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ønsker å sikre standardisert barnesykepleierutdanning med høy
faglig kvalitet. Utdanningsutvalget i BSF har en viktig funksjon
og har bl.a. gjennomført en kartlegging av barneavdelingenes
behov for spesialsykepleiere (se resultat s 23).

KJÆRE MEDLEMMER
Nå er høsten snart over og vi er allerede i midten av november. Det har
vært noen hektiske og spennende måneder i BSF, og her er noe av det
vi har jobbet med den siste tiden.
I sommer ble det gjennomført en undersøkelse om hvordan vi
tilrettelegger for familier til syke barn ved ulike barne- og intensivavdelinger ved fem norske sykehus. Denne undersøkelsen
er en del av en større europeisk undersøkelse utført i regi av
Paediatric Nurses Associations of Europe (PNAE). Resultatene fra
undersøkelsen vil bli presentert på BSF sitt vårseminar i 2014.
BSF har deltatt på nordisk samarbeidsmøte for barnesykepleiere
og helsesøstre (NoSB) i Torshavn. Der ble det diskutert felles
utfordringer, samt startet planleggingen av en felles nordisk
kongress som skal avholdes i Stockholm høsten 2014.
I september deltok BSF og Landsgruppen av helsesøstre
NSF, sammen med de nordiske barneombudene, barnelegeforeningene og barnekirurgforeningene, på et historisk nordisk
møte om omskjæring av gutter hvor det ble signert et opprop
for barns rett til å bestemme dette selv. Videre har BSF, sammen
med de norske organisasjonene, skrevet kronikken «Rituell
omskjæring av gutter bryter medisinsk-etiske prinsipper» som
ble publisert i Aftenposten den 17. oktober.
BSF jobber for å synliggjøre behovet for spesialsykepleiere og
tilstrekkelig spesialistkompetanse ved barne- og ungdomsavdelingene i Norge. Det er viktig med tilstrekkelig kompetanse
blant helsepersonell og BSF vil arbeide for økt timetall om barn
og ungdom i grunnutdanningen for sykepleiere. Vi ønsker tett
samarbeid med utdanningsinstitusjonene både på grunnutdanning og videreutdanning. Vi ønsker økt samarbeid
mellom institusjonene som utdanner barnesykepleiere og
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BSF arbeider for at flere sykehus skal få bedre studiebetingelser
for sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning i barnesykepleie- og nyfødtutdanning. Det er derfor gledelig at Oslo
universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, St. Olavs
Hospital, Sykehusene i Namsos og Levanger har fulgt etter
Universitetssykehuset i Nord-Norge og opprettet utdanningsstillinger for sykepleiere som ønsker å ta videreutdanning.
Kjempebra! BSF vil kartlegge hvor mange plasser hvert sykehus
har satt av til barnesykepleie- og nyfødtutdanningen, samt
hvilke betingelser sykehusene legger i utdanningsstillingene.
Resultatene vil publiseres i neste tidsskrift.
NSF ønsker å sette fokus på fag og utlyser prosjektmidler som
hver enkelt medlem eller faggruppe kan søke. I vår var det et
ungdomsprosjekt som fikk midler gjennom BSF. Prosjektets
hensikt er å øke kompetansen om ungdom og tilrettelegge
for ungdom på barneavdelingene. NSF utlyser nå nye prosjektmidler, så her er det bare å legge hodet i bløt og sende inn
gode prosjektsøknader (se s 28)!
BSF ønsker å bli mer medlemsnært. Vi planlegger derfor å ha
styremøtene i forskjellige byer slik at vi kan kombinere det med
å møte de ulike lokalgruppene og besøke barneavdelingene i
Norge. Vi ønsker å bli bedre kjent med lokalgruppene, få innpill
til hva BSF skal satse på og arbeide videre med, samt møte
personalet ved de ulike barneavdelingene. Vi har til nå vært på
St.Olavs Hospital og Stavanger Universitetssykehus, og drar til
Universitetssykehuset i Nord-Norge i januar.
Det er 654 medlemmer i BSF pr dags dato, men vi ønsker flere
medlemmer. Det pågår derfor en vervekampanje frem mot
nyttår med flotte vervepremier!
Den 28-30. april braker det altså løs; BSF arrangerer sitt årlige
vårseminar, denne gangen i Oslo. Den 28. april arrangeres det
fag-, lærer- og lederkonferanse med tema: Hvordan kan utdanning,
klinikk og Barnesykepleierforbundet samarbeide om å synliggjøre
syke barns behov for spesialkompetanse?
Den 29.-30. april arrangeres det vårseminar i samarbeid med
lokalgruppen i Oslo og Akershus. Det er et meget spennende
og variert program (s 15). I år får vi besøk av våre europeiske
kollegaer den første delen av vårseminaret. Vi sees!
Med vennlig hilsen
Anja Smeland
Leder Barnesykepleierforbundet NSF

