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Jeg vil gerne sige FSAIO mange tak for økonomisk støtte til min deltagelse i 

verdenskongressen for anæstesisygeplejersker i Kroatien i maj 2022.  

Jeg arbejder som anæstesisygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, 

Grønland. Jeg har arbejdet dér i 2 ½ år. Vi er en lille anæstesiafdeling med ca. 12 

fuldtidsansatte anæstesisygeplejersker, hvoraf vi er 9 fastansatte.  

Da jeg så programmet for denne kongres, fandt jeg det meget interessant at en del 

af emnerne var omkring kompetence vedligeholdelse og recertificering og i det hele 

taget uddannelsen i vores fag. Det er særligt interessant for vores afdeling, dels fordi 

vi er en gruppe anæstesisygeplejersker med en del års erfaring og dels fordi 

mulighederne for lige at deltage i et kursus/temadag selvsagt er lidt vanskelige, når 

man bor 3000 km fra Danmark. 

Den 3. maj startede med et foredrag ved en ældre professor, Adrian W. Gelb, fra 

USA, som holdt et meget spændende oplæg om, hvor stor manglen der er på 

uddannet anæstesiologisk personale på verdensplan og om hvor mange, mange 

flere mennesker, der dør som følge af operations- og anæstesikomplikationer i 

forhold til af HIV, TB og malaria. I det foredrag henviste han til hjemmesiden WFSA, 

som er verdensorganisationen for anæstesiologer. Den kan anbefales at gå ind og 

læse på – der er mange spændende artikler og links til uddannelse mm.  

Senere d. 3. maj – faktisk hele eftermiddagen – var med John Preston også fra USA, 

han har i mange år beskæftiget sig med uddannelse og er CEO i NBCRNA (nation al 

board of certification and recertification for nurse anesthetists) og hans lidt yngre 

kollega Christopher Gill, som også er ansat i NBCRNA. Det var en utrolig 

spændende eftermiddag med oplæg om en ny måde at skulle recertificeres på i 

USA. Det handler om at man hvert 5. år skal igennem nogle moduler – der var f.eks 

4 ”core modules” – det var 1)Airway management techniques, 2)applied clinical 

pharmacology, 3)human physiology/pathophysiology og 4)anesthesia tech + 

equipment + safety. Deres oplæg handlede også om CPD (continued professionel 

development) og om vigtigheden af at have fortsat læring og udvikling selvom man 

har en uddannelse. De havde 6 elementer til hvordan ”voksne” lærer bedst – her på 

engelsk: 1)To learn – retrieve 2)Mix up your practice 3)Embrace difficulties 4)Avoid 

illusions of knowing 5)Get beyond learning styles 6)Increase your abilities. Det 

handler simpelthen om at man skal være klar på at lære og indtage ny viden livslangt 

og ikke tro at man har sandheden!!  

Det gav en hel masse inspiration at høre disse meget dygtige forelæsere og så var 

det en fantastisk oplevelse at møde anæstesisygeplejersker fra hele verden og høre 

om hvordan der arbejdes andre steder. Der er virkelig stor forskel på hvordan vi 

arbejder – f.eks betalte en an.sgpl, jeg mødte fra USA, ca. 35.000 dkr i forsikring 

hvert år for at være sikker på ikke at få en regning fra en utilfreds patient.  


