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Absolutt Aktuelt

Jeg møter mannen bak konseptet “Nesten Helg”, avdelingsover-
lege ved ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse), Karl 
Erik Karlsen. En sjarmerende krølltopp med et sjeldent engasje-
ment for det han driver med. Karl Erik smiler bredt og gir inntrykk 
av å være en mann med humor og en brennende interesse for 
konseptet “Nesten Helg”. 

Sykehustalkshow
Denne mannen har mange baller i luften og forteller stolt om 

Tekst: Karin Moe Foto: Anne Cathrine Gulbrandsen, ABUP

StAB for fine tinG 
presenterer

Livemusikk fyller salen og setter stemningen for kvelden. 300 mennesker sitter stille  
og forventningsfulle når klipp fra Ingmar Bergmans filmer ruller over den enorme 

storskjermen. Femten minutter uten ord. Så virkningsfullt. Musikken stopper og overlater 
scenerommet til Finn Skårderud. Han tar oss med på en reise som omhandler Bergman 

og hans liv. Lekne performance kunstnere bruker scenen, overrasker og knytter det 
sammen til en helhet. Det er fredag og ”Nesten Helg”.

”Direktørens have” som han på initiativ fra Anne Lene Brattvåg 
fikk gjenopprettet. Nå har sykehuset fått sin egen terapeutiske 
sansehage for pasienter, pårørende og ansatte. 

Men vi må inn på riktig spor. Det var sykehustalkshowet jeg kom 
for å bli bedre kjent med. “Landets eneste sykehustalkshow”, 
som de så spøkefullt kaller seg. Et show med fokus på psykisk 
helse. Fra starten av har de invitert publikum med lovnad om et 
show der det blir snakket om viktige ting på en underholdende >>

S t a b  f o r  f i n e  t i n g  p r e s e n t e r e r

Nesten Helg – landets eneste sykehustalkshow

Tema:

Ingmar Bergman
Gjester:

Finn Skårderud
Jeanette Sky

loop loop loopEssence of a Session
Tid: Fredag 11. januar kl 16.00-17.30Sted: UndervisningssenteretSørlandet Sykehus, Eg

Fri entré



Gjester:
Sturla Ertzeid
Sarah Holst Kjær

Hans Kristian Henriksen

Tid: Fredag 28. november kl. 16.00-17.30

Sted: Undervisningssenteret, Sørlandet Sykehus, Eg

Fri entré

Nesten Helg - landets eneste sykehustalkshow

Talkshowvertinne: Anne-Lene Brattvåg

”Livets dans - fra barndom til alderdom”

S t a b  f o r  f i n e  t i n g p r e s e n t e r e r

Ellers:
laurachristina.com

Christiansand Strykekvartett

Tango ;-)

Tema: 

Livets dans V: Alderdom

S t a b  f o r  f i n e  t i n g p r e s e n t e r e r

sykehustalkshowet

”SULT: realitet og metafor”

- om Knut Hamsun, den unge 150-åringen

Gjester:

Jahn Thon

Hildegunn Brattvåg

Agnes Bjorvand

Per Rune Sunde

Øystein Andresen

Nesten Helg - landets eneste sykehustalkshowTid: Fredag 27. februar kl. 18.00-19.30

Sted: Undervisningssenteret, Sørlandet Sykehus, Eg

Fri entré

Talkshowvert: Karl Erik Karlsen

Ellers:
Live musikk til 

filmen ”Sult” av 

Anders Sørås 

m/band
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– Var dere på utkikk etter nye måter å nå ut på 
da dere startet prosjektet? 
– I utgangspunktet ikke, men i ettertid har vi jo 
sett at det gjør vi. Det er lett å kjøre dette ut i 
ytterkant av forebyggende arbeid. Forebygging 
på en litt ekstrem måte ved å finne tidens 
kommunikasjonsformer og underholdnings-
former. Det når ut til mennesker i ulik alder, og 
det kommer både ungdom og eldre mennesker 
for å oppleve showene avhengig av hvilket tema 
som står på programmet. I utgangspunktet er 
målgruppen kolleger ved sykehuset, men vi 
inviterer alle via annonser i avisen. Og så har vi 
nok et stampublikum, sier Karl Erik.

Syklus
Showet begynte som en spøk. Karl Erik møtte 
showets talkshow- vertinne, Anne Lene Brattvåg, 
under en lunsj.
– Du likner egentlig litt på Anne Lindmo, sa han 
spøkefullt. Skal ikke vi lage Store studio her hos 
oss? “Jo, det gjør vi” svarte hun. 