Styret

Anja Smeland (Leder)
• Redaktør i Tidsskrift for Barnesykepleiere
• Ansvar for BSF Twitter og nettside

Jostein Kristoffer Stemland (Sekretær)
• Ansvarlig for BSF nyhetsbrev
• Ansvarlig for BSF facebookside

Varamedlemmer
Lillian Hagen Bjørklund (1. Vara)
Nancy Dahlberg (2. Vara)

Mads Bøhle (Nestleder)
• Leder av utdanningsutvalget
• Internasjonalt samarbeids kontakt (overtar)

Siw Fossan (Styremedlem)
• Internasjonalt samarbeids kontakt (avslutter)
• Lokalgruppekontakt

Utdanningsutvalget:
Inger Lucia Søjbjerg og Liv Mari Brandt
Torill Bjerke (vara)

Beate Harvik (Kasserer)
• Annonsekontakt

Nordisk møte
om omskjæring
av gutter
Barnesykepleierforbundet ble invitert av Barneombudet til å delta på Nordisk møte
om omskjæring av gutter og signering av en felles statement. Leder av lokalgruppen
for Oslo/Akershus og leder av lokalgruppen fra Buskerud stilte som representanter
for Barnesykepleierforbundet.
Ingrid Steinkjer, spesialsykepleier til barn, Barneseksjonen, Drammen sykehus VV-HF

Vi ble ønsket velkommen av barneombudet i Norge Anne Lindboe
og barneombudsmannen i Sverige Fredrik Malmberg, som sammen
har vært pådrivere for en felles nordisk statement for at gutter selv
skal få velge om de vil bli omskåret. Rituell omskjæring av gutter
foregår i de fleste tilfeller før barna selv kan samtykke, som oftest i
nyfødtperioden. Programmet besto av ulike innlegg fra barneleger,
barnekirurger, barnesykepleier, helsesøster og jurister fra Finland,
Sverige, Danmark og Norge. I tillegg var Helse- og omsorgsdepartementet tilstede. Det var bred enighet mellom landene at det ikke
foreligger noen medisinsk grunn for omskjæring hos gutter, og at
mulige komplikasjoner taler i mot for at barna skal utsettes for dette.
Barneombudene var tydelige på at de ønsker å kjempe for at guttene
selv skal få velge når de har kommet i en alder hvor de har samtykkekompetanse og presiserte at de får henvendelser fra gutter som føler
seg annerledes og har tanker om at de synes det er urettferdig at
foreldrene har påført de kroppslige endringer. Juristene presenterte
omskjæring i et menneskerettighetsperspektiv og sammenhengen
mellom religiøs praksis og barns rettigheter. De konkluderte med at
det ikke finnes noen klarhet i hvilke rettigheter barnet har i henhold
til barnekonvensjonen og lovene i de ulike nordiske landene, da det
også foreligger lover som sier noe om foreldrenes rettigheter til å ta
valg på vegne av barna og i forhold til religionsfrihet.
Barnesykepleier Kirsti Egge Haugstad fortalte om sine erfaringer
med rituell omskjæring av barn i sykehus, hvor hun presiserte at
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måten dette har blitt utført på tidligere har medført bruk av tvang
ved at barna måtte holdes og at barna ble påført betydelig smerte.
I tillegg fortale hun om nylige erfaringer i barnemottak hvor barn
som har blitt omskåret utenfor sykehus har kommet inn alvorlige
syke, hvor i ett tilfelle barnet døde av komplikasjoner. Representant
for helsesøstrene etterspurte retningslinjer for hvordan de skulle forholde
seg ved henvendelser fra pårørende angående omskjæring av gutter,
for på den måten å kunne tilnærme seg utfordringene på lik måte.
Det kom frem ulike meninger om målet skulle være et lovforbud
mot omskjæring av gutter, slik som det foreligger for omskjæring av
jenter, men da dette er en viktig del av noen religioner er man redd
for at et lovforbud vil fremme rituell omskjæring utenfor sykehus og
under dårligere forhold.
Statementet konkluderer med at det er enighet om at gutter selv
skal få velge om de vil bli omskjært når de har nådd en alder hvor
de har samtykkekompetanse på bakgrunn at man mener at det er
til det beste for guttene uavhengig av religion. Statementet ble
blant annet underskrevet av barneombudet, barneombudsmennene,
ulike nordiske barnekirurg- og barnelegeforeninger, norsk
barnesykepleierforbund og norsk helsesøsterforbund.

