
Nokias 2019 afholdt i Reykavik. 

Det var fagligt og socialt en meget spændende og givende kongres.  

Det overordnede emne Caring for yourself while caring for others, blev belyst med 

forskellige indgangsvinkler. Jeg har valgt at skrive om burnout da det er vigtigt at 

forebygge dette. 

 

Burnout among nurses .        Ved Sigrun Gunnarsdottir (IS) 

Burnout  -  mental træthed.  Emnet er studeret bredt over 40 år. Udbrændthed refererer specielt til 

fænomener i erhvervsmæssig sammenhæng.  

Der er et stærkt dokumentationsgrundlag for betydningen af støtte på arbejdspladsen, for at afbalancere 

de negative virkninger af høje arbejdskrav og lav kontrol over ens arbejde.  

Antallet af undersøgelser har også vist, at adgang til informationer og ressourcer kan øge en følelse af 

kontrol på arbejdspladsen. Vigtigt at der er adgang til magtlinjer på arbejdspladsen. Tilsammen har disse 

faktorer en positiv indvirkning på arbejdstagerens trivsel og arbejdsevne. Positive relationer på arbejde 

UDBRÆNDINGS faktorer (determinants) er fysisk, social og psykosocial 

• Samfunds politisk kultur 

• Personlig erfaring, holdninger og adfærd 

• Organisatorisk kommunikation, samarbejde og kultur.  

Fokus er på Punkt 3 

Under punkt 3) er der stærke beviser for vigtige faktorer som  

1) manglende kontrol over arbejde og selv bestemmelse 

2) manglende støtte fra ledelse og kollegaer 

3) en ikke lyttende og selvcentreret lederskab og ledelse giver højere grad af arbejds udbrændthed  

Der er bevis for forebyggelse af udbrændthed  ved at have en holistisk tilgang fra ledelsen. 

• at sygeplejersken har kraft (Power) til at træffe beslutninger med patienten  

• frihed til at foretage, bruge sin kliniske dømmekraft, valg og handlinger 

Det er vigtigt der er en formel social støtte på arbejde, samt er en uformel social støtte. At der er 

professionel vejledning. 

Et sundhedsfremmende lederskab, lyttende lederskab, støttende lederskab og tjenende lederskab 

forebygger arbejdsudbrændthed. 

Sand lytning bygger styrke i andre mennesker.  



 

Tak til Island for den fine nordiske aften og velkomst ved deres president. Tak til FSAIO for støtte til turen. 

Det er noget ganske særligt at deltage i en nordisk kongres med 300 sygeplejersker. Det fine vejr gav 

mulighed for at se Skagens gren, søer bjerge i syd Norge samt Island med gletscher fra oven.  

                                                                                                                       Linda Holger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