Etter å ha diskutert ideen litt mer seriøst var de i gang. De bygde 
en scene ut av paller og hang opp bakgrunnstepper. Det hele var 
provisorisk. Deretter inviterte de samarbeidende avdelinger innom 
på en kopp kaffe og litt snacks fredag etter jobb.  Inviterte gjester, 
til dels tidligere pasienter og andre, har stått fram med sine 
historier. Det er utrolig tøft å fortelle sin historie foran et publikum 
bestående av fremmede mennesker. Men da blir det autentisk. 

måte. Noe helt nytt i en slik sammenheng er nok innslagene av 
musikk og kunst. 

– Kunst på sitt beste er ikke bare underholdning, men kan være 
med på å åpne nye dører og finne nye veier. Vi kaller det 
“Erkjennelse i det ordløse rom”. Et slagord for å beskrive det som 
i beste fall kan skje i en totalopplevelse. Kunsten er også med 
på å gi en totalopplevelse av innsikt og opplevelse, ikke bare det 
skrevne eller talte ord, sier Karl Erik og presiserer at han er meget 
kunstinteressert.

I fem år har kjernen på fem til åtte personer jobbet tett for å lage 
showene.
– Vi er egentlig glade amatører, sier Karl Erik og smiler.
Amatører? Her er det overleger, rekvisitører, språkforskere, 
performancekunstnere og en dokumentarfotograf. Her rører det 
seg mye kunnskap.
– Ideen kommer fra talkshowkonseptet på fjernsyn: Skavlan og 
ikke minst “Store studio” med Anne Lindmo. En kombinasjon 
av interessante tema og litt “flashing” av nytt. I tillegg kommer 
innslagene av musikk og kunst. 

forebyggende arbeid
Karl Erik og resten av staben har et fruktbart samarbeid med 
Laura Christina Brøvig Vallenes og hennes performancekunstnere.  
I tillegg samarbeider de også litt med Samsen og Gatekompaniet.
At Karl Erik er kunstinteressert er lett å se i det han gjør. 
“Nesten Helg” er en perfekt kombinasjon av sterke temaer, 
gode foredragsholdere, en herlig sans for humor, performance og 
fengende musikk. Det er nyskapende og jeg kan ikke annet enn å 
tenke på hvor bredt et slikt show kan nå ut. 

– I 2008 tok vi publikum med på en syklus. Ideen var å belyse 
psykisk helse gjennom å se på de forskjellige aldre. Vi kalte 
det ”livets dans” og tok for oss de ulike dommene: Barndom, 
ungdom, voksendom og alderdom. Vi har forskere her som er 
supergode på tilknytning mellom spedbarn og foreldre. Videre 
tok vi tak i ”Den magiske barndommen”, lekebarndommen. 
Så kom ungdomstiden med puberteten. Hovedgruppen vår her 
på ABUP er ungdom mellom 13 og 18. Voksendommen har vi litt 
tøysete kalt for den vanskeligste av alle dommer, og til slutt kom 
alderdommen. Gode folk som fortalte både ut fra et medisinsk 
perspektiv, men også ut fra et livsperspektiv.

Humor
– Man kan spøke med de mest alvorlige ting, bare man tar folk 
på alvor. Man kan le med dem, men ikke av dem. Folk spøker 
også med seg selv. Da vi var på Sør Arena i høst og snakket om 
voksendom, hadde jeg invitert en tidligere pasient av meg som 
jeg har kjent i mange år, Tallak Christensen. Han er stjernejurist i 
politiet. Våren 2001 blir han plutselig alvorlig og livstruende syk. 
En voldsom depresjon rammer ham tilsynelatende uforklarlig. 
Tallak er en mann av mange talenter. Han er en fantastisk jurist, 
en fantastisk fotballteoretiker og fullstendig fotballfrelst. Da han 
ble syk, mistet han fullt og helt interessen for fotball. Historien 
hans er sterk. Han har gitt ut boken ” Kampen er avlyst”, og den 
er vittig, enormt vittig. Både selvkritisk, selvutleverende og med 
mye humor på seg selv. Men selvfølgelig dødsalvorlig. Det er klart 
det er skjebner, og det er ting som kommer fram, men det kan gis 
i en humoristisk form og i en underholdende form. Da er kanskje 
budskapet aller best. Det trenger ikke bare være tåredryppende. 
Folk skjønner at her ligger det mye alvor bak.

