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27-årige Annesofie Elmose Petersen valgte 

som nyuddannet psykiatrien. 

D
et hører næsten til dagligdagen, at 

medier bringer historier om, hvor 

pressede forhold patienter og ansatte 

i psykiatrien oplever. Overfald på sygeplejer-

sker forekommer også.

”Det er slet ikke i orden, sådan som nogle 

forløb og situationer udvikler sig,” siger 

27-årige psykiatriske sygeplejerske Annesofie 

Elmose Petersen. ”Men hvor ville jeg ønske, 

der også var nogle, der ville fortælle histori-

erne om, hvad psykiatrisk sygepleje kan have 

af betydning for patienterne. Og hvorfor det 

er sådan et givende område i sygeplejen at 

beskæftige sig med.”

Netop med det formål og under overskrif-

ten ’Ny i faget’ møder DSR midt Annesofie for 

at høre nærmere om hendes erfaringer som 

forholdsvis nyuddannet ansat i psykiatrien.

Hvorfor psykiatri?

Annesofie blev uddannet fra Sygeplejeskolen 

i Silkeborg, januar 2016 og gik målrettet efter 

et job i psykiatrien. Efter et vikariat på Akut 

Sengeafsnit, Q3, Risskov er hun nu fastansat.

”Som ny i faget har jeg selvfølgelig et særligt 

behov for sparring,” siger Annesofie. ”Men 

det fascinerende ved psykiatrien er, at der 

ikke findes een retningslinie, der udstikker, 

at sådan og sådan skal du gøre. Alle sygeple-

jefaglige vurderinger i forhold til patienterne 

er åbne for forskellige synspunkter ud fra 

forskellige tilgange. Det fælles er, at alt hviler 

og skal hvile på et fagligt grundlag. Det, synes 

jeg, er vildt spændende at være i.”

Annesofie understreger, at da hun startede 

på uddannelsen, havde hun ingen anelse om, 

hvor hun ville lande. 

”Men da vi kom til de humanistiske fag 

som kultur, psykologi mm med fokus på det 

relationelle – dét fangede min interesse. Jeg 

mærkede, at for mig ville det give mening at 

arbejde i det felt, for her tager man udgangs-

punkt i HELE patienten.”

Helhedsblik på patienten

Undervejs i uddannelsen har Annesofie væ-

ret i praktik både på det børnepsykiatriske og 

det retspsykiatriske område. Men det er klart i 

det akutte, hun trives bedst.

”Det er så interessant at møde og skulle yde 

sygepleje til alle de forskellige mennesker, der 

er i berøring med psykiatrien med diagnoser 

som depression, angst og mani. Jeg skal lære 

dem at kende – professionelt forstået – så jeg 

kan hjælpe dem til at leve med sygdommen. 

Det er jo spørgsmålet om, hvilket liv der 

kan leves i dagligdagen, der er vigtigt for 

patienten. En diagnose kan være angst, men 

spørgsmålet ’hvordan håndtere angst?’, er 

jo det afgørende. Svaret er ofte forskelligt fra 

patient til patient. Medicinen skal passes, 

men hvordan det lykkes, er i høj grad baseret 

på den enkeltes livsomstændigheder.

I psykiatrien skal vi i særlig grad have øje 

for helhedsbilledet omkring den enkelte 

patient – deres diagnose, de somatiske for-

hold, deres livshistorie og deres livsvilkår. 

Det er en anden tilgang end det, der ellers i 

udstrakt grad præger vores specialeopdelte 

sundhedsvæsen.

Det er også utrolig vigtigt i den psykiatri-

ske sygepleje, at man i den grad er sig sin 

relation til patienten bevidst. Det er vigtigt  

at være personlig, men aldrig privat. Man 

skal være bevidst om sin egen fremtræden; 

at man signalerer, at man er der for patien-

terne som en fagperson.”

Kollegers betydning

Annesofie fremhæver et velfungerende 

introforløb, en opmærksom ledelse og først 

og fremmest gode kolleger som det altafgø-

rende for, om man som ny får fodfæste.

”I personalegruppen er vi både forskel-

lige aldre, personligheder og køn repræ-

senteret, og forskelligheden har en gunstig 

virkning både i forhold til patienterne og 

kollegialt,” siger Annesofie. 

”Man er meget afhængig af, at man 

ved, hvor man har hinanden i de ofte van-

skelige situationer, vi står i. Og dertil er 

det helt afgørende, er vi er det tilstrække-

lige antal kvalificeret personale og antal 

senge, for patienterne ER syge.”

Tvang og konflikter bliver man skånet 

for som studerende, fortæller Annesofie, 

’Man skal være  
meget bevidst om 
sin relation til patienten’
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I psykiatrien 

skal vi i særlig grad 

have øje for helheds-

billedet omkring den 

enkelte patient.”

Annesofie Elmose Petersen,  

Akut Sengeafsnit, Q3, Risskov

mens man som færdiguddannet og ny har en 

periode med introduktionskurser i forhold til 

konflikthåndtering og tvang. 

”Som ny kan man trække sig fra de vold-

somste situationer, mens man gennemgår 

kurserne,” siger Annesofie. ”Derefter er man 3-5 

gange sammen med en kollega ved alarmsitua-

tioner. Og derefter er det ens egen vurdering, 

hvornår man er klar.”

DSR som inspiration og tryghed

Annesofie er allerede i gang med at bygge 

ovenpå sit første års erfaringer som psykia-

trisk sygeplejerske. Hun er i gang med kurser 

om at undgå tvang og anvende beroligende 

metoder. Desuden følger hun kurser om 

etniske minoriteter i psykiatrien og om 

kognitiv adfærdsteori.

”Det er vigtigt at udbygge sin faglighed,” 

siger Annesofie. Hun har brugt DSR som 

inspiration i forhold til videreuddannelse; 

bl.a. webinar om karriereudvikling. 

”Det er en tryghed at vide, man har DSR 

ved hånden i ens videre karriereforløb, 

men også som inspiration til faget i det 

hele taget,” understreger Annesofie. Hun 

fremhæver også betydningen af at have 

sin tillidsrepræsentant ’lige ved hånden’. 

”Han bringer meget ind og udfordrer 

os i forhold til vores vilkår, fx i forhold 

til at sørge for at få registreret vold og 

trusler.”  


