at jeg fik rejst mig
op, og på én eller anden
måde vis fik læsset affaldet

i containeren. Mere mærkeligt var det, at jeg formåede at køre lastbilen tilbage
til kontoret, hvorefter jeg
kravlede ind og bad om
hjælp.

Kender ikke klokken mere
De ydre skader beløb sig til
skrammer og snitsår i ansigtet. De indre skader var

langt mere omfattende. I
dag lever Jeanne med diagnosen »post commertionel
syndrom«, langvarig hjernerystelse med lille hjerneskade.
Skaden har givet store
mén, for mens Jeanne førhen var en beslutningsfast
og handlingens kvinde, lever hun i dag med faste ru-

Et halvt år efter ulykken
blev hun henvist til en neurolog, hvorefter hun blev
henvist til hjerneskadecentret i Næstved. Her gik hun
til genoptræning og lærte
at strukturere sit liv. Skaden var så voldsom, at hun
end ikke kunne gå i Netto
og handle ind. Dels vidste
hun pludselig ikke, hvor
Netto lå - og dels ville hun
ikke kunne finde hjem efter
en indkøbstur.
- Forløbet på hjerneska-

decentret var rigtig godt,
men til sidst fik jeg at vide,
at de ikke kunne gøre mere
for mig. En dag så min mor
et opslag fra Gudni Patursson på Facebook og opfordrede mig til at opsøge
hende. Som min mor sagde:
»Det kan jo ikke skade«, siger Jeanne Hansen med et
smil, inden hun fortsætter:
- Jeg har været i kraniosakral-behandling her i
et år, og det har resulteret i
mindre kvalme og den kroniske hovedpine er langt
mindre smertefuld. Jeg er
heller ikke så lysfølsom
mere, at jeg har behov for
at gå med solbriller både
ude og inde. Faktisk har jeg
fået det så godt, at jeg igen
kan køre bil, og er derfor
ved at søge et fleksjob på 9
timer om ugen på det klargøringscenter, jeg i øjeblikket er i praktik i, siger hun
glad.
Selvom Jeanne Hansen
er født skeptiker, så har
hun måttet indrømme, at
behandlingen hos Gudni
Patursson giver små fremskridt og dermed små sejre.
- Jeg kan ikke forklare, hvad hun gør. Men jeg
ved, at det virker!
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Svømning er skånsom for
leddene

Sexologbrevkasse

Nogle former for motion løb for eksempel - er hård
kost for leddene, fordi man
bærer sig egen krop, mens
man gør en indsats for at
komme i form. Mere skånsomme former for motion

Velkommen til den nye brevkasse
Sexolog Sheila Parson
Sorø
BREVKASSE: Velkommen
til Sorø Avis’ nye sexologbrevkasse. Min noble
opgave er at varetage den.
Nå! Tænker du måske.
Skal vi nu snakke om sex?
Tja, både ja og nej, for en
sexolog er ikke en særlig
afart af mennesker, som
kun tænker på sex. Vi er
uddannede
fagpersoner
som interesserer os for
det hele menneske. Det vil
blandt andet sige: Livslyst, trivsel, sundhed - og
naturligvis falder sex ind
under førnævnte.
At tale om sex kan
blandt andet være, at man
ikke har lyst til sex. At

man har valgt at leve i cølibat helt frivilligt. Du bliver måske i tvivl, om det
er normalt? Det kan jeg
forsikre dig om, at det er.
Andre hader måske noget ved kroppen som gør,
at man ikke får levet det
fulde smukke potentiale
liv.
Det kan være tusinde
ting, som en sexolog tager
sig af. Vi er terapeuter med
solid uddannelse bag os,
og vi elsker at bruge den.
I dagens avis, vil jeg
dele det at blive rørt ved,
og hvorfor det er vigtigt.
Hvad er det, der sker inden i os, når vi bliver nusset, krammet og rørt ved
på en rar måde?
I parforholdet taler man

om tre vigtige typer af berøring: Kærlig hverdagsberøring, sensuel berøring
samt erotisk berøring.
De er alle lige vigtige. De
stimulerer os alle tre lige
meget.
Hvis du kun får den erotiske berøring, kan du hurtigt føle dig som et stykke
kød. Og får du kun den sensuelle berøring, kan du efter noget tid måske føle, at
den får du kun, fordi partneren vil opnå et rul i høet
uden rigtig at tænke på dig.
Hvis du kun får den kærlige hverdagsberøring, kan
forholdet måske føles mere
som et venskab.
Derfor giv og modtag alle
de bekræftende berøringer
fra og til din elskede.

Husk kysset i nakken,
når du haster forbi. Flet
fingre mens I ser en film.
Og når I elsker, så vær opmærksom på at hele kroppen er modtagelig overfor
nus, kærtegn og lystens
sprog fra dine hænder.
Har du noget på hjerte,
eller noget som du undrer
dig over, så skriv endelig
til mig. Du er ganske anonym og husk på, at der
findes ingen »forkerte«
spørgsmål.
Jeg besvarer et par
mails offentligt.
Skriv til sexolog Sheila Parson mrk. »Sexologbrevkasse« på mail soroe.
red@sn.dk.

er svømning og cykling,
for her er belastningen på
kroppens led begrænset.
Særligt svømning er en
supergod motionsform for
overvægtige.
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Klinik for
Fodterapi
v/Dorte Ø. Jørgensen

Storgade 37H
(Via Frederiksvej)
4180 Sorø • Tlf. 61 67 43 42
Online booking: fodterapisorø.dk
Også udekørende fodterapeut

Ramphai Wellness

- velvære i høj kvalitet...

