
’VEJE TIL AT 
KOMME SIG’

”Sygeplejefaglighed er et særligt fokus i vores indsats 

i Kreds Midtjylland, og derfor er vi meget glade for og 

stolte over nu at kunne udgive en bog, der helt konkret 

giver en viden videre, som sygeplejersker med mange 

års erfaring har opsamlet, reflekteret over og gjort  

eksplicit,” siger kredsformand Anja Laursen.

Fra tavs viden til bog

I løbet af sommeren udgiver kredsen bogen ”Veje til at 

komme sig – refleksioner over akut psykiatrisk sygepleje”. 

Bogen beskriver en samarbejdsmodel, ’Veje til at 

komme sig’, udviklet af sygeplejersker i Psykiatrisk Mobil-

team i Herning. Modellen har siden 2001 været rygraden 

i mobilteamets kliniske arbejde, men i høj grad eksisteret 

som tavs viden. I forbindelse med kredsens projekt ’Sy-

geplejefaglig udvikling i psykiatrien’ i 2015 i samarbejde 

med Psykiatri og Social, Region Midtjylland er modellens 

indhold imidlertid blevet identificeret og beskrevet.

”Det er vores håb, at bogen kan blive til inspiration 

for sygeplejersker i hele landet, der arbejder i eller med 

psykiatrisk sygepleje,” siger bogens redaktør, projektleder 

og faglig konsulent i Kreds Midtjylland, Hanne Jakobsen.

Bogen udgives i samarbejde med Nyt Nordisk Forlag.

Kredsen udgiver ny bog med refleksioner 

over akut psykiatrisk sygepleje.

SE ’DEN DANSKE 

PIGE’ OG MØD BODIL, 

DER ENGANG HED BO 

Fire steder i Midtjylland inviterer DSR, Kreds Midtjylland til 

gratis biogra!orestillinger dette efterår. Denne gang med 

filmen ’Den danske pige’ og en personlig beretning fra Bodil 

Jensen, der blev født som dreng. 

Kom og hør hendes fortælling om, hvordan hun har 

oplevet at føle sig fanget i den forkerte krop. Om reaktionerne 

Bodil fik fra sin ægtefælle, børn, familie, venner og kolleger. Og 

om sit møde med sundhedsvæsenet. Der er mulighed for at 

stille spørgsmål undervejs.

Oscarnomineret drama

’Den danske pige’ fortæller den 

sandfærdige historie om en af 

verdens første transpersoner, 

der fik foretaget en kønskor-

rigerende operation. Dramaet 

foregår i København i 1926. Da 

kunstneren Einar Wegener sid-

der model iført kjole til hustruen 

Gerdas maleri, dukker hans 

sande identitet, kvinden Lili Elbe, 

op. En transformation, der ikke 

kun indebærer metamorfosen fra mand til kvinde – men også 

en radikal ændring af ægteskabet – tager sin begyndelse. 

Svenske Alicia Vikander vandt en Oscar for sin rolle i filmen.

Biogra!orestillingerne foregår den 12/9 i Viborg, 14/9 i 

Aarhus, 21/9 i Herning og den 28/9 i Silkeborg.

 Læs mere og tilmeld dig online via kredsens aktivitets-

kalender. 
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