Bak (fra venstre): Merike Helander (rådgiver finske barneombudet), Gunnar Gøthberg (Svensk barnkirurgisk förening), Fredrik Malmberg (Barneombudsmann Sverige),
Lise Janne Wang (Landsgruppen av helsesøstre Norge), Trond Markestad (Rådet for legeetikk Norge), Morten Frisch, Jan Petter Odden (Norsk Barne-legeforening), Hans
Skari (Norsk Barnekirurgisk forening), Søren Gade Hansen (Børnerådet Danmark), Ingrid Steinkjær (Barnesykepleierforbundet, NSF)
Foran (fra venstre): Olle Söder (Sveriges barnläkar¬förening), Maria-Kaisa Aula (Barneombudsmann Finland), Anne Lindboe (Barneombud Norge), Flemming Schultz
(Børnerådet Danmark), Kirsti Egge Haugstad (Barnesykepleierforbundet, NSF)

La gutter selv få bestemme om de skal omskjæres
- Felles uttalelse fra de Nordiske barneombudene og barnemedisinske eksperter
Omskjæring uten medisinsk indikasjon hos
et menneske uten samtykkekompetanse
bryter med grunnleggense medisinsk-etiske
prinsipper, særlig siden inngrepet er irreversibelt, smertefullt og kan medføre alvorlige
komplikasjoner. Det er ingen helsemessige
grunner til å omskjære små gutter i de
nordiske landene. Tilstander som hos voksne
menn kan tale for omskæring, er lite relevante
for små barn i Norden. Guttene kan selv ta
stilling til inngrepet når de blir samtykkekompetente.
Som barneombud og barnemedisinske
eksperter mener vi at omskjæring av guttebarn uten medisinsk indikasjon er i strid med
barnekonvensjonens art.12 om barns rett
til å si sin mening om forhold som vedrører
dem, og art.24, pkt. 3 som sier at barn skal
beskyttes mot tradisjonsbundne ritualer som
kan være skadelige for deres helse. FNs Menneskerettighetsråd har i 2013 oppfordret alle