Hver anden dansker har prøvet alternativ
behandling og/eller naturmedicin
SUNDHED OG VELVÆRE: Alternativ behandling er i vækst. Danskerne har fået en øget
åbenhed til det alternative de senere år.
Der er rigtig mange danskere, som har benyttet
tilbud fra den alternative
side.
Alternativ behandling er
i vækst, om end omfanget
ikke er præcist kendt. Det
alternative er ikke inkluderet i det offentlige sundhedsvæsen, og derfor er det
uklart at vurdere det præcise omfang. Forskere fra
Syddansk Universitet an-

slår, at hver anden dansker
har benyttet alternativ behandling, og Statens Institut for Folkesundhed (SIF)
vurderer, at over halvdelen
af alle danskere på et tidspunkt har prøvet at blive
alternativt behandlet.
SFI anslog i en undersøgelse fra 2013, som er den
nyeste undersøgelse indenfor området, at flere end
hver fjerde (27 procent) af
alle voksne danskere alene i året for undersøgelsen
har brugt alternativ behandling.
Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. Alternativ
Behandling anslår, at vi
i perioden 1987 - 2010 så

voksne danskeres brug af
akupunktur blive mere end
ottedoblet.
Det er dog stadig alternative behandlinger i kategorien ”massage, osteopati og andre manipulative
teknikker”, som vi benytter mest. Knap hver femte
(18,6 %) af danskerne har
prøver det. Herefter følger
akupunktur (7,7 %) og zoneterapi (4,8 %).
De rent mentale behandlinger som eksempelvis
healing og clairvoyance
er det fjerdemest populære
valg af alternativ behandling – det har 2,4 % af danskerne, svarende til godt
130.000 personer, prøvet.

Flere vælger kødet fra
SUNDHED OG VELVÆRE: Den står oftere på
kødløse dage ved de
danske middagsborde.
En øget klimabevidsthed præger indkøbsvanerne og kosten.
De store røde bøffer og
bjerget af frikadeller er på
retur i de danske køkkener, og i stedet er der tofu,
rødbedebøffer, plantefars,
kikærter og andre vegetariske lækkerier på programmet.
Stadig flere danskere
vælger kødet fra og serverer mad, der primært er
plantebaseret – og udviklingen har i den grad taget fart. En undersøgelse

fra Coop Analyse fra 2018
viser, at hver 4. dansker
spiser vegetarisk mindst
en gang om ugen – til
sammenligning var det
blot hver 5. dansker, der i
en tilsvarende analyse fra
2017 kunne tilskrive sig
de madvaner i 2017.
Blandt unge under 35 år
er andelen størst. Her er
det hver tredje, som udelader kødet en eller flere
dage ugentligt. Også her
er udviklingen markant:
I 2017 var det blot hver
4., der sprang kødet over
ugentligt. 5 procent i aldersgruppen spiser hverken kød eller fisk.
Undersøgelsen viser, at
hver anden (51%) ønsker i
en eller anden grad at spi-
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Det er i øvrigt meget interessant, at ’det alternative’ i høj grad benyttes af
folk med faglig baggrund
inden for den etablerede
lægeverden. Således bruges alternativ behandling
og naturmedicin af væsentlig flere sygeplejersker
og medicinstuderende end
af befolkningen i gennemsnit.
For sygeplejersker er det
godt tre ud af fire (77 %),
som har prøvet alternative behandlinger, mens to
tredjedele (68 %) af de medicinstuderende har brugt
alternativ behandling og
naturmedicin.

Hypnose
Har du ønske om at slippe af
med dårlige vaner? F.eks.
rygning, sukkertrang,
neglebidning osv.
kan hypnose være en
mulighed.

TILBUD - APRIL:
kr. 500,- pr. behandling.
Tidsbestilling:

Tlf. 8173 7416
Berit Bentzen
Østergade 4 • 4180 Sorø • Tlf. 2043 4511

se mindre kød, end de gør
i dag.
Adspurgt om baggrunden for de kødløse serveringer svarer deltagerne
i undersøgelsen, at det er
den enkeltes sundhed, dyrevelfærd og ikke mindst
klimaet, som er årsagen til
fravalget af kød. Særligt
blandt de unge er klimaet
den væsentligste årsag til
fravalg af kød.

Alternativer til proteiner
fra kød
Når du skipper kødet,
mister du også en primær
kilde til protein. Her er et
par gode alternativer:
Quinoa, boghvede, kikærter, linser og hestebønner.

Blid manuel Medicin

• Kraniosakral terapi • nerve mobilisering • organ mobilisering
online booking på: www.kraniosakral.nu

