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Psykiatriske sygeplejersker har i samarbejde med  

kredsen løftet tavs viden frem i bogen ’Veje til at  

komme sig’, som Kreds Midtjylland netop har udgivet.

Bogen er udgivet i samarbejde med Nyt Nordisk 
Forlag, koster 149, 95 kr. og kan købes via en 
række bog-webshops. Bogen vil også blive 
solgt under kredsens generalforsamling  
25. oktober og fagdagen 10. november 2016.

Psykiatriske sygeplejersker har i samarbejde med 

kredsen løftet tavs viden frem i bogen ’Veje til at 
De psykiatriske sygeplejersker Helene Randrup (t.v.) Jeanette Kier Sørensen  
og Helle Abildgaard Pedersen har i kredsens nye bog beskrevet deres arbejds-
metode ’Veje til at komme sig’.
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I bogen ’Veje til at komme sig’ beskrives den 

metode af samme navn, der er kernefaglig-

heden i den akutte psykiatriske sygepleje i 

Mobilteamet i Regionspsykiatrien i Herning. 

”Det har været så interessant og motive-

rende i dette projekt at få mulighed for at tage 

afsæt i noget fagligt, der ikke er defineret af 

andre. I Mobilteamet bestemte vi selv ud fra de 

mulige emner i regeringens sundhedspolitiske 

udspil at det at højne den faglige kvalitet skulle 

være vores omdrejningspunkt,” siger Helene 

Randrup. Hun har sammen med kollegerne 

Helle Abildgaard Pedersen og Jeanette Kier 

Sørensen været skrivende i forhold til at udfolde 

teamets 15-punkts model for den faglighed, der 

er deres hverdag i samarbejdet med patienter i 

den akutte psykiatri. 

 

Reflektere over sygeplejen

”Vi har arbejdet grundigt med metoden ’Veje 

til at komme sig’ i mere end 15 år. Nu blev vi 

udfordret af projektlederen på at beskrive hver-

dagsnært, HVAD vi gør og HVORFOR,” fortæller 

Helle Abildgaard Pedersen.

”Vi skulle reflektere over, hvorfor metoden er 

er så brugbar i forhold til alle patienter, og ingen 

tvivl om at det er dens enkelhed, der gør den 

stærk og brugbar.”

Helene og Helle understreger den store 

betydning af samarbejdet mellem dem som ud-

øvende sygeplejersker, deres ledelser og DSR. 

”På grund af kredsens initiativ har vi fået 

vægtet sygeplejen og står nu et mere formu-

leret sted om det, vi gør som sygeplejersker – i 

den hverdag som netop er tværfaglig.”

De understreger også betydningen af pro-

jektleder og faglig konsulent i kredsen Hanne 

Jakobsens indsats:

”Vi har fundet de nødvendige sprækker i 

en travl hverdag til at skrive i. Og Hanne har så 

disponeret, samlet og redigeret sto#et. Det har 

givet en lethed i forløbet for os – ellers havde 

det aldrig kunnet lade sig gøre. Vi er stolte over 

resultatet.” 

 

Perspektiver fra projekt og bog

Bogen er et af resultaterne i kredsens etårige 

projekt, hvis formål var at undersøge, hvordan 

man bedst muligt sikrer samspil mellem 

sundhedspolitiske strategier og sygepleje-

faglig udvikling i psykiatrien. Projektet blev 

gennemført i et samarbejde mellem kredsen, 

psykiatriske sygeplejersker, deres ledelser og 

Psykiatri og Social, Region Midtjylland. Ud 

over Mobilteamet har to psykiatriske sen-

geafdelinger på Regionshospitalet Horsens 

deltaget.

Bogen er foreløbig sendt til ledelser og 

beslutningstagere inden for psykiatri, ligesom 

kredsen vil anvende den i forhold til at inspi-

rere til udvikling af faglighed inden for andre 

områder af sygeplejen.

”Vi ser mange perspektiver i denne måde 

at arbejde på som faglig organisation,” siger 

kredsnæstformand Hanne Holst Long, der 

har deltaget i projektets følgegruppe. ”Vi kan 

gennem sådanne projekter være med til at 

skabe de nødvendige refleksionsrum i forhold 

til at sætte ord på faglighed. Og den konkrete 

beskrivelse af metoden kan helt sikkert in-

spirere bredt i psykiatrien, ligesom den også 

vil kunne anvendes fx i hjemmesygeplejen 

i forhold til hjemmeboende borgere med 

psykiatriske lidelser.”

Kredsformand Anja Laursen ser også en 

fremtidig betydning i samarbejdet mellem 

sygeplejersker, DSR og arbejdsgiverne.

”Her er tale om et helt unikt samarbejde 

mellem en faglig organisation, ledelse og 

sygeplejersker omkring sygeplejefaglig 

udvikling. Vi har en fælles interesse i at højne 

faglig kvalitet, og projektet har vist os en af 

vejene at gå.”


