
Vi var så heldige at modtage penge fra FSAIO, så vi kunne komme til Island og præsentere 
Opvågningens innovative "A non clinical Environment" projekt med fokus på sygeplejerskers 
arbejdsmiljø.  
Tusinde tak for det.  
 

Åbningen af konferencen var med Islands Præsident, og han var absolut ikke uden humor. Han 
satte en streg under temaet som værende ekstrem vigtigt: Caring for youselves while caring for 
others. Han talte ind i trenden med idolisering af sig selv: arbejde meget og koncentreret, så man 
syner vigtig, være populær og en god forsørger, samtidig med at man løber et Marathon og poster 
det på Facebook. Han snakkede om, at udbrændtehed og stress er et stigende problem, og at vi 
bliver nødt til at forandre det "mindset".  
Men ikke alt var ringe. Citat: " If we didn't know what sorrow was, we wouldn't know what 
happiness is" 

Han læste et digt op, som han syntes var en god start på konferencen: "Whatever anyone says, it 
must be based on justice. Whatever anyone says, beauty is not just for dekoration but the essence 
of life. Yes give me a voice, give me a profits voice to speak for beauty. Give me a voice to speak 
for justice." 

Han holdt en fantastisk og vedkommende tale. 
 

Dernæst hørte jeg et dansk indlæg ved Anne Rømer omkring det helt store emne i øjeblikket, 
nemlig bæredygtig affaldshåndtering. Hun fortalte om den regionale anbefaling om at sortere 30 
% til genbrug på alle operationsstuer. De havde selv et mål om at nå 50 % i 2020. Den bæredygtige 
affaldshåndteringen er implementeret i dagligdagens rutiner. De afleverer mere end 50 
plastikposer med blødt og hårdt plastik dagligt, som tidligere blev sendt med skib til Kina, men nu 
bliver i Europa. Spændende trend vi er inde i. 
 

En anden session der talte ind i temaet,  omhandlede Nidra Yoga. To sygeplejersker, som begge 
havde været ramt af "stress" og været sygemeldt, havde genfundet arbejdsglæden via meditations 
yoga. Efter nogle år med angstanfald, var de i stand til at klare en hverdag med daglige 
udfordringer. De tog begge uddannelsen som yoga instruktører og begyndte at undervise. De 
besluttede, at yoga skulle være et tilbud til sygeplejersker/hospitals ansatte, da de havde 
opfattelsen af, at de ikke var de eneste, der var ramt af stress. Meditation er en måde at berolige 
sindet på. Det hjælper til en bedre søvn og reducerer angst. Derfor indkøbte de for egne penge 
yogamåtter, puder, tæpper mm. og fik overtalt en oversygeplejerske til at give tilbuddet til de 
ansatte i hendes afdeling. Og med succes. De brugte meditation og åndedrætøvelser og anvendte 
en lille smule gong og et specielt spille bræt a la harpe, men i en noget mindre skala. De brændte 
totalt igennem med deres dedikation for meditations yoga og tilbød efterfølgende 1/2 times 
meditation. Wauw. 
 

Konferencen indeholdt flere forskellige spændende indlæg og workshops vedrørende simulation- 
virtuel og insitu træning med formålet at forbedre såvel den enkeltes og teamets tekniske som 
ikke tekniske færdigheder. Naturligvis set i forhold til patientsikkerhed og teamsamarbejde. 
Anæstesi sygeplejerske Juuso fra Finland, fortalte levende med videos og billeder om insitu 
træning ( realistisk træning på OP stue) for traume patienter, som de havde mange af.  
Øvelserne foregik særdeles realistisk hver måned på operationsstue med 12 aktører og 4 
instruktører. Protokoller og standarder var pga disse øvelser blevet opdateret. Alle på 



operationsstuen har nu veste på, der fortæller hvilken professionel rolle den enkelte har. Svært 
traumatiserende patienters ventetid fra ankomst til knivstart var pga optimeringerne faldet med 
45 % og da det det ofte er et spørgsmål om liv og død er det ifølge Juuso meget tilfredsstillende 
trods ressourceforbruget på træningen.  
 

Sygepleje Professor Ruth Endacott sagde blandt andet under hendes indlæg:  
" Ved simulations træning har du muligheden for at prøve igen og igen- det har du ikke i den 
virkelige verden". Hun talte også om vigtigheden af at have et klart formål med træningen og 
betydningen af en god konstruktiv debreafing, da en mangel på en sådan kan skade  mere end 
gavne.  
 

Sygeplejersker lever i en konstant moralsk risikozone, hvor fejl og hændelser kan få alvorlige 
konsekvenser for patienter og dem selv i form af second victim-syndromet. Det er en kollektiv 
udfordring, sagde professor Terje Mesel i sit oplæg. Han talte om følelsen af skyld og skam og 
ansvar. Hvordan det påvirker dagligdagen for den enkelte. Mange omstændigheder kan føre til at 
sundhedprofessionelle begår fejl eller overser noget hos den enkelte patient-  feks pga travlhed, 
manglende informationer/rapport og uklar kommunikation.  
Skammen får os til at gemme os, og hvis vi gemmer os i forhold til kolleger, lukker vi af for den 
vigtigste mestringsarena.   Det kan forstærke den negative udvikling, at kolleger også kan have 
tendens til at lukke af med tavshed eller bare være hyggelige. Det er misforstået hensynsfuldhed. 
Hvis sundheds professionelle går alene med fejl og føler skyld og skam, så slider det. Det kan give 
en slags akkumuleret moralsk stress, når der er afstand mellem ideal og praksis. Hvis ingen hjælper 
dig, kan det føre til, at du ikke mestrer jobbet, empatien falder, og du kan blive udbrændt eller helt 
forlade faget. Det er en dårlig strategi i et fag, hvor man med sikkerhed ikke kan undgå fejl.” 

Hvorfor er ”second victim”-problematikken et fælles anliggende? 

”Fordi fejlen tilhører hele organisationen", siger Terje. Den sker ikke isoleret.  Der må skabes 
organisationer, der etisk set er bæredygtige. Her har ledelsen et stort ansvar for at signalere, at 
ingen går alene. "Vi må have åbenhed og dermed gøre det muligt at være i professionen over tid. 
Læger og sygeplejersker skal kunne tage ansvar for fejl, også over for patienter og pårørende.”  
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