
Proud to be a nurse. Referat af ICN konference. 
Af Eva Charlotte Toth 

Metropol, Institut for sygepleje  

ICN er verdens største sygeplejekonference og i år blev den afholdt i Barcelona. Der 
var ca. 7000 deltagere fra hele verden hvor sygeplejersker kunne vidensdele 
forskning og innovation. Det var første gang jeg var med. 

Jeg fik et legat af FSUS og lovede derfor at skrive referat. Jeg havde selv et oplæg 
der blev afholdt den sidste dag. 
Det blev videofilmet og linket til 
det 10 minutters oplæg om 
danske stofindtagelsesrum ligger 
sidst i dette dokument. 

 

Eva præsenterer Metropols 
projekt af Nanna Kappel, Jette 
Tegner og Eva Toth om 
stofindtagelsesrum. 

 

Åbningsceremoni  

Åbningsceremoni i stadion i den Olympiske by var storslået begivenhed med 
sygeplejersker fra hele verden. 
Den røde t-shirt fra DSR lyser 
godt op i mængden.  

Den danske delegation. Trine 
Stougaard vinker til fotografen 
☺ 

 



Fra Metropol var vi to 
oplægsholdere Kamila Beata 
Adellund Holt, Eva Charlotte 
Toth her i selskab med Docent 
Dorthe Overgaard.  

De store taler om morgenen var 
toppen. Her er et referat af en stor 
tale.  

 

 

 

Mary Wakefield 
Mary Wakefield, Ph.D., R.N., som var Obamas tidligere Acting 
Deputy Secretary of the Department of Health and Human 
Services. Hun er sygeplejerske og er den højest rangerende 
sygeplejersker nogensinde. 

Hendes tale om Nursing at the forefront transforming Care var 
en powertalk med fine og stærke pointer der fik os alle til at 
være endnu mere stolte af vores profession. 

“I kan være helt sikre på, at når jeg har talt med vigtige 
personer i mit embede, er der ikke gået 5 minutter før de er 
klar over at jeg er sygeplejerske” sagde hun. Igennem hendes 
lange karriere som sygeplejerske har hun erfaret at det er sygeplejersker, som er de 
første der møder patienten. Sygeplejersker har en dyb og delt interesse i at connecte 
med patienten og drive forandring. Sygeplejersker genererer viden og det er vigtigt 
at vi kommunikerer vores fund. Vi er ledere og problemløsere. Vi står over for 
globale udfordringer. Sundhedsstatus er påvirket af familiens indtægt. ICN har en 
strategisk intention. At sygeplejersker har ansvar for at afhjælpe ulighed.  

Selvom verden er mere interconnected end nogensinde med internet og teknologi er 
den mest sårbare og udsatte population på jorden stigende. Mennesker der er ikke 
er connected men displaceret fra deres familie og land. Det stigende antal flygtninge. 
Vi har pligt til at hjælpe med at bremse uligheden. Som sygeplejersker har vi et 
ansvar for at afhjælpe ulighed. Vores lederskab og ekspertice i professionen kan 
bidrage til forandringer. Vi har en pligt overfor fremmede og kan lede ved at sætte 



det gode eksempel. Hun taler lige ind i hjertet på sygeplejersker og løfter blikket til 
både det vi kan og det 
vi gør 

 

Hun adresserer de 17 
mål som WHO har 

opstillet. The 
Sustainable 
Development 

Goals gennemsyrer 
hele konferencen og 
nævnes hver eneste dag. 
Hun gennemgår 
målene og oversætter 
dem til det 
sygeplejersken kan og gør.Et eksempel hun bruger er udbruddet af Ebola og Zika. 
Sygeplejerskerne var “at the forefront” og var de første der mødte patienterne. 

 

Julia Duncan-Cassell 

Julia Duncan-Cassell, Minister of Gender, Children and 
Social Protection, Republic of Liberia gav en kraftfuld 
rørende og opfordrende tale til sygeplejersker og høstede 
store bifald.  

Kvinder udgør 85% af sundhedsarbejdere og alligevel er 
de ikke repræsenteret som ledere. For at få samfundet 
drevet fremad skal der opnås lighed og derfor skal 
kvinder tage en stol ved bordet. 

 

 

Hvis du ikke har en stol ved bordet, så bring din egen stol. Eller skab 
dit eget bord.  Beslutninger om dig skal ikke foretages uden at du er 
der 



 

Den lave repræsentation af kvinder som ledere er et problem. Sygeplejersker er det 
første kontaktpunkt i sundhedssystemet og sygeplejersker er frontline der tager sig 
af de mest sårbare. Frontline sygeplejersker må konstant være årvågne. De var der 
da ebola brød ud med begrænset mængde redskaber til at tage sig af de syge. 
Alligevel, på trods af alle de udfordringer der var tog de sig af de syge. 120 
sygeplejersker døde pga deres rolle som plejegivende. Helheden er større end 
summen af delene.   Som sygeplejerske vil du se liv begynde og liv ende. Du vil 
græde en masse og grine en masse.  

