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’U
dviklingssygeplejerske’ står 

der i sygeplejerske Birthe 

Husted Nielsens mailsig-

natur. Denne titel har hun ha� siden 

2006, hvor hun blev ansat til at have 

fokus på udviklingen af sygeplejefa-

get på Intensiv Terapi Afsnit (ITA) på 

Regionshospitalet i Herning. 

”Jeg går altid med en seddel i lom-

men, så jeg er parat til at notere ned, 

hvis mine kolleger kommer til mig for 

at drø�e noget, de ønsker ændret eller 

få fokus på,” fortæller Birthe og klapper 

sig selv på højre forlomme af sin hvide 

uniformskittel, hvor sedlen ligger. Når 

hun trækker i uniformen, er 20 pro-
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Sygeplejerske  

Birthe Husted Nielsen 

 fra Intensiv Terapi Afsnit (ITA) 

 i Herning gør brug af viden fra  

sin masterafhandling, når hun som  

udviklingssygeplejerske står i spidsen  

for at implementere udviklingsprojekter.

999

cent af hendes ugenorm dedikeret til 

udviklingsarbejde. Det forsøger hun at 

løse ved at samle arbejdet på ski�evis 

én eller to arbejdsdage om ugen. 

Løser problemstillinger løbende

ITA i Herning er bygget op om et stort 

åbent kontorlandskab, hvor man 

fornemmer stille summen og dyb 

koncentration blandt den tværfaglige 

gruppe af hospitalsansatte, der tager 

sig af de alvorligt syge patienter.

”Jeg gør en dyd ud af at lytte og 

forsøge at løse de problemstillinger, 

der løbende opstår. Det er mig, der, i et 

samspil med kolleger, samler bolden 

op,” siger Birthe og fortæller, at hun 

som udviklingssygeplejerske har 

fokus på de erfarne sygeplejerskers 

faglige trivsel. 

”Her på afsnittet har vi seks sygeple-

jersker, der med hver 40 års ansæt-

telse på stedet i teorien alle kunne 
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bære dronningens fortjenstmedalje. 

Det siger lidt om, at ITA er et sted, 

man gerne vil arbejde, men derfor må 

vi ikke glemme at holde øje med de 

erfarne medarbejderes faglige trivsel,” 

mener Birthe og giver et eksempel:

”Det betyder meget for vores triv-

sel, at vi ikke skal irritere os over de 

samme ting igen og igen. Arbejdsgan-

gene skal fungere, og selv om det kan 

være småjusteringer, der skal til, så 

skal det løses.”

Hvad har afsnittet brug for?

Hvert halve år mødes Birthe med 

afsnitsledelsen og øvrige med spe-

cialfunktioner til strategimøder, hvor 

de beslutter hvilke indsatsområder, 

afdelingen skal arbejde med de næ-

ste seks måneder.

”Det er klart, at vi må lave en ben-

hård prioritering. Det kan være, at vi 

går ind til mødet med ønsker til i alt 15 

udviklingsprojekter, men at vi ender 

ud med at have tre projekter som 

fokusområde de næste måneder. Mit 

job kræver derfor, at jeg er i stand til at 

prioritere. Er det realistisk lige nu, at 

vi skal arbejde med dette område? Er 

ressourcerne til det? Eller er afsnittet 

et andet sted og derfor har brug for et 

andet fokus? Eller måske ro?,” spørger 

Birthe retorisk.

Som eksempel havde ITA i april og 

maj 2016 fokus på basal stimulation 

af patienterne, hvoraf mange er 

bevidsthedssvækkede.

”Det handler jo i den grad 

om sygeplejefaglighed, og gen-

nem de seneste to måneder har vi 

dermed højnet den sygeplejefaglige 

kvalitet på området,” fortæller Birthe.

Høj sygeplejefaglig kvalitet

En høj faglighed står Birthes hjerte 

nært. Hun fortæller, at afdelingens pa-

tienter er dybt afhængige af sygeple-

jerskernes sygeplejefaglige kunnen.

”Hvis en patient eksempelvis er 

småtspisende, bruger vi vores sygeple-

jefaglighed til at komme omkring det 

hele menneske og se på årsagerne til, 

patienten ikke indtager meget mad. 

