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Caring for yourself while caring for others var det overordnede tema for kongressen i Reykjavik. 
Det blev understreget af programmet, hvor spændende indslag fik deltagerne opdateret på den nyeste 
forskning indenfor dette vigtige område. 
Island bød velkommen med en reception på Harpa kultur- og kongrescenter (tegnet af Henning Larsen 
Architects i samarbejde med Olafur Elliasson), i et Reykjavik der bød på den smukkeste blå himmel.  
 

 
 
 
De næste to dage fik vi mulighed for at høre interessante ”keynote” bidrag omhandlende det overordnede 
tema, men også læring, og især brug af simulationstræning/virtual reality, samt opioid fri anæstesi var en 
del af det fælles (for både anæstesi-, opvågnings- og intensivsygeplejersker). Det er ikke muligt på den 
korte plads, der er til rådighed her, på nogen måde at redegøre eller referere fyldestgørende for indholdet, 
så jeg vælger kort at fortælle om et af de indslag der gjorde indtryk på mig.  
 
Terje Mesel, professor i etik ved universitetet i Agder, Norge talte om sin forskning relateret til det at begå 
fejl i sundhedsvæsenet. Han har i 2014 udgivet en bog ”Når noe går galt, fortellinger on skam, skyld og 
ansvar i helsetjenesten” (og den er bestilt på biblioteket). Mesel fremdrog flere interessante pointer: vi skal 
som sundhedsprofessionelle være klar over at vi agerer i en risikozone. Det er vi ikke altid forberedt på, 
men at være professionel indebærer at man har en rolle at spille, en rolle der indebærer at man kan 
komme til at begå fejl. Også fejl, der kan få fatale konsekvenser for andre menneskers liv og helbred. 
Og fejl sker, uanset hvor meget vi forsøger at undgå dem. Vi har stadig en tavshedskultur omkring fejl i 
sundhedsvæsenet. Denne tavshedskultur forstærker den individuelle oplevelse af skyld og skam hos den 
der begår fejlen, og forøger risikoen for blandt andet stress og udbrændthed. Og andre alvorlige følger, 
som for eksempel øget selvmordsrisiko (hvilket han kunne påvise i sit eget studie). Et af Mesels helt 
overordnede budskaber var, at vi bliver nødt til at adskille det at være ansvarlig, og det at være skyldig når 
fejl sker. Det skal den enkelte have hjælp til, for eksempel af en leder eller en kollega. 
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