Hun opfordrede sygeplejersker til at være mere aggressive efter at blive ledere og 
opøve en politisk vilje.  

Hendes take home message for undervisende sygeplejersker var at vi skulle lære 
vores studerende “preparedness” og 
at tænke innovativt og ud af boksen. 
Som ting skifter i sundhed skal vi 
bruge parathed. Ebola lærte os det. 
De var ikke parate tog tænkte 
innovativt og ud af boksen. Mange 
sygeplejersker bliver traumatiseret af 
deres arbejde og de har brug for 
samtale for at kunne dele deres 
tanker. Hun opfordrede sygeplejersker 
til at finde rollemodeller og tage 
politisk standpunkt med andre der 
deler de samme holdninger.  

 

Et meget fantastisk øjeblik var da der var spørgsmål og en kinesisk sygeplejerske fik 
mikrofonen. I hendes land er der mange sygeplejersker og de bliver slet ikke hørt. 
Det er et lavstatus job og ingen har lederjobs. Hvordan skal vi gøre, spurgte hun. 
Dertil svarede Duncan-Cassel at det kendte hun alt for godt. Der har de også været i 
Liberia. Det første skridt er at få folk til at elske sygeplejersker og se de er 
værdifulde.  

 

Everything travels well. Why don´t nurses voices? 



 

 

En anden pointe fra morgenens fantastiske oplæg var omkring miljøet og de 
naturkatastrofer der bliver ved at komme. Hertil opfordres til mere klimasmarte 
sundhedsløsninger hvor der tænkes Co2 neutrale sundhedsløsninger.  

 

 

 

Metropol har to oplægsholdere med og et 
mandag gav Kamila Beata Adellund Holt 
et flot og velpræsenteret oplæg om 
e-Health Literacy og brug af digitale 
services hos patienter med kroniske 
tilstande.  

 

 

 

 

Linda Aiken 

Dr. Linda Aiken havde en af konferencens 
største og mest overbevisende taler omkring 
hvad hun kaldte safe staffing,  

Linda Aiken, R.N., Director, Centre for Health Outcomes 
and Policy Research, University of Pennsylvania School of 
Nursing, United-States. 

Safe staffing handler om hvordan man sammensætter 
sygeplejerskernes arbejdsstyrke i forhold til antal patienter 



for patientsikkerhedens skyld.  

Hun fortalte om de kæmpe studier hun har gjort gennem de sidste 30 år med 
overbevisende indiskutable resultater omkring dødelighed og sygeplejersker. Alle 
hospitaler uanset sted i verden og sundhedssystem hvor der er tre patienter per 
sygeplejerske er dødeligheden ens. I hospitaler hvor sygeplejersker har 4 patienter 
stiger den forventede dødelighed til 10 og når antal af patienter per sygeplejerske 

stiger så gør dødeligheden også. 

Der er taget højde for alle mulige forklaringer i statistikkerne og der er overbevisende 
data på dette parameter. Det løser ikke problemet at ansætte assistenter. Det øger 
sygeplejerskernes belastning doe nu har de så også ansvaret for dem. 
Dødeligheden stiger simpelthen ved at ansætte assistenter.  

Det er ganske enkelt ikke omkostningseffektivt at ansætte assistenter og ikke en 
sikker måde at ændre sygeplejerskernes arbejdsbyrde. Også når man ser på den 
økonomiske side af dette har Aiden data der viser flere hospitalserhvervede 
infektioner og patienttilfredsheden afspejles også. Man tror at det er læger der giver 
bedre patienttilfredshed, men det viser sig at det ene parameter der driver 



patienttilfredsheden er sygeplejersker.  

Et andet resultat viste at Magnethospitaler er de sikreste hospitaler der er. Det er et 
studie i 30 lande. Der er intet andet studie som de. Data er der. Det er tid at bruge 
dem. Hvordan oversætter man konceptet fra magnethospitaler og introducerer det til 
Europa. Hun sluttede med at sige at nu ligger evidensen der og nu skal vi fremad. 
Tid til at flytte sig.  

Den sidste pointe var 
omkring noget hun kaldte 
troubled results. Data 
viser at hvor der er ansat 
flere sygeplejersker som 
er udlært i andre lande er 
patienttilfredsheden 
lavere. Også for f.eks et 
Britisk hospital med 
australsk sygeplejersker, 
så det er ikke bare 
sproget. Hun kunne ikke 
forklare resultaterne, og 
her er der brug for mere 



forskning. 

 

 

Så var der mit oplæg om stofindtagelsesrum som jeg holdt den sidste dag. Det fik 
super god kritik og tilbagemelding og blev transmitteret live på DSR gruppens 
facebook side. Her er et link til det på You tube. 

Access to Health Care through Danish Drug Consumption Rooms. Health equity for 



people who use drugs 

https://www.youtube.com/watch?v=9B1SQ7A4T-s&feature=youtu.be 

 

Tak for denne gang ICN og jeg håber at kunne deltage igen en anden gang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9B1SQ7A4T-s&feature=youtu.be

