
Nokias 2019 afholdt i Island 

Højdepunkter fra en velorganiseret konference  i Reykjavik d. 30.maj - 1.juni 2019. 

Her 4 uger efter min tur til smukke Island, sidder jeg og reflekterer over den 3 dages intensiv- og 

anæstesikonference for sygeplejersker, jeg deltog i. Et arrangement, som til fulde gav valuta for 

pengene, men hvad var det egentlig, der gjorde dagene til noget særligt? 

Var det den norske Psykolog Terje Mesel som åbnede konferencen med et spændende oplæg om: 

Når noget går galt - Skam, skyld og ansvar i sundhedsvæsnet. Et emne, som er yderst relevant. Vi 

sygeplejersker oplever alle, at lave fejl, og hvordan kan vi så bedst håndtere dette i forhold til os 

selv og vores kollegaer. Det var et oplæg, som gav stof til eftertanke. 

Eller var det den lækre mad, de gode konference forhold, sygeplejerskernes små projekter 

hjemme i deres egen afdeling, som blev præsenteret, eller at det nu engang var Island, hvor 

konferencen blev afholdt? Nej det var heller ikke det, som gjorde dagene til noget særligt. 

Jeg havde taget turen til Island alene, og var naturligvis spændt på, hvordan det ville være. Det var 

en succes. Aldrig har jeg mødt så mange positive sygeplejersker, som er så vilde med deres arbejde 

og at snakke om det. De brænder for at udøve den bedste sygepleje til patienterne. Og samtidig 

tager de udfordringerne der er i sundhedsvæsnet med mangel på sygeplejersker, stressende 

arbejdsvilkår og overbehandling af patienter på intensiv, meget alvorligt. Via min poster: Delirium 

score in the icu. A pilot study, kom jeg naturligt i snak med mange og fik diskuteret delirium, men 

også mange andre emner. Der blev diskuteret på kryds 

og tværs og udvekslet mails og erfaringer. Den minglen 

og networking der blevet lavet de 3 dage, med 

udvekslingserfaring på alle niveauer fra snak om 

retningslinjer, afdelingsprojekter til ph.d.’er. Det var 

den følelse af samhørighed på trods af landegrænser, 

den oplevelse af engagement hos den enkelte 

sygeplejeske og videns udveksling, som var mine 

højdepunkter på turen. 

Tak for støtten fra FSAIO 

Projekt- og intensivsygeplejerske                                 

Trine Haberlandt                                         

Kolding intensiv og Bedøvelse 

Trine.haberlandt@rsyd.dk 


