
FSAIOs forårslandskursus 2022, Kolding. 
 
Som intensivkursist fra Aabenraa sygehus, var jeg så heldig at vinde en fribillet til FSAIOs 
2 dages forårslandkursus 2022 på Comwell hotel i Kolding. 
 
Vi blev budt velkommen af Nina Lennert fra Bestyrelsen og det blev tydeligt hvor stor 
begejstring der var, at kunne mødes igen med kollega til faglig udveksling og sparring 
efter Corona. 
 
Den første dag var der tilrettelagt et spændende program i den store sal, hvor man bare 
kunne fornemme faglighed på et meget højt niveau. 
 
Vi kom til at høre bl.a. overlæge Søren Bøgevig fra Giftlinjen, holde et spændende oplæg 
om forgiftninger og hvor han igen tydeligt gjorde opmærksom på, at man ikke skal være 
tilbageholdende med at henvende sig til giftlinjen. 
 
Dernæst kom Jakob Kuhn på scenen og havde opgaven at komme med et kort Syre-base 
brush-up og han klarede det fremragende, at kunne holde hele den store sals fokus og 
hans oplæg understøttede han med en afslørende Kahoot-Quiz. 
 
Senere hørte vi Jens Aage Kølsen Petersen fortælle om DASAIMs opdatering ift. 
vejledning i forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning. Et meget 
aktuelt oplæg og blev præsenteret på en meget anvendelig måde. 
 
„Hvornår er det tid at sige stop? - jura, etik og patientinvolvering - Udfordringer og 
dilemmaer i den sidste tid“, et spændende emne som blev præsenteret af Hanne Irene 
Jensen. Et emne som altid kommer til at fylde i vores hverdag og gjorde, at man igen 
blev gjort opmærksom på en del etiske dilemma. 
 Hanne afsluttede med at oplyse, at der arbejdes på oprettelse af et centralt register til 
registrering af patientens ønsker. 
 
Efter en forrygende spændende start på forårslandskursus, blev vi budt velkommen til 
en fælles middag om aften i de hyggelige rammer på Comwell hotel. Her var der 
mulighed for at danne et fagligt netværk og afslutte en meget lærerig dag sammen med 
sine kollega. 
 
Søndagens program var delt op i tre parallelle spor og det var op til en selv, hvilke oplæg 
man ønskede at deltage i og det var ikke nemt. 
I løbet af dagen fandt vi alle sammen igen i den store sal og her blev da også lige kort 
udvekslet, hvad der er sket til de andre oplæg. 
 



Lene Vase kom på scenen og fortalte om „Tankernes kraft og placeboeffekten“. Meget 
spændende og tankevækkende oplæg. 
 
Selvom vi nød to dages kursus uden, at tænke alt for meget på Corona, sluttede dagen 
med et oplæg af Ronnie Thermann Reitz Plovsig. Han tog os med på en opsummering af 
Covid-19 pandemiens udvikling og behandling. Det er fortsat et emne der fylder i vores 
hverdag og Ronnie præsenterede nogen meget spændende resultater. 
 
FSAIO og Comwell hotel sørgede for, at vi ikke manglede noget. Super forplejning i fine 
lokaler og teknik der spillede. 
 
Pauserne blev brugt til at kunne gå i dialog med utallige medicinalfirmaer der var 
repræsenteret og stod klar til at dele informationer og give mulighed for  
selv at afprøve forskellige remedier. 
 
 
Dermed vil jeg afslutte med at sige tusind tak for den uforglemmelig oplevelse og glæder 
mig til følge FSAIO i fremtiden :-) 
 
 
 
Venlig hilsen 
Anja Ziemer 
Intensivkursist, Aabenraa sygehus. 
 
 