land til å avskaffe inngrep som kompromitterer barns integritet og verdighet og som er
skadelig for jenter og gutters helse. Vi ser det
som grunnleggende at foreldrerettigheter i
denne sammenheng ikke settes foran barns
rett til kroppslig integritet. Barns beste skal
alltid komme i første rekke, selv om dette
kan innskrenke voksnes rett til å utøve sine
religiøse eller tradisjonsbundne ritualer.
De nordiske barneombudene og barnemedisinske eksperter ønsker derfor å arbeide for at
omskjæring kun kan utføres hvis en gutt som
har nådd den alder og modenhet som kreves
for å forstå nødvendlig medisinsk informasjon,
velger å samtykke til inngrepet. Vi ønsker
en respektfull dialog mellom alle berørte
parter om hvordan vi best kan sikre gutter
full innflytelse i spørsmål om omskjæring. Vi
oppfordrer også våre regjeringer til å opplyse
om barns rettigheter og de helsemessige
risikoene og konsekvensene av inngrepet. Vi

ber de nordiske regjeringer om å sette i gang
nødvendlige tiltak for å sikre at gutter selv får
bestemme om de vil omskjæres.
Oslo, 30.09.13
Statementet er signert av:
• Barneombud Norge
• Barneombudsmann Sverige
• Formand for Børnerådet Danmark
• Ombudsmadur barna Island
• Barneombudsmann Finland
• Børnetalsperson Grønland
• Norsk Barnekirurgisk forening
• Svensk barnkirurgisk förening
• Barnekirugisk forening Island
• Norsk Barnelegeforening
• Sveriges barnläkar¬förening
• The Icelandic Pediatric Society
• Barnesykepleierforbundet NSF Norge
• Landsgruppen av helsesøstre Norge
• Rådet for legeetikk Norge
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PNAE møte og kongress
Siw Fossan, Spesialsykepleier, St.Olavs Hospital, Trondheim

I forbindelse med 2nd Paediatric Nursing Associations of Europe
Congress i Glasgow, juni 2013, ble det avholdt et nettverksmøte
med Paediatric Nurses Association of Europe (PNAE). Dette er et
nettverk av personer fra de forskjellige barnesykepleierforbundene
i Europa. Nettverket har som målsetting å forbedre sykepleie til
barn og ungdom over hele verden, bruke FN’s barnekonvensjon til
å fremme og sette barns helse og utvikling på dagsorden og oppfordre til kommunikasjon mellom barne-sykepleiere. Det var stort
oppmøte denne gang grunnet at mange skulle delta på kongressen
i etterkant. Norge var representert med en deltaker på nettverksmøte.
Andre land som var representert er; Nederland, Tyskland, Kroatia,
Italia, Slovenia, Belgia, Sverige, Danmark og England.
Møte startet med et foredrag ved Corry van den Hoed-Heerschop
fra Nederland om sentralisering av pediatrisk onkologi i Nederland.
Det er nå avgjort at all behandling av barn med kreft i hovedsak
skal styres fra 1 sykehus i Nederland. Dette sykehuset er allerede
under bygging, og planlegging og rekruttering av sykepleiere med
spesialkompetanse på barn med kreft er i gang. Lokalsykehus skal
fortsatt ha ansvar for visse deler av behandlingen. Det kom frem at
mange andre land også har sentralisert behandling av barn med
kreft, men ikke bare til ett sykehus.
I Belgia pågår et forskningsprosjekt som ser på rekruttering av og
benchmark learning outcomes i Barnesykepleierutdanningen i
Europa. Det vil sendes ut en spørreundersøkelse til PNAE nettverket.
Denne er under utvikling. Det skal være en oppdatering av dette
prosjektet på neste nettverksmøte i Praha i november 2013.
Det ble også diskutert forskjellige temaer under folkehelserelaterte
problemstillinger som; overvekt blant barn/ungdom, ivaretakelse av
barn, amming og vaksinasjoner.
Det er nettopp gjort ferdig en spørreundersøkelse om Family presence
in paediatric and neonatal areas. Vi avventer konklusjonene fra
denne. Norge har svart på denne med å innhente informasjon fra 5
sykehus.
Det er veldig interessant og lærerikt å være sammen med andre
som brenner for at barn og ungdom skal ha de beste vilkår og
behandling når de er syke og trenger hjelp. De Europeiske landene
har forskjellige utfordringer, men vi vil alle det samme. Derfor er
dette nettverket viktig for å hente informasjon og gode tips til
hvordan vi i Norge kan jobbe videre for å oppnå dette målet.
Det arrangeres hvert andre år en kongress i regi av PNAE. Dette
året var denne lagt til Glasgow, Skottland, i samarbeid med 6th
Europaediatrics and the Royal College of Paediatrics and Child Health
Annual Conference. Dette er viktig for å skape en tydeligere profil for
pediatrisk sykepleie og for å fremme utvikling i pediatrisk sykepleie,
forskning og utdanning. Alle deltakerne på kongressen hadde for
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første gang full adgang til både sykepleierforedragene og legeforedragene. Det var en fin fordeling av foredrag fra de forskjellige
landene i Europa, og temaene var varierte og interessante.
Kongressen hadde en blanding av fellesforedrag, kortere presentasjoner
og poster presentasjoner. Eksempler på temaer som ble lagt frem er;
• Complex health care and chronic disease management
• Child mental health and the promotion of wellbeing
• Child protection and managing risks
• Service development and quality improvement
• Adolescent care and transition to adult services
• Meeting the rights of the child
Norge hadde to fremlegg på kongressen. Det første fremlegget
var ved Øyfrid Moen (Høgskolen i Gjøvik) som snakket om temaet
”Living in a family with a child with attention-deficit hyperactivity
disorder: Unpredictability while striving for predictability”.
Inger Anette Finrud og Anja Smeland (Høgskolen i Gjøvik/Oslo
universitetssykehus) hadde fremlegg med tema ”Nurses knowledge
and attitudes regarding pain management in hospitalized children
and adolescents in Norway”. Begge fremleggene fikk mange fine
tilbakemeldinger og skapte mange gode diskusjoner og spørsmål i
etterkant.
Det er viktig å dele kunnskap og jeg håper at det også neste gang
er fremlegg fra Norge på denne kongressen. Så derfor en oppfordring til alle dere som sitter på viktig kunnskap; send inn og søk om
å få legge frem deres poster/fremlegg på neste kongress!
Neste PNAE kongress vil være i Roma, Italia, i 2015. Datoer er ikke
ennå bestemt.

