
Sidst i maj 2019 blev NOKIAS afholdt på Island. I den anledning fik jeg økonomisk støtte fra 

FSAIO, det betyder rigtig meget at blive støttet op om , så mange tak for det. Også tak til 

Island for en rigtig god kongres i et meget smukt og unikt land. 

 

 

Kongressens overordnede tema var: CARING FOR YOURSELF ,  WHILE CARING FOR OTHERS. 

Der var mange indlæg, der relaterede sig til netop dette. 

Hvad kan der ske, hvis vi i vores arbejde, ikke passer på os selv i en intensiv afd med mange 

svært syge patienter og mange hårdt ramte pårørende, som vi skal tage hånd om ? 

 

Marion Mitchell, professor fra Australien fortalte om tilstanden COMPASSION FATIGUE, på 

dansk kendt som omsorgstræthed. Dette er en tilstand, som typisk udvikles hos mennesker, 

hvis job er præget af omgang med voldsomme begivenheder, og hvor der er brug for at yde 

stor omsorg til de ramte. 

Omsorgstræthed kan opstå, når der er ubalance mellem det man giver, og det man får i 

omgangen med patient og pårørende.En tilstand, hvor man løber tør for empati, oplever 

utilstrækkelighed i arbejdet, trækker sig fra svære situationer,stor træthedsfølelse, social 

isolation og tab af engagement i sit job. 

Marion Mitchell konkluderer, at det er nødvendigt, at der er overensstemelse mellem vores 

værdier, følelser og vores optræden hos patienternr, for at undgå omsorgstræthed. 

På en intensiv afd. , hvor vi udsættes for stort krav om at give omsorg, vil de fleste på et eller 

andet tidspunkt blive ramt af omsorgstræthed. Det gør ikke noget, hvis blot tilstanden er 

kortvarig og forsvinder igen, men hvis det bliver permanent kan det føre til udbrændthed, en 

tilstand, der er langt mere alvorlig, og som ikke må forveksles med omsorgstræthed. 

Hvordan kan vi så undgå at blive ramt af permanent omsorgstræthed? Marion Mitchell peger 

på , at det er vigtigt at erkende, at begrebet omsorgstræthed eksisterer og at få et større 

kendskab til tilstanden. Dernæst er det er vigtigt, at vi taler med vores kollegaer om den 

afmagt og manglende empati, man kan have i forhold til patienter og pårørende. En gruppe af 

sygeplejersker kan trænes til at holde sessioner om syndromet for de, der måtte have brug for 

det. 85% af de sygeplejersker, der havde deltaget i sådanne sessioner, havde udtrykt stor 

værdi heraf. 

Der er også brug for en ledelse, der giver plads til at dette kan foregå, og som støtter op 

omkring de tiltag, den ramte har brug for. Desuden er det af stor vigtighed, at sygeplejersken i 

sit privatliv sørger for at være bevidst om at gøre noget godt for sig selv, tale med sin familie 

om forholdene, således at hun får noget  ind på pluskontoen, for derved at opnå større balance 

i forhold til at give og at få. 

Hvis ikke man ikke erkender ,og tager COMPASSION FATIGUE alvorligt kan det føre til den 

langt alvorligre tilstand BURNOUT, som har store konsekvenser for den ramte. 
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