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Sygeplejerskers lærerige fortællinger: 

Midtjysk syge- og sundhedspleje  
– nu også med Covid-19  
Til medlemmer i DSR, Kreds Midtjylland 

Vi ved, der findes et hav af dem – sygeplejerskers lærerige fortællinger om jeres indsats midt i denne 
historiske tid for sundhedsvæsenet – nu også med Covid-19. Mange fortællinger er allerede offentliggjort 
på kredsens særlige temaside. 

Vi vil i kredsen gerne løfte endnu flere fortællinger frem. Dels til gensidig inspiration – dels for at synliggøre 
den enorme arbejdsindsats både I som sygeplejersker og jeres tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter 
yder. Ikke mindst i perioden fremover, hvor genåbning af sundhedsvæsenet foregår, samtidig med at den 
fortsatte Covid-19-situation stadig vil skabe mange udfordringer. 

Fortællingerne vil vi bl.a. løfte frem som nyheder til kredsens hjemmeside, Facebookside og nyhedsbreve. 

Eksempler på fortællinger 
Det kunne eksempelvis være fortællingen om, hvordan din hverdag som sygeplejerske er påvirket af Covid-
19-situationen – på dit arbejde og i din hverdag i øvrigt. Beretninger om skulle yde sygepleje til smittede og 
syge og/eller om at arbejde med at forebygge smittespredning. Beretninger om måske at få ændrede 
arbejdsopgaver, måske nyt arbejdssted og nye kolleger. Og om risikoen for selv at blive syg eller opleve at 
være syg med Covid-19. 

Lærerige fortællinger har vi tidligere i kredsens aktiviteter defineret både som de ’gode’ historier, altså hvor 
noget lykkes og opleves meningsfuldt. Men også de ’gode-dårlige’, hvor selv en ihærdig indsats ikke i første 
omgang lykkes til sygeplejerskernes og borgernes og patienternes bedste, men hvor der kæmpes og læres 
undervejs. 

Hvad gør du?  
Har DU et godt eksempel på en fortælling, så tip os gerne. Send en mail med stikord. Eller bed os om at 
ringe dig op, så vi kan notere tippet ned. 

Til Facebook vil et-tre billeder og en helt kort tekst være optimalt. Se eksempelvis denne fortælling 

Tak fra Ditte og Marie 
dsch@dsr.dk - ma@dsr.dk 
 
Kommunikation 
DSR, Kreds Midtjylland 
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