24th Congress of The European Society for Paediatric Urology (ESPU)
24 – 27. April, Genova, Italia, 2013
Espen Helvig, barne- og fagutviklingssykepleier, Kirurgisk barnepost 2, Oslo universitetssykehus

Reisefølget: May Britt Olsen, barnesykepleier og uroterapeut, Kirurgisk
dagavdeling for barn og Espen Helvig, barne- og fagutviklingssykepleier, Kirurgisk barnepost 2. Vi jobber begge to ved Oslo
Universitetssykehus, Rikshospitalet.
Vi landet i Genova ca. kl. 16.00, etter en kort mellomlanding i
München. Hotellet lå meget sentralt i trange havnegater, og med
kun 5 - 10. minutters gange til kongresslokalet.
Det første som sto på planen etter ankomst var registrering, deretter
en meget avslappende velkomstkonsert samt en flott velkomstbuffet
i akvariet. Det hører med til historien at vi brukte nærmere 20 minutter
på å gå igjennom hele akvariet før vi fant ut hvor maten ble servert.
Ett kjærkomment syn ettersom vi ikke hadde spist på flere timer.
Selve akvariet tok vi en nærmere titt på etter maten.
Kongressen hadde eget program for sykepleiere og for leger.
Hovedvekten av forelesningen vi deltok på var for sykepleiere og
noen av disse vil bli presenteres her.

