
 

 

Førstereis på internasjonal sykepleierkonferanse! 

 ICN Konferansen i Barcelona 27.mai-1.juni 2017. 

I vår var jeg så heldig å bli trukket ut for å være med på NSF`s «kvote» på ICN 
(International Council of Nurses) konferanse i Barcelona. Spent og nysgjerrig på 
hva som ventet meg, pakket jeg kofferten og dro avsted.  

   ICN ble etablert i 1899 og er den første 
verdensomspennende internasjonale organisasjon for 
helsepersonell. ICN er en sammenslutning av mer enn 130 
nasjonale sykepleieorganisasjoner, som representer mer 
enn 16 millioner sykepleiere over hele verden. I forkant av 
kongressen var det representantskapsmøte, med blant 
annet valg av nytt styre. Judith Shamian fra Australia, som 

har vært president i ICN siden 2013, overlot vervet til 
Annette Kennedy fra Irland. Vår egen 2.nestleder Karen 
Bjøro, ble valgt inn i styret for ICN! 

ICN drives av sykepleiere for å sikre kvalitet i sykepleie 
for alle, en forstandig global helsepolitikk og fremme 
sykepleiekunnskap. Samtidig som tilstedeværelsen av 
en verdensomfattende og respektert 
sykepleieprofesjon, med kompetente og fornøyde 
sykepleiere er viktig. Mange ser også medlemskap i ICN 
som en indirekte form for solidaritetsarbeid. Blant 
annet gir NSF økonomiske bidrag til Girl Child Education Fund, som gir støtte til 
utdanning til foreldreløse jenter i Afrika hvor en av foreldrene var sykepleiere. 

 

På denne konferansen var 8100 sykepleiere fra 135 nasjoner samla! 

Plenumsforedrag om formiddagen, parallellsesjoner etter lunsj. «Policy Cafèer» 
med samtaler/diskusjon om aktuelle tema: ledelse, miljø, digital helse og mer. 



 

 

Det blir for mye å gjengi alt jeg var med på. Dette blir noen smakebiter fra noen 
tema og opplevelser som står igjen som hovedpunkt etter konferansen: 
Bærekraftige globale utviklingsmål, forsvarlig sykepleiedekning er lønnsomt og 
om å ta en plass ved bordet! 

Mange forelesere tok fram sykepleieres rolle i å nå FN`s bærekraftmål, 
«Sustainable Development Goals» (SDG). 

 

Gjennom flere foredrag ble det vist til sykepleierens rolle for å nå målene. 
Gjennom vår yrkesutøvelse og ved å engasjere seg politisk og være en pådriver 
for likeverd, helse, utdanning, miljø. Gjennom alle punktene kan sykepleie og 
sykepleieren gjennom yrkesutøvelse, ledelse, undervisning og engasjement 
være med å påvirke. Sykepleiere gjør en forskjell, og vi må få mulighet til å 
bruke sitt potensiale i yrkesutøvelsen, men også ta en plass ved 
beslutningstakernes bord.  

Dr. Julia M Duncan-Cassell, «minister for Gender, Children and Social 
Protection» fra Liberia sitt budskap: som profesjonelle sykepleiere er vi 
politikere, ta plass og vis styrke! 

 

Klar tale - «As professional nurses 
you are also politicians - be 
involved!"  

Et av temaene som gikk igjen på 
konferansen var fra hennes foredrag: Vi må ta en plass ved bordet! 



 

 

 

 

«If you don`t have a seat at the table, you 
are probobly at the menu». «If you are not 
at the table- bring you own chaire». «If 
you are not at the table, create youre 
own». Det ble noen refleksjoner ut av 
dette utover uka.  

 

 

Et viktig foredrag på konferansen var ved Linda Aiken, «Safe Staffing To 
Transform Care». 

Forsvarlig sykepleierdekning er beviselig lønnsomt! Linda Aiken har forsket 
gjennom en årrekke på sammenhenger mellom bemanning og 
pasientsikkerhet.  

                                                                
Forskning hennes viser tydelig 
sammenhengen mellom antall sykepleiere 
og pasientsikkerhet, og også påviste 
reduserte samfunnsøkonomiske 
kostnader ved å investere i økt antall 
sykepleiere.  

 

Datagrunnlaget er samla i Europa, USA og Sør-Korea. Omfattende forskning fra 
30 land viser samme resultat. Politikere, som ofte tar beslutninger om 
bemanning på feilaktig eller manglende faglig grunnlag, vet ikke at de også kan 
oppnå bedre kostnadskontroll ved å ansette flere sykepleiere!  



 

 

For hver pasient "ekstra" en sykepleier får ansvar for, øker 
reinnleggelsesprosenten. 9% økning for pasienter med hjertesvikt og 
pneumoni, 8% økning for pasienter med kne- og hofteproteser, 3% økning for 
pasienter innen generell kirurgi og med hele 11% for barn! 

 

Sykepleie er verdens mest empatiske og 
menneskebehandlende profesjon. 
Utbrenthet, rovdrift på sykepleierens 
ressurser både i tid og i forholdstall 
pasient/pleier, er avgjørende for 
pasientsikkerhet. I alle deler av 
behandlingskjeder.  

 

"Vi trenger ikke mer forskning på dette, vi trenger at resultatene fører til 
endring av praksis"! (Dr. Linda Aiken)  

 



 

 

I løpet av en kongressuke ble 
det mange hyggelige møter 
med kolleger fra utallige land 
og forskjellige kulturer. 
Hyggelig var det at SSN 
(Sykepleieres Samarbeid i 
Norden) inviterte alle nordiske 
deltakere til en mottakelse en 
kveld.  

Her et skråblikk fra 
mottakelsen.  

 

 

 

 

 

 

SSN hadde også felles stand som ble flittig besøkt. Det ble utvekslet erfaringer, 
klemmer og små gaver.  Pins med NSF logo var etterspurt. Her er små glimt fra 
denne.  

                                                  
«Nordic Nurses in Action» var, utrolig nok, veldig ettertrakta fotoobjekt! 

 



 

 

                        

 

  

 

 

Det var moro da det dukka det opp en 
«tromøygjeit» til, Lene Laukvik fra UiA 
Grimstad, til høyre for meg i bildet.  

 

Litt bykultur ble det mulighet for i løpet av uka.  

bysleng        godt! 



 

 

                       

 Det var også fint å ta en rolig stund på 
takterassen innimellom.  

Det ble en uforglemmelig uke!  

Takk for at jeg fikk denne muligheten!  

 

 

 

 

 

 

 
 


