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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-
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’GODT  
AT SÆTTE  ORD PÅ’

Sygeplejersker på Operationsafdelingen, 

Regions hospitalet Viborg har arbejdet med  

at fortælle lærerige syge plejefaglige historier.
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”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. 
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VIGTIGT  
AT PRIORITERE  
TID TIL AT BRUGE 
LÆRERIGE  
ERFARINGER 

Sygeplejerskerne i Akutaflastningen på 

Ældrecentret Fjordparken i Ringkøbing 

insisterer på at dele lærerige historier, 

når de udarbejder sygeplejefaglige 

udredninger.

”I 
vores arbejde i Akutaflastningen 

med borgere med komplekse 

sygdomssituationer er det vigtigt 

for kvaliteten af plejen, at vi hele tiden 

udveksler, hvad vi observerer, og er 

skarpe i vores faglige skøn.” Sådan lyder 

det fra 31-årige sygeplejerske Louise 

Lund, der efter fem års arbejde i psykia-

trien nu er en af 10 sygeplejersker ansat 

i Akutaflastningen på Ældrecentret 

Fjordparken i Ringkøbing og desuden 

tillidsrepræsentant. Hun arbejder i 

Akutaflastningen i weekendvagt hver 

tredje uge. De øvrige dage arbejder 

hun på centrets demens- og somatiske 

afdeling.

Teamkoordinator i Akutaflastnin-

gen, Karin Højmose, er helt enig. ”Hvad 

hjælper det, at der kræves to års syge-

plejeerfaring for at arbejde i akutområ-

det, hvis ikke vores erfaring og viden 

kan bringes kvalitativt i spil?” spørger 

hun med et polemisk glimt i øjet.

Hvorfor tid til refleksion?
Med det samme DSR midts udsendte 

og fotograf træder inden for dørene 

i det kun to år gamle ældrecenter, 



Afdeling på Ringkøbing Sygehus og 

valgte akutområdet i kommunen, da 

sygehuset blev lukket.

”I dag arbejder vi systematisk 

med faglig sparring,” fortæller Karin. 

Arbejdsgangene er nøje beskrevet i 

et fælles dokument, som sygeplejer-

skerne hele tiden opdaterer, efterhån-

den som de udvikler arbejdsgangene.

”Vi lægger virkelig vægt på at 

anvende de helt grundlæggende ele-

menter i sygeplejeprocessen,” uddy-

ber Karin. ”Vi udveksler hele tiden, 

hvad vi registrerer, så vi får strukture-

ret borgernes behov. Samtidig sørger 

vi for i opsamlinger at fokusere på 

de gode forløb; dvs. lære af det, der 

virker.”

Den faglige sparring er sat i system 

både i forbindelse med vagtskifte, 

under et kort formiddagsmøde og i 

forbindelse med dokumentationsar-

bejdet midt på dagen.

”Vi prioriterer den faglige sparring 

højt, også – og selv om – der er travlt,” 

siger Louise. Hun understreger, at 

sygeplejerskerne giver god plads for 

forskellige opfattelser og også uenig-

heder, men sørger for at lægge en fæl-

les plan, som alle følger. 

”Vi har heldigvis god humor 

indbyrdes, når vi skal vurdere, om 

vores planer virker eller ikke virker 

og eventuelt skal justeres,” siger hun 

smilende. Og fremhæver desuden, 

at den faglige sparring samtidig er 

et læringsrum for de studerende på 

arbejdspladsen.

Både Louise og Karin pointerer, at 

det er afgørende med ledelsesmæs-

sig opbakning, når faglig sparring skal 

prioriteres.

”Hos os er der virkelig tillid mellem 

ledelse og personale, og vi har fuld 

opbakning til, at faglig sparring er 

vigtig.”

Argumentere opad i systemerne
Som teamkoordinator er det Karins 

opfattelse, at hun i høj grad både kan 

erfaringer. For det er på den baggrund 

vi kan udarbejde de sygeplejefaglige 

udredninger og handleplaner, der 

sikrer borgerne de bedste forløb. 

Man kan også vende det rundt og 

sige, at set fra et borgerperspektiv og 

et samfundsøkonomisk perspektiv 

er der ikke råd til at lade være med at 

prioritere den form for tid til sygeple-

jersker.”

