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Læs om arbejdet med 
gode sygeplejefaglige 

historier på  
kredsens hjemmeside. 

Hvorfor skal Kreds Midtjylland arbej-
de med lærerige sygeplejefaglige 

historier? Læs generalforsamlings- 
beslutningen fra 2015. 

 

Til midtjyske sygeplejersker: 
Der er brug for dine og kollegers lærerige sygeplejefaglige historier 

 
 
 
På sidste års generalforsamling i Kreds Midtjylland vedtog vi debatoplægget ”Sammenhold, sparerunder og sygeple-
jefaglige historier”. Siden har indsatsen vist, at der er et stort potentiale og engagement i – men også mange udfor-
dringer ved – at sætte fokus på, hvordan gode sygeplejefaglige historier kan bidrage til at skabe bedre faglige og 
arbejdsmæssige vilkår for sygeplejersker. 
Kreds Midtjylland kan få endnu mere faglig og politisk gennemslagskraft ved 
at videreudvikle indsatsområdet og arbejdsformen. Det foreslås derfor, at 
kredsen – medlemmerne og organisationen – skærper og fortsætter det fæl-
les arbejde med at ’skabe, dele og oversætte gode sygeplejefaglige historier’ 
til inspiration for sygeplejerskekolleger, lokale ledelser og beslutningstagere. 
 
Sygeplejefaglige historier skal fortælles og deles 
Det sidste års arbejde har synliggjort, hvor engagerede midtjyske sygeplejersker er i at fortælle om faglighed og 
hverdag. Nogle fortæller om problemerne ved det pres sygeplejefaget, arbejdsmiljøet og sundhedsvæsenet sættes 
under af et stramt økonomisk råderum. Andre fortæller om små og store faglige og kollegiale succeser i hverdagen, 
når eksempelvis et patientforløb er sammenhængende og vellykket, eller når et udviklingsprojekt realiseres. Uanset 
om historierne deles med et smil på læben eller med en bekymret mine, er budskaberne og læringen enormt værdi-
fuld. 
 
Samtidig har det seneste års arbejde dog også vist, at det kan være svært at få greb om, hvad ”den gode sygepleje-
faglige historie” er for en størrelse – og hvad formålet er med at dele historierne. ”Er min historie god nok?”, ”Jeg 
synes ikke, at jeg har noget positivt at fortælle”, ”Hvad skal min historie bruges til?” har været nogle af reaktionerne. 
Men alle sygeplejersker kan fortælle lærerige faglige historier, som kan gøre andre klogere på den betydning syge-
plejersker og sygeplejefaglig kvalitet har for borgere, patienter, pårørende og sundhedsvæsen. Dog kan det midt i en 
travl og presset hverdag være svært at få øje på præcist, hvad der skal fortælles – og det kan være svært at finde 
tiden til faktisk at dele sin historie med andre. 
 
Sygeplejefaglige historier skal formidles til ledelser og beslutningstagere 
Når midtjyske sygeplejersker opfordres til at dele lærerige faglige historier, er det på den ene side for, at vi som fag-
gruppe kan blive klogere på os selv og dermed bidrage til udvikling af vores fag. På den anden side er formålet med 
historierne at bevidstgøre vores omverden om den betydning sygeplejefaglige kvalitet har for borgere og patienter. 
På den måde kan vi over for vores daglige ledelser, de politiske og administrative beslutningstagere og befolkningen 
kaste lys på den vigtige forskel, sygeplejersker gør i det danske sundhedsvæsen. 
 
Her er det vigtigt, at vi alle gør os umage for at formidle vores sygeplejefaglige pointer 
på en måde, som vores omverden faktisk forstår. Hvis vi bliver for indforståede, er der 
en risiko for, at vores budskaber hverken bliver forstået eller lyttet til. Det gælder både 
i forsøget på at afværge konsekvenser af uhensigtsmæssige politiske, økonomiske og 
ledelsesmæssige beslutninger og i forsøget på at fortælle om den værdi, som høj syge-
plejefaglige kvalitet har for borgere, patienter, pårørende, samfundsøkonomi – og sygeplejerskers arbejdsmiljø. 
 
 
Det indstilles til generalforsamlingen, at Kreds Midtjylland – medlemmerne og organisationen – fortsætter den fælles 
tværgående indsats med at bruge lærerige sygeplejefaglige historier som løftestang for vores faglige og politiske 
budskaber og indsatser.  
Sammen skal vi understøtte, at midtjyske sygeplejersker bidrager med egne lærerige sygeplejefaglige historier – og 
indsatsen for at videreformidle historiernes budskaber og læring skal prioriteres. 
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