
FSAIO´s Forårslandskursus 21-22 marts 2022. 
 

Tidligt om morgenen den 21. marts 2022 kunne jeg med 3 kollegaer sætte kursen mod Kolding og 2 dages 

forårslandskursus. Det føltes som årtier siden vi sidst har kunnet tage væk fra afdelingen og fordybe os med 

faglig inspiration, men også med værdsat tid til at være sammen med kollegaerne om et glas vin og en god 

middag. 

 

I mit arbejde på Neuro-anæstesiologisk Opvågning på Rigshospitalet har vi naturligvis meget fokus på 

neurologiske udfordringer, så det at få tilbudt et bredt inspirerende program på Forårslandskurset, var 

noget jeg og mine kollegaer sugede til os. 

 

Vores syre-base-balance fik et brush-up, og herefter blev vores viden om PONV opdateret og begreber 

relateret til emnet kom frem i lyset. PONV fylder rigtig meget i vores opvågning, så det er oplagt at vi nu 

helt opdaterede og med større sikkerhed i fysiologien bag, kan tage indholdet med hjem til vores kollegaer. 

Udover den medicinske behandling tog vi med, at vi som sygeplejersker kan støtte patienten non-

farmakologisk, når frygten for kvalme og opkastning er dominerende i operationsforløbet. 

 

Videre frem i programmet mødte jeg flere inspirerende oplægsholdere blandt andet Birgitte Jensens 

fortælling om papkassens vej fra hobby-rummet til brug hos patienterne. Det er en stor inspiration at høre 

om, hvordan en god idé kombineret med vedholdenhed, kan føre til udformning af produkter, der rent 

faktisk har en gevinst for både personale og patienter. 

 

Gode og meget anvendelige råd fik vi også fra Leah, der fortalte om agiterede patienter. Det var rart i en 

rolig fase, at kunne opnå en lidt større forståelse for, hvorfor vi til tider møder vores patienter i agiteret 

tilstand. Meget anvendelige råd og forklaringer fra en meget levende oplægsholder. 

 

Mit sidste højdepunkt må være oplægget om vedligeholdelse af viden og færdigheder hos erfarne 

sygeplejersker. Det er en stor del af mit arbejde, så jeg snuppede mange konkrete ideér med, men ikke 

mindst havde jeg gavn af snakken om, at kompetenceudvikling er en vedvarende proces og det kræver 

kreativitet at tilpasse til de mange forskellige læringsbehov og tilgange. 

 

Hermed tak for gevinsten og ikke mindst tak til de drivende kræfter bag Forårslandskursus 2022. I gør et 

stort stykke arbejde - tak for det. 

 

Mange hilsner 

Tenna Damhøj, Neuro-anæstesiologisk Opvågning 6021, Rigshospitalet. 


