
Når du møder Mona Muusmann 
Petersen, er det ikke til at vide, 
hvad hun har været igennem. 

Hun smiler varmt, hun ler, og hendes 
livsglæde er smittende.

Mona har uhelbredelig kræft i bughulen. 
Det har hun haft i tre år. Tidligere har hun 
haft brystkræft ad to omgange. Hun har 
gennemgået fem operationer, 17 kemobe-
handlinger og 30 strålebehandlinger.

Hun har prøvet meget for at få livsglæden 
tilbage. Hun har blandt andet været ved 
zoneterapeut, ved kinesiolog og senest 
ved heilpraktiker. Det er næsten hendes 
pligt at afsøge alle muligheder for at få 
det bedre, mener hun.

– Når man har kræft, så gennemgår man 
en masse behandlinger, som kan være rig-
tig hårde for både kroppen og sindet. Der 
har jeg haft det sådan, at jeg har villet prøve 

alle muligheder for at få det bedre. Jeg har 
gjort, hvad jeg kunne for at skabe mere 
livsværdi, siger Mona Muusmann Petersen.

Det er helt fint med os…
Da Mona fik brystkræft første gang i 
1994, gik hun til zoneterapeut. Det var 
ikke noget, hun talte med sin læge om.

Heller ikke da hun fik brystkræft igen i 
2009, talte hun med lægerne om den 

Åbenheden  
gør mig tryg
Zoneterapi, akupunktur, irisanalyse eller noget helt 
fjerde. Komplementær behandling, som det kaldes, 
hører ofte til i en anden verden end sygehusets. Men 
på Sygehus Lillebælt er et fast motto med til at 
skabe åbenhed og ærlighed omkring de 
komplementære behandlinger – og det giver 
tryghed for patienten.

Tekst: J
acob W

ichm
ann A

gerholm
    Foto: P

alle P
eter S

kov

december 2017 28



komplementære behandling, hun fik ved 
siden af behandlingen på sygehuset.

– Det var én verden, og lægeverden var 
en anden. Det var slet ikke noget, jeg 
bragte ind i den verden, siger Mona.

Det var først på Sygehus Lillebælt, at hun 
begyndte at tale med sin læge om den 
komplementære behandling, hun fik ved 
siden af sygehuset. På Sygehus Lillebælt 

bruger de mottoet ’Det er helt fint med 
os…’. Mottoet lægger op til mere åbenhed 
omkring brugen af komplementære  
behandlinger, og den åbenhed har gjort 
Mona mere tryg.

– Man bliver så 
bange, når man får 
den her sygdom, 
så man skal føle, 
at man er i trygge 
hænder. Det, at jeg 
kan snakke om  
andre problemstil-
linger i mit liv med 
den læge, som har 
styr på min syg-
dom, det hjælper 
på mit humør og 
dermed min livs-
kvalitet. Jeg bliver 
utryg, hvis der ikke 
er den her åben-
hed. Hvis jeg er 
utryg, så er det, at 
jeg kan blive bange 
for, at kræften gror. Jeg føler mig sgu 
syg, hvis jeg ikke er tryg, siger Mona  
Muusmann Petersen.

Det er forskelligt,  
hvad der hjælper
Den læge, som Mona har snakket om 
komplementær behandling med, er over-
læge Henrik Jensen fra Onkologisk Af-
deling på Vejle Sygehus. Han mener, at 
det hører med til ethvert patientforløb at 
snakke med patienten om, hvad de selv 
kan gøre.

– Det kan både være vores forslag og  
patienternes egne. Jeg foreslår typisk 
motion, kost, psykologhjælp eller måske 
en snak med en præst, og jeg accepterer 
også i vid udstrækning de komplemen-
tære behandlinger, som patienterne selv 
vælger. Jeg tager under alle omstændig-
heder altid patientens input alvorligt og 
vurderer fordele og ulemper ved en  
mulig behandling, siger Henrik Jensen.

Åbenheden omkring komplementære 
behandlinger kan også gøre behandlingen 
på sygehuset endnu bedre, mener Henrik 
Jensen.

– Vi er også Patienternes Kræftsygehus 
for de patienter, der har behov for andre 
behandlinger, end dem vi tilbyder. Derfor 
vil vi gerne vide, hvad de prøver, og hvad 

de vil opnå med det. Så kan vi få det på 
listen over ting, vi skal undersøge, fordi 
det måske kan gøre vores behandling 
endnu bedre, siger Henrik Jensen.

For Mona Muus-
mann Petersen har 
åbenheden i sidste 
ende betydet, at 
hun har følt sig 
mere rask. Det at 
kunne snakke med 
sin læge om noget, 
der ligger uden for 
den behandling, 
hun har fået på  
sygehuset, har 
skabt tryghed.

– Den tryghed har 
simpelthen bety-
det, at jeg har fået 
det bedre psykisk. 
Når psyken har det 
godt, så har kroppen 
det godt, og så får 

immunforsvaret det godt, og så kommer 
vi meget længere. Det har givet mig mere 
livsglæde, at jeg har kunnet snakke med 
min læge om det her også, siger Mona.

Det, at jeg kan snakke 
om andre problem- 

stillinger i mit liv med 
den læge, som har styr 

på min sygdom, det 
hjælper på mit humør 
og dermed min livs-

kvalitet. Jeg bliver 
utryg, hvis der ikke er 
den her åbenhed. Hvis 
jeg er utryg, så er det, 
at jeg kan blive bange 
for, at kræften gror.

   

Hvad er komple-
mentær behandling?

På Sygehus Lillebælt definerer 
de komplementær behandling 
som noget, der supplerer  
traditionel behandling som 
for eksempel kemoterapi.

Komplementær behandling 
kan for eksempel bestå af 
plantebaseret medicin og  
ikke-konventionelle behand-
lingsformer som eksempelvis 
akupunktur. Samtidig favner 
begrebet også det eksisten-
tielle og åndelige, psykologi 
og tro.

Musikterapi, hypnose, aku-
punktur, kunstterapi og brug 
af urter er også gængse kom-
plementære behandlinger.
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