
Indtryk fra en spændende Verdenskongres, IFNA i Kroatien maj 2022 
 

At deltage i verdenskongressen for den 
internationale sammenslutning 
anæstesisygeplejersker, IFNA blev en 
mulighed for os bl.a. med støtte fra FSAIO. 
Det var en spændende og udbytterig 
oplevelse, - et stort tak for det.   

Kongressen gav ny viden og interessante 
bekendtskaber i en verden af 
anæstesisygepleje, anæstesi uddannelse, 
udvikling og refleksioner over fortiden og fremtiden på et tidspunkt, hvor efterdønningerne 
efter COVID 19 var ved at lægge sig. 

Vi, Solveig og Sus mødte hinanden første gang på denne kongres, og fandt hurtigt et 
fællesskab i uddannelse, udvikling af anæstesisygepleje og i øvrigt hyggelige stunder.  

Kongressen fandt sted i Kroatien ved en mindre by ca. 60 km fra Split med 520 deltagende 
anæstesisygeplejersker fra en stor del af verden, - 28 lande var repræsenteret. 

Efter registrering på kongressen og billet til kongresmiddagen kom tiden for 
åbningsceremoni. En ceremoni som blev indledt med åbningstale ved præsidenten for IFNA, 
Jackie Rowles, efterfuldt af kroatisk sang og dans og til sidst præsentation af de enkelte 
nationers flag af landerepræsentanterne. Der var allerede fra starten en særlig stemning, en 
oplevelse af styrket fællesskab, en faglig stolthed og det at ville noget med sit fag. 

Kongressen bød på rigtig mange spændende oplæg, som spændte meget vidt i og omkring 
den anæstesiologiske sygepleje. Vi vil hér fremhæve enkelte af dem. 

Et oplæg som gjorde særligt indtryk var Dorte Søderberg´s oplæg om hendes erfaringer som 
anæstesisygeplejerske på Mercy Ships. Mercy Ships er en hjælpeorganisation, som hjælper 
i nærområde i Afrika med operationer, genoptræning og efterbehandlinger. I den store sal 
var tilhørerne helt stille, alle opmærksomme, fordi oplægget var så nærværende, at hårene 
rejste sig, og enkelte måtte tørre øjnene undervejs. Oplægget gav et blik på, hvordan vi som 
anæstesisygeplejersker kan arbejde i den tredje verden med udfordrende og meningsfulde 
opgaver. 
Vi er overbeviste om, at der var kommende aspiranter til denne hjælpeorganisation i salen. 
 
Et andet oplæg var et forskningsprojekt af Lorraine Jordan, “Impact of the Pandemic on 
Certified Registered Nurse”. Det var spændende, at høre om, hvordan pandemien i USA 
blev oplevet at anæstesisygeplejersker. Flere af hendes forskningsresultater er 
sammenlignelige med det, vi oplevede i Danmark. Dog ikke det faktum, at de amerikanske 
anæstesisygeplejersker i flere dage ikke kunne komme hjem til deres familier. Det har været 
meget barsk for dem, og her i efterforløbet har flere anæstesisygeplejersker valgt at skifte 
erhverv.  
Solveig fik en snak med Lorraine Jordan efter oplægget, hvor Lorraine fortalte, at hun gerne 



ville lave mere forskning om efterforløbet efter pandemien, hvordan 
anæstesisygeplejerskerne oplever at vende tilbage til deres almindelige arbejde og hverdag.  
 
Et tredje spændende oplæg var af forskningssygeplejerske Yunsuk Jeon, Ph.D fra Helsinki 
Universitetshospital i Finland. Jeon har forsket i kompetencevurdering af 
anæstesisygeplejersker. Interessen er udsprunget af den store variation i både uddannelse 
og praksis globalt. 
Jeon har identificeret 7 kompetenceområder (billede). Med udgangspunkt i de 7 områder 
blev en gruppe af sygeplejestuderende, uddannede anæstesisygeplejersker bedt om at 
vurdere, hvor kompetente de så sig selv på en skala fra 0 - 100. Data fra undersøgelsen gør 
det muligt at identificere de områder, der inividuelt er nødvendige for faglig udvikling og 
uddannelsesbehov. Jeun konkluderer, at kompetencer kan styrkes ved at bruge udvalgte 
læringsmetoder såsom it-teknologi/simulation, og ved at tilbyde muligheder for 
efteruddannelse 
 

 

Jeons forskning taler ind i ønsket  

om at arbejde struktureret med  

kompetencevurdering af uddannede  

anæstesisygeplejersker, og målrette  

efteruddannelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                Jeon, Yunsuk 2022 

Kongressen blev en rigtig spændende oplevelse, det gør vi gerne igen 
 
 
 
 
 
Solveig Bank, Oversygeplejerske Anæstesi, Viborg   
Sus Thorsen, Uddannelseskonsulent, Region Syd 
 
                                                                                 