Gjester:

Tallak Christensen   - forfatter og fotballfan

Bård Borgersen   - Startspiller

Claus Eftevaag   - Startlegende

Jan Erik Mustad   - Forlagssjef

Svein Mathisen   - Sportsdirektør og Startlegende

Andre innslag:

Performance v/ LauraChristina.com

Strykere fra Christiansand Symfoniorkester

Tid: Fredag 31. oktober kl. 17.00

Sted: Startvippen på Sør Arena, inngang 7

Åpen servering

Fri entré

Nesten Helg - landets eneste sykehustalkshow

Talkshowvert: Karl Erik Karlsen

”Fotball til fortvilelse og glede”

S t a b  f o r  f i n e  t i n g p r e s e n t e r e r

S t a b  f o r  f i n e  t i n g  p r e s e n t e r e r

Nesten Helg – landets eneste sykehustalkshow

Tema:

Ingmar Bergman
Gjester:

Finn Skårderud
Jeanette Sky

loop loop loopEssence of a Session
Tid: Fredag 11. januar kl 16.00-17.30Sted: UndervisningssenteretSørlandet Sykehus, Eg

Fri entré

”Vi pleier å si at vi sitter på gullet. Vi sitter på alle historiene”

>>
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Startet for 5 år siden.
Samarbeid mellom ABUP og UIA.
Har ca 6 show i året.
Flesteparten av showene holdes på sykehuset.
I år har det vært to show: SULT realitet og metafor: 
om Knut Hamsun og Jan Kjærstad: Om ungdom-
mens magi.

De sentrale personene i nesten Helg er:
Karl Erik Karlsen, ABUP
Anne Lene Brattvåg, ABUP
Rolf Rohde, ABUP
Gro Anita Poulsen, ABUP
Martha Moen, ABUP
Agnes-Margrethe Bjorvand, UIA
Ingrid Kristine Hasund, UIA
Frode Vestad, DOKUFILM AS
Laura Christina Brøvig Vallenes, Scenekunstner.

fakta:
NesteN Helg

imagebygging
– Kan man ta showet ut fra sykehuset og eventuelt videreutvikle 
konseptet? 
– Konseptet er der jo, og det kan man bare ta med seg. Vi har 
vurdert å ta det til byen. Bare se hvor mange som dukker opp på 
filosofikafeen som arrangeres på Kick. Den trekker enormt mye 
mennesker, og det sier litt om suget folk har etter å bli under-
holdt, men også snakke om alvorlige ting. Vi syns konseptet vårt 
er bra, men jeg er redd for å miste litt av egenarten ved å ta det ut 
av sykehuset, sier Karl Erik. 

Tilbakemeldingene fra publikum har vært utelukkende positive, 
og sykehuset har trykket gjengen til sitt bryst. De ble tildelt 
Innovasjonsprisen for 2007.  
– Det er en anerkjennelse for avdelingen og for oss, sier Karl Erik. 
– Det startet som en spøk, men vi ser etter hvert at dette har vært 
viktig. Det å gå litt nye veier er noe vi prøver å gjøre i avdelingen 
ellers også, og dette blir en spydspiss på den profilen vi ønsker å 
ha. Det er viktig imagebygging for oss. Vi har fått fram folk som 
har sagt veldig viktige ting og det har vært vesentlig at det har blitt 
fortalt i den formen.

– Det må ligge mye jobb bak hvert show?
– Det er klart det gjør. Det finnes jo ikke noe eget budsjett for 
dette. Man må brenne for det og jeg syns det er gøy. Vi pleier å si 
at vi sitter på gullet her hos oss. Vi sitter jo på alle historiene.

– Når kan vi oppleve ” Nesten Helg” neste gang?
– Vi må ta tak i hva vi skal gjøre i fremtiden. Som sagt så er det 
ikke noe eget budsjett for å gjøre dette.  Men vi kommer til å fort-
sette i en eller annen form. Jeg tipper du kan se oss i september!

Det håper jeg virkelig at jeg gjør. Det er ingen tvil om at konseptet 
har noe for seg, og at det er viktig. Dette er en ny måte å drive 
forebyggende arbeid på, og tar man konseptet ut i f. eks skolever-
ket, så er jeg sikker på at det vil bli med stor suksess. .

Skippergata 30 • T: 47 60 32 27

Landlig idyll midt i byen


