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’SYGEPLEJERSKER 

GØR EN FORSKEL’

Se og hør Lene og Kims sygeplejefaglige  

historier i kredsens nye animationsfilm.

Lene arbejder på en sengeafdeling, Kim i 

hjemmesygeplejen. I kredsens nye anima-

tionsfilm ’Sygeplejersker gør en forskel’ 

fortæller de om, hvad de har fokus på i  

sygeplejen. Se filmen på Facebook, del og  

like gerne – og bidrag selv med DIN historie.

Følger du siden, vil du desuden løbende 

få opslag med flere eksempler på sygeplejer-

sker, der fortæller og deler lærerige historier.

Find filmen på facebook.com/
sygeplejefagligforskel

ygeplejer-

historier.

il du desuden løbe

eksempler på syg

 deler lærerige hi

cebook.com/
skel

’GODT  
AT SÆTTE  ORD PÅ’

Sygeplejersker på Operationsafdelingen, 

Regions hospitalet Viborg har arbejdet med  

at fortælle lærerige syge plejefaglige historier.

13

”H
vordan gør vi arbejds-

gangen op til en ope ration 

så effektiv som mulig, så 

vi som sygeplejersker sikrer såvel 

patientsikkerhed som faglig kvalitet i 

plejen?” 

Det spørgsmål tumlede opera-

tionssygeplejerske Kate Ørskov 

Karlsen ofte med, når hun efter endt 

arbejdsdag på Regionshospitalet 

Viborg overvejede dagens begivenhe-

der. Og da hun samtidig var inspireret 

af Kreds Midtjyllands opfordring til 

at arbejde med ’lærerige sygeple-

jefaglige historier’, foreslog hun, at 

historiefortælling blev et emne på et 

personalemøde. Afdelingssygeplejer-

sken bakkede op.

Fortælling førte til ændring
Mens DSR midt er på besøg på 

afdelingen for at høre nærmere om, 

hvordan processen med at arbejde 

med ’lærerige sygeplejefaglige 

historier’ er grebet an, er det tydeligt, 

at her er tale om et højt tempo og 

intenst arbejdspres. Samta-

lerne bliver ofte afbrudt af 

telefonopkald, der kræver 

hurtig ageren i forbindelse 

med operationerne. Sam-

tidig er tonen på kryds og 

tværs mellem de ansatte 

munter og nærværende.

”På afdelingen er vi to 

personer, der har ansvar 

for at opdatere informa-

tionerne i forbindelse med 

operationer,” fortæller Kate. 

tighed i forhold til den tid, vi har til 

plejen. Det var alle enige om, og så 

brugte vi tid på fælles at diskutere, 

hvordan vi kunne optimere.”

Forslaget blev en prøvehandling 

med to IPaDs, hvor de opdaterede 

informationer hele tiden er tilgæn-

gelige.

”Der var stor tilfredshed med for-

søget, og nu er arbejdsgangen med to 

ejede dagens begivenhe-
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ed ’lærerige sygeple-
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” fortæller Kate. 

På procedurekort beskrives opera-

tionen, lejring, forbinding/plastre 

og apparatur, som skal bruges. På 

fremstillingskortet står, hvilke bakker 

og instrumenter, der skal bruges til 

operationerne. 

”Vi har kunnet opdatere kortene 

digitalt, men har derefter måttet 

printe opdateringerne og placere 

dem i mapper på OP-gangen,” siger 

Kate. ”Min historiefortælling foku-

serede på, at jeg oplevede, vi brugte 

unødig tid på arbejdsgangen, og at det 

af og til faktisk gav mig dårlig samvit-

Operationssyge-
plejerske Kate  
Ørskov Karlsen (tv) 
udveksler erfaringer 
med Elsebeth 
Rosenskjold.
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E!er fortælling  

om uhensigtsmæssig 

arbejdsgang er vores  

forsøg med tablets til at 

optimere arbejdsgangen  

op til en operation nu  

gjort permanent.” 

Kate Ørskov Karlsen, operationssyge-
plejerske, Regionshospitalet Viborg.

tablets gjort permanent,” understre-

ger Kate.

En metode der virker
Efter historiefortællingen på perso-

nalemødet brugte sygeplejerskerne 

også historiefortælling i nogle uger 

som metode under deres korte mor-

genmøder.

”Historiefortælling er bestemt en 

metode, der virker,” siger Kate. ”At få 

sat ord på både hvad vi som sygeple-

jersker gør, og hvad vi kan gøre, kan 

være med til at gøre os skarpere i 

prioriteringen af vores sygeplejefag-

lige indsats.”

Afdelingssygeplejerske Anne 

Dorte Nielsen er enig.

”At skabe rum for at kunne lære af 

hinandens erfaringer er meget vigtigt. 

For det første åbner alle op; de unge 

og nye tør åbne sig, hvis der er et 

forum at reflektere i. Og når de gør det 

ud fra deres viden og tilgang, åbner de 

ældre sig også. Og for det andet kan 

der i et fælles refleksionsrum udtæn-

kes flere og forskellige løsningsforslag 

på en given problemstilling.”

Anne Dorte ser det klart som en 

ledelsesopgave at sikre tid til re"eksion.

”Hos os prøver vi at nå det under 

morgenmøder, ligesom refleksion 

under arbejdet på stuerne er vigtig. 

Det bør der være plads til – for både 

når noget ikke går godt, og når det 

går godt, kan det gives videre som en 

lærerig erfaring. Et godt arbejdsmiljø 

er netop kendetegnet ved, at den 

enkelte sygeplejerske har mulighed 

for at ytre det, han/hun har i sig.”

Forbedret praksis
En anden fortælling har også sat sig 

spor i hverdagen. 

”Vi oplevede alle, at vi ved 

sygdom blev ekstremt pressede,” 

fortæller Kate. Da hun bragte det 

frem under historiefortællingen, 

viste det sig, at mange havde samme 

oplevelse, og mange bød ind med 

forslag. En ide om, at afdelingssyge-

plejersken skulle kontakte lægerne 

og orientere dem om given sygdom 

inden operationerne, blev efterføl-

gende fremgangsmåden.

”Det virker,” fortæller Kate. 

”Lægerne er forberedte, inden vi 

mødes på stuerne, og der åbnes mulig-

heder for at rykke rundt. Det har taget 

pres fra os alle.”

Kate vil som medlem af kredsbe-

styrelsen nu bringe erfaringerne med 

historiefortælling med ind i kredsens 

videre arbejde.

”Vi har oplevet, hvor virksom 

en metode det er at dele lærerige 

sygeplejefaglige historier og kan kun 

opfordre andre til at gøre det samme. 

Men det er også vigtigt at understrege, 

at hverdagens opgaver og pres gør det 

svært at få det prioriteret. Men ikke 

mindre vigtigt.”

Efter DSR midts besøg har Kate 

Ørskov Karlsen skiftet afdeling og  

er påbegyndt specialuddannelsen 

som anæstesisygeplejerske. 


