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HELBREDE, LINDRE, TRØSTE Ole Helmig Hent PDF Hos overlæge Ole Helmig er liv og lægegerning
smeltet sammen i et menneske, hvis tilværelse hviler på en meget enkel læresætning: Man kommer længst

med anstændighed.

I denne biografi fortæller Ole Helmig om sin lægekarriere, der spænder over seks årtier. Først som
tuberkuloselæge, senere som ortopæd og administrerende overlæge på Aarhus Kommune Hospital, var Ole

Helmig en læge, som behandlede patienter og kolleger med en medfødt respekt og grundlæggende venlighed,
drevet af en overbevisning om, at læger er til for at helbrede patienter – det er ikke patienterne, der er til for at
give læger en karriere. Men Ole Helmig er ikke kun læge. Han har været engageret familiefar, kæmpet for at

bringe humor ind i hospitalsverdnen, kastet sig ind i både fagpolitik og lokalpolitik og engageret sig i
kulturlivet. Og hele tilværelsen har været båret af anstændighed og et grundtvigiansk fundament, som har

givet både privatpersonen og lægen en sjælden grad af medmenneskelighed.
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