Ett annet spennende innlegg kommer fra Christine Rhodes, University
Hospital Nottingham. Hun fortalte om bruk av Entonox, en type
gass som er en 50/50 blanding av oksygen og Nitrous oxide, som er
mye bruk som beroligende og smertedempende tiltakt hos kvinner
som skal føde. De har forsøkt å bruke dette i forhold til barn som
skal igjennom urodynamiske undersøkelser som cystometri (måling
av trykk og volum i blæren, med inneliggende kateter, over tid), og
de kunne presentere gode resultater. Undersøkelsene gikk raskere
og var enklere å gjennomføre, både for barna og sykepleierne.
Foredraget som vi opplevde som mest interessant var ved uroterapeut
Birgitta Lindehall fra Dronning Silvia barnesykehus, regionalt rehabiliteringssenter i Gøteborg, som la frem et pilotstudie hvor de hadde
sett på gjenbruk av urinkateterkateter hos voksne pasienter med
myelomeningocele. Studiet ble gjennomført på følgende måte:
• God håndvask
• Kateteret ble skylt med vann før og etter bruk
• Samme kateter i 3 måneder
• Urinprøver ble tatt hver måned
De hadde kun fem pasienter med i studiet, men resultatet viste
ingen tegn til infeksjoner. De planla for øvrig en større studie.
Andre dag
Dagen starter med en forelesning fra Pierre Yves Mure, en fransk
barnekirurg. Han presenterte ett samarbeidsprosjekt mellom Kamerun
og Frankrike, hvor franske leger reiser til Kamerun for og operere
hypospadi (urinrøret munner ut på undersiden av penis) og Congenital
Adrenal Hyperplasi (CAH) i 2 – 3 uker av gangen. Operasjon på
hypospadi går ut på å konstruere en ny urinrørsåpning, noe som
innebærer at pasienten må ha urinkateter en periode etterpå før
de kan tisse selv. Han presenterte nærmest like gode resultater for
pasientene, selv om de i gjennomsnitt ligger med kateter 3 – 4 dager
kortere postoperativt enn i Frankrike. Han hadde foreløpig ikke
endret praksis i forhold til dette på barna han opererer i Frankrike.

Årets kongress hadde en egen app til smarttelefon. Der kunne man
finne program, abstrakter og presentasjon av alle forelesere, videoer
og posters
Første dag
På sykehuset i Lyon, Frankrike har de laget en informasjonsbrosjyre
for ungdommer med CAH (Congenital Adrenal Hypoplasia). Brosjyren
heter ”I am Julie, aged 15 and when I was little I had surgery for a
CAH”. Den illustrerer, og forteller om, hele forløpet til jenter som
har gått igjennom behandling og operasjon for CAH. Tanken er at
ungdommen selv skal kunne gi denne brosjyren til venner osv. for å
gi en enkel forklaring på hva de har vært igjennom som babyer og
hvorfor de får behandling videre.

Det sist jeg vil nevne er Interactive bladder diary: http://www.blasentagebuch.de/en/. Dette er en interaktiv nettside hvor foreldre
har mulighet til å plotte inn data ved for eksempel sengvæting.
Det forklares enkelt hva, hvordan og hvor lenge man skal samle inn
data. En foreløpig evaluering av dataene vil deretter bli tilgjengelig.
Evalueringen kan foreldrene printe ut og ta med seg videre til legen.
Meget kjekt! Foreløpig er nettsiden kun på tysk, engelsk, tyrkisk og
russisk. Så vidt jeg vet, har vi ikke et lignende tilbud i Norge, så vi har
en viktig jobb foran oss for å få dette oversatt til norsk.
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Barnepasienters helserettigheter
Cecilia Dinardi, advokatfullmektig i advokatfirmaet Elden DA, og leder i unge duer

For omtrent et år siden ble Unge duer invitert til å besøke barneklinikken
på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Der ble vi tatt imot av
dedikerte barnesykepleiere, engasjerte foreldre og en gjeng blide
barnepasienter. Det var overveldende å se hvor hyggelig det var i
avdelingen, og hvordan sykepleierne hadde ordnet i stand, pyntet og
gjort det mest mulig trivelig og komfortabelt fra barna. Og vi kunne
ikke la være å merke oss de rosa huskelappene sykepleierne hadde
festet til blusene sine; «sykehusekspertenes 10 bud».

