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I en travl hverdag på hospitaler rundt omkring, er det altid en 
ekstra gave at få lov til at komme med på konferencer, for at få ny 
inspiration, lære af andre og skabe nye netværk. ICON 2019 var  
noget alle på min afdeling gerne ville med til.  
Vi prioriterede hos os, at det var basissygeplejersker der skulle 
afsted, for at give personalet nærmest patienterne det lille ekstra. 
Jeg var fortaler for den prioritering, men var da helt ærlig meget 
misundelig, for selv ville jeg meget gerne være en del af den første 
ICON på dansk jord. 
Derfor var det en fantastisk glæde, da jeg fik min søgte friplads, og 
nu sammen med mine sygeplejersker kunne tage af sted mod 
Vejle. 
Jeg, 4 sygeplejersker fra sengeafsnittet og en sygeplejerske fra 
ambulatoriet tog afsted. Vi havde på forhånd talt om hvad vi gerne 
ville høre, og også hvordan vi fik fordelt os, så vi fik så meget som muligt med. Det viste 
sig at være en rigtig god idé, for hold da op hvor var der meget. 
Særlige oplæg gav meget stof til refleksion, og noget af det vi tog med hjem vil jeg kort 
skitsere. 
 
Inge Pia Christensens oplæg om Skejby, og specielt deres flytning var meget interessant, 
da vi på RH til januar 2020 flytter en stor del af hospitalet i nye bygninger. Udtrykket ”Boats 
rocking – keep staff”, om hvad der sker med personale i nye omgivelser og strukturer, er 
bestemt noget jeg tager med mig, i arbejdet mod vores egen flytning til Nordfløjen januar 
2020 
 
Siri Lygum Voldbjergs oplæg om ”Fundamentals of care”, satte mange reflektioner i gang 
mellem sygeplejerskerne og jeg i pauserne. Vi var helt enige om at grundlæggende 
sygepleje, omsorg og nærvær skulle tilbage i vores dagligdag med høj prioritet. Efter ICON 
har vi også drøftet ”Fundamentals og care” på ledelsesniveauet og tankerne går i retning 
af at lade det danne grundlag for vores kommende vision i vores nye hospital Nordfløjen. 
 
Maria Krogseths oplæg om delirium. En meget velkendt diagnose og problematik hos 
os. ”Suspect it, Spot it, Stop it” det gav så god mening og også et oplæg vi stadig taler om. 
 
Vi havde også glæden af at høre vores egen sygeplejerske Kristine Bjørn Larsen omkring 
Body Image, og naturligt et emne vi stadig arbejder med i vores afsnit. 
 
Gitte Bunkenborgs oplæg om overflytninger fra intensiv til stamafsnit, gav anledning til 
refleksion over den kommunikation der foregår når sygeplejersken fra ITA kommer, 
hvordan det er planlagt, og ikke mindst hvordan vi kan  forbedre patientens oplevelse. Vi 
har tidligere lavet et stort projekt om dette emne, men det oplæg gav anledning til at se på 
vores materiale, opdatere det, og sætte samarbejdet med intensiv lidt i struktur. 
 
Dette er kun et lille udpluk af det vi tog med hjem fra dagene i Vejle.  
 
En ting er det faglige, noget helt andet er det sociale mellem kollegaer der er afsted, 
netværksdannelse på tværs af hospitaler og på tværs af ICON lande. Vi havde nogle 
fantastiske dage sammen og med nye bekendtskaber. Det er så utroligt at opdage, at 



trods det vi kommer fra forskellige lande, så er det vi har tilfælles som sygeplejersker, det 
vi vil for vores patienter, stort set uforandret verden over. Noget der virkelig også gav 
anledning til gode snakke blandt os. 
 
Selve ICON var super godt arrangeret, alt klappede som det skulle. Stedet var godt, 
maden var god og alt var som det skulle være. Torsdag aften var en fest, skønt at føle sig 
forkælet i flotte omgivelser med god mad. For mig en særlig fornøjelse at være sammen 
med en del af mit personale på den måde. Grine, synge gospel, lave fagter med armene 
som ingen af os var virkelig gode til….jo det er bestemt også noget vi stadig snakker om. 
 
Her et halvt år efter ICON er der meget vi gerne vil arbejde med og inspirationen fra ICON 
er ikke glemt, men med en flytning for døren, nye arbejdsgange, træning af personale, så 
er der en del som jeg har på min lille parkeringsplads. Det vi tager fat på i vores nye 
omgivelser. 
 
Tusinde tak for ICON, tak til FSOS for en fantastisk oplevelse for mit personale, tak for min 
friplads, og vi glæder os til at være en del af kommende arrangementer. 
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