
Melbourne 2013 
 
Kl. er 13.10 en sommer dag i Danmark, bæltet spændes i flysædet og næste stop er efteråret i Melbourne. 
Målet er: “ICN 25th Quadrennial Congress: Equity and Access to Health Care”.  
Forberedelserne har for mit vedkommende været i gang siden først i december hvor jeg fik besked om at 
mit abstract, ”Dying in hospital; how to optimise interaction and kommunication between relatives and 
hospital staff”, var blevet optaget til en mundlig præsentation på kongressen. Der er skrevet 
legatansøgninger, bestilt flybilletter, søgt visum og skrevet og øvet oplæg på engelsk. Men nu er det nu og i 
tasken er flere USB stik med præsentationen og udskrifter så der kan øves i flyet. 
 
I alt var der ca. 3800 deltagere fra 100 forskellige lande, heraf de 300 fra Danmark. I løbet af 4 dage blev 
der afviklet mere end 780 forskellige præsentationer. Der var 3 typer af præsentation, Concurrent session: 
en mundtlig præsentation af et projekt eller lignende på ca. 15 min. Symposium: en session på ca. 80 
minutter med minimum 3 forskellige talere, der fremlægger samme tema fra forskellige vinkler, og Poster: 
som er en visuel præsentation af et projekt eller lignende. Fra Danmark var der 99 præsentationer hvilket 
der også blev lagt mærke til fra de andre landes deltagere. Mange af fremlæggelserne fandt sted parallelt, 
så noget samlet overblik over kongressen var det vanskeligt at danne sig, der måtte vælges meget bevidst.  
 
Generelt var kvaliteten af præsentationerne høj og bredden i temaerne meget stor. Der var oplæg 
om stort set alle tænkelige aspekter af sygepleje og af de udfordringer, som patienter og pårørende og 
sygeplejersker kan opleve. Palliation er en niche i sygeplejen og det blev ganske tydeligt da det ikke var de 
præsentationer der trak flest tilhørere.   
Der dog et par præsentationer som jeg har lyst at fremhæve her.  
”Nursing care of the dying in acute hospital setting in Australia” – de præsenterede resultater viste et 
billede som også kunne forekomme i en dansk kontekst. Den akutte afdeling er ikke gearet til at i varetage 
døende og deres pårørende, afdelingerne har fokus på behandling og helbredelse, og både personale og 
pårørende er ofte ikke forberedt på dødsfald. 
 
”Palliative sedation for terminal patients: Family conceerns and levels og greif” – En spørgeskema 
undersøgelse bland pårørende til sederede patienter. Personalet spiller en vigtig rolle og de kan via 
kommunikation og information forbedre de pårørendes oplevelse.   
 
”Palliation across – A danish innovative collaborative project between hospital, community and general 
practitioner” – Anne Marie Kjærsgaards flotte poster om et flot projekt om samarbejde mellem både 
primær og sekundær sektor omkring den palliative patient, som fik megen opmærksomhed.  
 
“Evaluation of an educational intervention to increase home care providers’ competence in nutritional care 
of patients in a palliative phase” – et svensk studie om hvilken forskel det kan gøre at personalet på 
plejehjem og I hjemmeplejen oplæres I og har fokus på ernæringen til de palliative patienter. 
 
”Recommedation og competences for nurses in palliative care – at an pre-graduate and post-graduate 
level” – en præsentation af DMCG-PAL’s anbefalinger for uddannelse af personale indenfor palliation. 
 
Så var der et fælles nordisk symposium om kliniske ekspertsygeplejersker. Hele Norden oplever en stigning i 
forekomsten af mange kroniske sygdomme og de nordiske sundhedsydelser i dag svarer ikke til behovene. 
Der kan læses mere om dette symposium i Sygeplejersken nr. 8. 
 
Sidst vil jeg nævne ”Nursing Ethics: Dignity of care and end-og-life issues”. Her blev mange etiske / 
moralske dilemmaer berørt af tre meget forskellige talere og der var plads til en god dialog med tilhørerne. 
Nogle highlights må være at vi er nødt til at tale om dilemmaerne, også når det er svært. ”Uenighed er 



begyndelsen ikke slutningen”. End-of-life care er mere end diskussion om eutanasi og LPC, og 
sygeplejerskerne er nødt til at turde og kunne forholde sig til deres egen dødsangst. 
 
Alle abstracts til alle præsentationer kan findes på http://www.icn2013.ch/en/ 
 
Til trods for lange dage på kongressen, blev der også mulighed for at nyde efteråret i Melbourne. Den 
daglige gåtur mellem hotel og Melbourne Convention and Exhibition Centre langs floden Yarra, og turer 
med den gamle sporvogn ”City circle” var også gode oplevelser. Men ikke mindst, var kongressen en 
enestående mulighed for at styrke mit faglige netværk. Gamle relationer kunne bekræftes og nye 
venskaber indgås. En stor tak til FS Palliation for at de var med til at gøre turen mulig. 
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