
Referat fra NOKIAs 15. Kongres på Island, 30 Maj til 1. Juni 
Af anæstesisygeplejersker Lene Aabling og Bente Bjerre Basse, Åbenrå Sygehus 
 
 
Efter et dejlig Get-together arrangement på det fantastiske Harpa Conference Center, startede 
konferencen fredag den 31 maj. 
 
Professor Ruth Endacott startede dagen med et  fælles indlæg for alle deltagere med 
overskriften ”Getting the best outcomes from simulation for individual and team training” 
Hun pointere bl.a hvor vigtigt det  er med en systematisk debriefing  efter simulations 
træning. Et andet aspekt er at simulationen er så livagtig som muligt. 
Herefter endnu et fælles indlæg ” The cost of being a professionel. When things go wrong in 
health care” med Terje Mesel, norsk proffessor. 
Han talte bl.a om hvordan ansvarlighed og skyldfølelse i sundhedsvæsenet følges af, og kan 
fører til udbrændthed. Hvor vigtigt det er at få sat ord på især skyldfølelsen. Vi skal være 
professionelle, dele vores  ansvarlighed, sørge for at bevare vores moral, og være aktiv 
lyttende, ikke bange for vores sårbarhed, da det ofte er den som skaber relationerne i 
forholdet til patienterne. 
Herefter fortsatte dagen med små , ofte korte sessioner, og en enkelt Workshop. 
Her skal bl.a nævnes en spændende beretning fra Grønland af islandske 
anæstesisygeplejerske Steinumm Snæbjørnsdottir, som tager ud og henter akutte patienter 
med redningstjenesten. 
Sigrun Gunnarsdottir fra Island talte om ”Burnout amoung nurses”. Hvordan vi som 
sygeplejersker er presset fra alle sider, også privat.  
Den Islandske læge Vidar Magnusson`s case report  ”Failed airway ” fortate om hvordan han 
hele to gange har været i en situation , hvor han måtte foretage en nødtracheostomi. 
Spændende refleksion, og en situation alle ønsker ikke at komme i, men hvor vigtigt det er at 
vi er beredte til det. 
Endnu en case report  ang. Maling Hypertermi , hvor sjælden det heldigvis er, og ofte ikke er 
det første vi tænker på ved pludselig ABC instabile patienter under generel anæstesi. På 
Island oplevede man at der måtte rekvireres Dantrolene fra andre sygehuse.  
Dagen sluttede med en simulations workshop ang. vanskelig luftvej. Især seancen med  
nødtracheostomi var fantastisk. Vi fik udleveret en svine trachea, som vi skulle foretage 
nødtrac. på. Meget lærigt, med dygtige undervisere. 
Aftenen bød på en fantastisk kongres middag, med  dejlig underholdning, musik og dans. 
 
Dag 2, den 1 Juni, startede igen med et fælles indlæg. John P. Maye, amerikansk professor 
fortalte om opiodfri anæstesi. Det er velkendt at opioder giver mange bivirkninger. I USA har  
man desuden store problemer med opiodafhængige mennesker, som har været i kontakt med 
sundhedsvæsenet.  
En systematisk gennemgang af alternative medikamenter gav et godt indblik i hvad der er af 
alternativer til opioder. ( se gerne John Mays slides på nokias2019.is ) 
Efterfølgende et oplæg ved finske Maiju Salovaara-Hiltunen, som fortalte om arbejdet med 
hendes master i Health Technology, og hvordan hun har forsøgt at overfører piloters 
checklister til sundhedsvæsenet, for at undgå fejl. Et af de nyeste tiltag i simulationstræning er 
Virtual Reality, som giver helt nye og meget realistiske simulationer. 
Herefter igen mindre sessioner, hvor især John Mayes oplæg om ” Upper/lower extremity 
nerve block” bør nævnes. En direkte forlængelse af hans tidligere indlæg. Både anatomi og 
fysiologi blev gennemgået da det er vigtigt at kende sine ”landmarks” ( se slides på 
nokias2019.is )Herefter gennemgang af de forskellige blok. Alfa og omega er et godt ultralyds 
apparat. 
Dagen sluttede for vores vedkommende med endnu en workshop, som var YOGA-skønt ! 
Et for os meget veltilrettelagt kongres, spændende møde med vores nordiske kollegaer. 



 
 
  
 
 
 