Dermed har vi også bedre mulighed 

for at "nde mulige løsninger på pro-

blemet.”

Den 43-årige sygeplejerske, der 

i 2003 afsluttede en specialuddan-

nelse i intensiv sygepleje, er selvvalgt 

deltidsansat. Ud over udviklingsarbej-

det fungerer Birthe også som enten 

opvågningssygeplejerske, koordinator 

eller intensivsygeplejerske i løbet af 

en arbejdsuge. 
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Det er tydeligt, at alle funktioner 

indebærer hver deres faglige udfor-

dringer for Birthe, som gestikulerer 

ivrigt, når hun fortæller om sine 

arbejdsopgaver. Men det er også tyde-

ligt, at udviklingsdelen fylder meget og 

er en skattet del af hendes ugenorm.

’Dansk Sygeplejeråd skal – sammen med med-

lemmerne – iværksætte en målrettet indsats for 

at diskutere, beskrive og synliggøre betydningen 

og vigtigheden af sygeplejefaglig kvalitet for 

sundhedsforløb og sundhedsvæsen’.

Sådan lød indstillingen i et kongresforslag  

fra DSR, Kreds Midtjylland, som blev vedtaget 

under Dansk Sygeplejeråds kongres, maj 2016. 

Find kongres forslaget på dsr.dk/midtjylland

SYGEPLEJEFAGLIG KVALITET  
– EN OVERSET GRUNDSTEN I 
SUNDHEDS VÆSENET?

understreger, at det ’med #id og slid, 

vilje og stædighed’ er muligt at gen-

nemføre studiet.

”Det var en meget teksttung master, 

men jeg og en af mine kolleger beslut-

tede os for, at vi ville læse ALLE tekster 

i pensum,” fortæller hun og tager en 

tænkepause.

”Det var min mand, der pyntede 

til jul de to år,” konstaterer Birthe og 

griner hjerteligt.

De små ting

Birthes masterspeciale konkluderer 

blandt andet, at ”læringen fremmes 

ved hensyntagen til miljømæssige, 

følelsesmæssige, sociologiske, fysio-

logiske og psykologiske elementer, og 

at implementeringen fremmes ved 

kendskab og anvendelse af sociale 

relationer”. 

Og hvordan oversætter Birthe så 

den konklusion til en arbejdsdag i det 

midtjyske?

”Når vi på afsnittet skal implemen-

tere udviklingsprojekter, så er det min 

opgave at tage højde for, at omstændig-

hederne er de bedst mulige. Eksempel-

vis sørge for, at der er andre, der tager 

sig af patienterne, så medarbejderne 

kan holde koncentrationen på den 

undervisning, de skal igennem. Det 

kan også være noget så basalt som 

at sørge for, at der er vand og ka$e på 

kanden. At rummet er behageligt at 

være i, og at ingen alarmer forstyr-

rer undervejs. Det er nogle gange de 

små ting, der gør forskellen,” forklarer 

Birthe.  

”Det er et udfordrende og spæn-

dende speciale, jeg arbejder i, og jeg 

synes, det er vigtigt at have fokus på at 

udvikle sygeplejefaget. Det fortjener 

det,” mener Birthe.

Flid og slid

I foråret 2011 havde Birthe taget hul på 

et grundmodul til den sundhedsfag-

lige diplomuddannelse, da en samtale 

med hendes afdelingssygeplejerske 

tog en uventet drejning. 

”I stedet for at fortsætte med #ere 

moduler til diplomuddannelsen sad 

vi og talte om, at jeg i stedet kunne tage 

en master,” beretter Birthe. 

”Vigtigst for mig var, at jeg skulle 

kunne bruge min master helt konkret 

i mit daglige arbejde,” fortæller hun. 

I 2011 startede Birthe en master på 

humanistisk samfundsvidenskab og 

praksisudvikling på Aarhus Univer-

sitet. Mastera%andlingen havde 

hovedfokus på ligheder og forskelle 

ved undervisning, læring og imple-

mentering af udviklingsprojekter. Hun 

Det åbne skrivebordslandskab danner hjertet af ITA i Herning, hvor udviklingssygeplejerske 

Birthe Husted Nielsen (th) arbejder.