Fra der tidligere ikke var prioriteret 

tid for sygeplejerskerne til sygepleje-

faglig udredning i den udekørende 

hjemmepleje i kommunen, er det 

ændret fra først en til nu til to timer  

pr. udredning.

 

Faglig sparring prioriteres
Da Akutaflastningen på Fjordparken 

skulle opbygges for seks år siden, 

var det som at bygge noget op helt 

fra grunden, husker Karin, der har 

været med fra begyndelsen. Tidligere 

arbejdede hun på Ortopædkirurgisk 

mærker vi livlighed og humor mellem 

beboere og ansatte – og mellem de 

ansatte indbyrdes. Og mens Louise og 

Karin beretter om deres systematiske 

tilgang for at sikre høj faglig kvalitet i 

sygeplejen ved at have fokus på lære-

rige forløb og historier, lades rummet 

desuden af engagement og insiste-

rende argumentation.

”Som sygeplejersker bliver vi ofte 

udfordret på, hvorfor der er brug for 

tid til faglig sparring som en del af 

vores arbejde,” siger Karin. ”De beslut-

tende politikere er ikke så svære at 

overbevise, når det er nødvendigt, 

vi som faggruppe skal tilegne os ny 

viden. De har sværere ved at forstå, 

hvordan viden og erfaring bedst 

bringes i spil – nemlig når sygeplejer-

sker både har tid til at observere, dvs. 

anvende det faglige skøn som er en 

af vores særlige kompetencer, men 

mindst lige så meget at vi har tid til 

at udveksle vores observationer og 

Sygeplejerske  
Louise Lund har  
sammen med kolleger 
fokus på en systematisk 
tilgang til faglig sparring.

Teamkoordinator 
i Akutaflast-
ningen, Karin 
Højmose (tv), 
drøfter en 
sygeplejefaglig 
udredning med 
Louise Lund.
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HVORFOR  
FORTÆLLE LÆRERIGE  
SYGEPLEJEFAGLIGE
HISTORIER?

’Der er brug for dine og kollegers lærerige 

sygeplejefaglig historier’. Det er titlen på det 

beslutningsforslag, mere end 400 midtjyske 

sygeplejersker vedtog på Kreds Midtjyllands 

generalforsamling i oktober 2016.

I beslutningsforslaget hedder det bl.a.:

”Når midtjyske sygeplejersker opfordres til at 

dele lærerige faglige historier, er det på den ene 

side for, at vi som faggruppe kan blive klogere på 

os selv og dermed bidrage til udvikling af vores 

fag. På den anden side er formålet med histori-

erne 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 administra-

tive beslutningstagere og befolknin-

gen kaste lys på den vigtige forskel, 

sygeplejersker gør i det danske sund-

hedsvæsen.” 

Find eksempler på sygeplejerskers 

lærerige historier og kredsens be-

slutningsforslag ’Der er brug for dine 

og kollegers lærerige sygeplejefaglig 

historier’ på www.dsr.dk/midtjylland 

det på den ene 

ive klogere på 

ing af vores 

t med histori-

n om 

valitet 

und-

ne 

g 

land

17

– og vil – bidrage til at bringe erfarin-

gerne fra hverdagen om, hvad der 

sikrer kvalitet for borgerne, opad i de 

politiske systemer. 

”I akutområdet kræves det, at vi er 

generalister med specialiseret viden 

på alle områder. Skal det fungere, 

kræver det i høj grad faglige spar-

ring, ” siger Karin. ”Så vi må hele tiden 

være skarpe på at argumentere for 

betydningen og nødvendigheden af 

tid til faglig sparring over for beslut-

ningstagerne.”

I øjeblikket har sygeplejerskerne 

fokus på, hvordan de med lærerige 

historier kan beskrive deres indsats 

og argumentere i forhold til den nød-

vendige normering på området.

”Vi er ikke højt normeret set i 

forhold til tilsvarende steder,” siger 

Louise. ”Og i de situationer, hvor vi har 

mange virkelig akutte borgere, må vi 

give ind på den faglige standard; fx 

tager det at udarbejde sygeplejefaglig 

udredning lidt længere tid, end hvis 

der er knap så mange akutte borgere 

hos os.”

”Vi arbejder derfor nu på at kunne 

fremstille over for politikerne, hvor-

for normeringen i situationer med 

mange akutte borgere må øges,” slut-

ter Karin. 

Find filmen på facebook.com/sygeplejefagligforskel


