
Den 15. Nordiske Kongres for intensiv – og anæstesisygeplejersker blev i år afholdt d. 30/5 til 1/6 i Reykjavik 

på Island. Titlen på kongressen var ”Caring for yourself while caring for others”. Et rigtig flot arrangement 

med spændende  emner. Kongressen blev indledt af den islandske præsident Guðni Thorlacius Jóhannesson  

Der var i alt 293 deltagere. Desværre var 

deltagerne ikke registreret med speciale, men 

deltagerne fordelte sig således:   

Værtslandet Island 94 deltagere, Norge  84, 

Danmark 36, Finland 28, Sverige 24, Færøerne 

12, Grønland 1, Australien 2, Canada 2, Kina 1; 

Kroatien 2, Schweiz 1 og USA 6. 

 

Det, der på kongressen  gjorde størst indtryk på mig som anæstesisygeplejerske, var en Simulations 

workshop omkring vanskelig luftvej fra Bráðaskólinn/Acutschool. Vi var 5 deltagere på holdet. Den ene del 

af workshoppen var en øvelse med en patient (meget realistisk dukke) med 

uventet vanskelig luftvej. Vi var hver især tildelt roller og skulle samarbejde 

ud fra guidelines i uventet vanskelig luftvej. Den anden del var 

cricothyreotomi på grise trachea. Vi skulle hver især lave en 

nødtracheostomi. Rigtig lærerigt  at prøve og ikke bare se det vist på film 

e.l.  De 2 workshops tilsammen gav mig så meget indsigt, erkendelse og 

ydmyghed. Jeg kan kun anbefale alle at se/gense den 13 min lange video på 

Youtube, ”Just A Routine Operation”:   

https://www.youtube.com/watch?v=JzlvgtPIof4 

Filmen handler om Elaine Bromileys død i forbindelse med rutineoperation. 

Ægtefællen Martin Bromiley har efterfølgende grundlagt Clinical Human 

Factors Group i forsøg på at videregive viden om, hvordan menneskelige 

faktorer kan føre til katastrofale konsekvenser. Filmen giver os alle ”stof til eftertanke” og dyb respekt og 

ydmyghed for det arbejde, vi udfører. Vi skal være velforberedte, kende og følge planerne i KIM/KIT 

situationer. Det er så vigtigt med lederskab/overblik, klar kommunikation og teamsamarbejde.   

En deltagelse i sådan en kongres lever op til titlen ”Caring for yourself while caring for others”. Det er et 

boost af faglig viden, ikke kun til diverse foredrag, men i høj grad pga. møde med kolleger fra andre lande, 

erfaringsudveksling og netværk.  

Hvis du har interesse i emner fra kongressen kan de findes på https://nokias2019.is/  

Jeg takker FSAIO for studiestøtte og kan varmt anbefale andre at deltage i lignende. Der skal også lyde en 

stor tak til alle arrangørerne af kongressen og til FSAIO`s bestyrelse. I gør et flot stykke arbejde! Tak. 
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