Barnepasienter – aktive deltakere i sin egen sak
Barn er imidlertid en særlig sårbar gruppe og vil være i behov av særlig
omsorg, pleie og oppfølging. Derfor har lovgiver også funnet det
hensiktsmessig å lovfeste særlige rettigheter for barn, og disse finnes
i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 6. Her reguleres flere viktige
helserettigheter slik som barns rett til helsekontroll jf. § 6-1. Videre har
barn i kontakt med helsevesenet rett til informasjon om sin helse, til
å si sin mening, og til å bli hørt. De har rett til å være aktive deltakere
i beslutninger om helsetilbud til dem selv, til informert samtykke, og
helsepersonell har taushetsplikt.
Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vi si at når pasienten
er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som
representerer barnet. Foreldre har som hovedregel rett til informasjon
og kan ta avgjørelser om barnets helse.
Barn har imidlertid rett til medbestemmelse i helsespørsmål og fra
12 års alderen har de rett til å bli hørt når det gjelder egen helse og
behandling. Også yngre barn skal lyttes til ut i fra barnets utvikling og
modenhet. Dersom barnet ved fylte 12 år forstår hva saken gjelder
kan det opptre som part i sin sak jf. pasient- og brukerrettighetsloven
§ 6-5. I saker som gjelder tiltak overfor mindreårige rusmiddelavhengige
skal barnet alltid regnes som part.

Barns særlige helserettigheter
FNs Barnekonvensjon (BK) sikrer barn tilgang til helsehjelp. BK art.
24 gir alle barn rett til høyest oppnåelig helsestandard. Det samme
gjelder FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle
rettigheter (ØSK) art. 12, hvor retten til høyest oppnåelig helsestandard tilkommer «enhver» noe som også omfatter barn.
Intensjonen bak helserettighetene i BK var langt på vei fastsatt i norsk
lov før Norge ratifiserte og vedtok konvensjonen. Det har imidlertid
vært av særlig viktighet at departementet i forskrift klargjorde at barn
uten lovlig opphold i Norge også har rett til helsehjelp på tilsvarende
vilkår som norske barn.
«Pasient»
Begrepet «pasient» i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav
a gjelder også for barn under 18 år. Dette innebærer at barn har alle
rettighetene som kommer fram av de generelle bestemmelsene i
pasient- og brukerrettighetsloven med mindre noe annet er særskilt
angitt.
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I enkelte situasjoner kan ungdom under 16 år kontakte helsetjenesten
og ta avgjørelser om egen helse uten at foreldrene involveres. Dette
vil for eksempel kunne gjelde dersom ungdommen oppsøker helsetjenesten for å få råd om seksualitet og prevensjon, i mishandlingssaker,
ved lettere psykiske problemer og ved enkelte spørsmål der foreldre
og barn har ulike ståsteder når det gjelder religiøs overbevisning.
Helsepersonell må i slike saker foreta en konkret vurdering av hvorvidt
barnet skal kunne handle på egenhånd eller om foreldrene skal involveres.
Det avgjørende er hva som er det beste for barnet.
Ved fylte 16 år er ungdommer i utgangspunktet myndige når det
gjelder helsespørsmål. Det vil si at de, på lik linje med voksne, har rett
til å få informasjon og ta avgjørelser om egen helse. Helsepersonellet har

