Højre og venstre hjernehalvdel i spil - Følg Linda Justi

En typisk dag for mig starter kl. 05:50 ved at vækkeuret ringer. Herefter indfinder de sædvanlige
morgenrutiner sig med toilette, fælles morgenmad med familien og affodring af husstandens dyr,
herunder en grå Jaco papegøje. Fuglen ynder at fløjte og synge en sekvens fra ”Always Look on the
Bright Side of Life” som det første om morgenen, når man fjerner dens natdække. Det gør det svært
at være morgensur ret længe – og heldigvis for det.
I vinterhalvåret kører jeg børnene i skole og herefter, ca. kl. 07:50, sættes kursen mod
Forskerparken, hvor Syddansk Sundhedsinnovation holder til. Jeg bor i Ferritslev, så i god trafik på
motorvejen tager turen godt 17 minutter. Jeg drejer af ved afkørsel 50 på E20, passerer Nyt OUH
byggeriet og kort efter er jeg fremme.
Jeg taster min kode til døren, går op på 1. sal, hænger overtøjet på knagen og siger godmorgen til
mine kolleger i Telesundhed og Implementering på kontoret med bøgeskoven på væggen. Jeg
tænder computeren og styrer mod Coffee Lab for at få dagens første café latte. Den minder meget
om den, man får på en god kaffebar bortset fra, jeg mangler evner i at tegne blade i skummet.
Herefter tager jeg turen ned ad gangen og får sagt godmorgen til de øvrige kolleger.
Ny plakat - ”Sårvurdering hjemmefra”
Kl. 08:17 er jeg klar til at tage fat på dagens opgaver. Jeg vurderer en ny version af den plakat, som
jeg har lavet i samarbejde med min kollega, Kristoffer. Han er en ørn til branding og på hans
forlæg, har vi kreeret en plakat, hvor jeg har leveret tekst og tegninger. Plakaten har overskriften
”Sårvurdering hjemmefra” og skal hænge på sygehuse, sundhedscentre og hos praksislægen, hvis de
synes. Den er en del af en borgerettet kampagne for telemedicinsk sårvurdering med formålet at
skabe efterspørgsel og lave en pull-effekt.
Kl. 09:20 tikker en lille hasteopgave ind på mailen – jeg bliver bedt om at korrekturlæse teksten til
tre plancher på engelsk, som skal plottes og stilles op ved 1:1 mock ups i hallerne. Årsagen er, at
der kommer VIP-besøg fra EU-kommissæren for sundhed.

Kl. 11:27 er der frokost. Kantinen tilbyder hver dag en varieret menu, hvor man kan vælge mellem
stor buffet, salatbuffet eller en sandwich. Jeg har ikke noget imod krydderurten koriander, men er
meget obs på, om salatbuffeten indeholder en proteinkilde – gerne bønner eller hummus.
Undervisning i kommunen
Lige efter frokost kører jeg med pc’en under armen til Søndersø for at mødes med
hjemmesygeplejersker fra Nordfyns kommune. I samarbejde med en dygtig fagkonsulent fra Dansk
Telemedicin, tilbydes alle sygehuse og kommuner i Syddanmark undervisning i Pleje.net (også
kendt som Sårjournalen) og den tilhørende app. Formålet er, foruden at øge udbredelsen af
telemedicinsk sårvurdering, at gøre opmærksom på de skærpede sikkerhedskrav til lagring af
billeder på mobile enheder. Jeg svarer på spørgsmål og opretter nye brugere i systemet. Mødet varer
indtil kl. 15.20, hvorefter jeg lukker pc’en ned og kører hjemad.
Mit job er en solid blanding af administrative og koordinerende opgaver sat sammen med kreative
udviklingsopgaver, hvilket sætter den højre såvel som den venstre hjernehalvdel skiftevis i spil. Det
giver en virkelig fin balance for en blå (analytisk) og gul (visuel) whole brain som mig.
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