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I 1711 hærgede den sidste pestepidemi i Danmark, primært i Helsingør
og København. I dag udgør infektionssygdomme under 1 pct. af dødsårsagerne, og antibiotika betyder, at de fleste ikke længere frygter
smitsomme sygdomme. Spørgsmålet er, om man kan føle sig sikker?
I dag dukker nye infektionssygdomme op med jævne mellemrum. F.eks. Ebola-virus, hiv-virus og Creutzfeldt-Jakobs sygdom,
og de spredes hurtigt pga. den store rejseaktivitet. Der findes
endnu ikke vacciner, så behandlingen er symptomatisk. Overforbrug af antibiotika kan desuden føre til, at mennesker i fremtiden
kommer til at dø af banale infektioner, mener nogle læger.
Bogen fortæller historien om de store epidemier, der hærgede Europa og Danmark, og deres konsekvenser for befolkningen. Bogen kommer vidt omkring, og den er en fryd for øjet
med sine mange illustrationer.
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De 10 epidemier, der beskrives her, er pest, kopper, tuberkulose,
kolera, gul feber, den spanske syge, polio, plettyfus, malaria
og aids. Afsnittet om polio er interessant, fordi det sent under
epidemien gik op for lægerne på Blegdamshospitalet, at en
jernlunge ikke var løsningen på patienternes lidelser, men at
kuren derimod var en trakeotomi og håndventilering. Ganske
unge medicin- og tandlægestuderende meldte sig som ventilatører og reddede dermed mange børns liv i starten af 1950’erne.
Idéen med at udføre en trakeotomi betegnes som et afgørende
moment i dansk moderne medicinhistorie, og beskrivelsen af
opdagelsen får en hvilken som helst krimi til at virke tam.
Som at vælge mellem pest eller kolera, siger man, og bogen
giver svaret. Kolera kan behandles med rigelige mængder væske. Pest skal opdages tidligt og behandles med antibiotika – og
det kunne man ikke fra 1347 til 1743, hvor den store pestpandemi bl.a. hærgede i London.
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En stille og rolig, sober bog, der over tre dele og 14 kapitler
fortæller, hvad overgangsalderen er, og uden drama beskriver
besværligheder, symptomer og eventuel behandling af disse. Bogen er tænkt som en brugsbog, og jeg kan tilføje: en nuanceret
en af slagsen. Her er ikke fokus på den grå, rynkede og usynlige
gamle kvinde, som omgivelserne knap registrerer, bogen behandler derimod individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af at blive gammel og f.eks. lide af empty nest-syndromet,
altså en følelse af tab, efter at børnene har forladt reden.
Forfatteren opfordrer den enkelte kvinde til at finde ud af,
hvordan hun bedst kan leve sit liv, og det beroligende råd lyder:
Ikke alle behøver at padle kajak eller gå i læsekreds for at opleve tilværelsen som værdifuld efter at være fyldt 50.
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Der er behov for, at sygeplejersker har internationale og interkulturelle kompetencer. Det slås fast
både ud fra politiske målsætninger, befolkningsudviklingen og ikke mindst aftagerfeltets behov for innovative
fagprofessionelle, der mestrer at agere i skiftende
kontekster og kulturer.
Studerende, der ønsker at styrke deres internationale og interkulturelle kompetencer, bliver inspireret
til udvekslingsophold, ved at forskellige muligheder for
udvekslingsophold både i Norden, Europa, Australien,
Asien og Afrika gennemgås. Desuden beskriver bogen,
hvordan disse kompetencer kan opnås gennem internationalization at home, f.eks. ved at deltage i Summerschool eller være buddy for incoming students. Processen
før, under og efter selve udvekslingen samt kvalitetssikringen af den studerendes internationale uddannelsesforløb bliver forklaret og analyseret med belæg
i referencer. Det kan give studerende overblik over og
forståelse for processen.
Bogen pointerer vigtigheden af, at den udvekslingsstuderendes internationale og interkulturelle kompetencer bliver anerkendt og inddraget i det videre uddannelsesforløb, og den beskriver, hvordan læreprocesser, der
bidrager til et internationalt miljø, internationalization
at home, kan faciliteres.
Desuden gennemgår bogen internationale karrieremuligheder for professionsbachelorer.
Bogen henvender sig især til studerende, men kan i
høj grad også anbefales til sygeplejersker, der arbejder
med uddannelse af studerende. Internationale koordinatorer kan finde inspiration til yderligere kvalitetssikring
af udvekslingsophold.
Af Randi Kontni, Master of Health Promotion and Education, international koordinator og lektor, VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro.