i utgangspunktet taushetsplikt overfor foreldre og andre pårørende til
pasienter som er over 16 år. Det vil med andre ord si at ved fylte 16 år,
kan de bestemme om foreldre skal informeres eller ikke.
Det finnes imidlertid unntak fra dette: foreldre til barn under 18 år skal
gis informasjon som er nødvendig for at de skal kunne oppfylle foreldreansvaret, selv om ikke barnet ønsker det. Dette kan være informasjon
om selvmordsfare, hvor pasienten befinner seg og innleggelse på
sykehus på grunn av livstruende skader.
Dersom en pasient som er mellom 16 og 18 år åpenbart ikke er i
stand til å ta vare på sine interesser, har både pasienten og foreldre
eller andre med foreldreansvaret rett til informasjon om helsehjelpen.
Dersom pasienten åpenbart ikke er i stand til å forstå hva et eventuelt
samtykke til helsehjelp omfatter, har foreldre eller andre med foreldreansvaret rett til å samtykke til helsehjelp på vegne av pasienten.
Barns rett til å ha minst en av foreldrene hos
seg
Pasient- og brukerrettighetsloven § 6-2 regulerer barns rett til samvær
med foreldrene i helseinstitusjon. Under innleggelsen har barn rett
til å ha minst en av foreldrene hos seg. Ved alvorlig eller livstruende
sykdom skal begge foreldrene kunne få være hos barnet. Foreldrene
og barnet skal også gis fortløpende informasjon om sykdommen.
Barn kan motta besøk utenom vanlig besøkstid. Personalet skal ta
hensyn til at barnet trenger besøk og skal legge opp rutinene deretter.
Samtidig skal de ivareta barnets behov for avlastning og hvile. Sykehuset plikter å legge til rette for samværet, for eksempel ved at foreldre
gis tilbud om overnatting og å spise sammen med barnet.
Retten til å ha foreldre hos seg gjelder også for barn som er innlagt i
institusjon som er en del av det psykiske helsevernet. Omfanget av
samværet må imidlertid vurderes ut i fra barnets sykdomstilstand.
Det vil si at foreldres tilstedeværelse vil måtte begrenses dersom den
påvirker barnets helse i en negativ retning. Dersom en eller begge av
foreldrene er årsaken til barnets sykdom eller sterkt påvirker barnets
helse, vil helsepersonellet måtte vurdere om det er tilrådelig at barnet
har foreldrene hos seg under oppholdet.
Barnet og/eller foreldrene kan klage til Helsetilsynet i fylket dersom
retten til samvær med foreldrene ikke blir oppfylt.
Barn har rett til å bli aktivisert og stimulert så langt deres helsetilstand
tillater det. Førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp
skal få det, og barn i skolepliktig alder har rett til undervisning under
opphold i helseinstitusjon i den grad det er forsvarlig ut i fra deres
helsesituasjon. Barns rett til undervisning reguleres av opplæringsloven.
Helsepersonellet skal informere om hvilke tilbud som foreligger, og
om hvor man kan henvende seg for å få ytterligere bistand.
Barnepasienter med funksjonshemminger
Barn eller ungdom med funksjonshemminger har de samme rettigheter
som andre unge pasienter. Imidlertid vil disse barna i tillegg ofte ha et
langvarig behov for helsetjenester og som gis av mange forskjellige
instanser og etater.

Mange barn med nedsatt funksjonsevne har behov for assistanse fra
helse- og omsorgstjenesten for å ta utdanning, eller å kunne delta i
arbeids- og samfunnsliv. For unge med funksjonshemminger finnes
det en egen veileder hvor deres rettigheter er samlet: «Barn og unge
med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?», som er
utgitt av Helsedirektoratet.
Barns rett til oppfølging etter utskriving
Sykehuset har ansvar for at det blir etablert kontakt med det kommunale
hjelpeapparatet når det er behov for oppfølging etter utskriving.
Dette skal gjøres i samråd med foreldrene. Aktuelle samarbeidende
instanser er: helsesøster, fastlege, skole, pedagogisk psykologisk tjeneste
(PPT), barneverntjenesten m.fl.
Barnets beste
I gjeldende helselovgivning er det barnets beste som styrer valg av
tjenester og tiltak. Dette følger av regler om forsvarlig virksomhet i
helse – og sosiallovgivningen, og i spesielle regler som pasient- og
brukerrettighetsloven. Sistnevnte har uttrykkelig fastsatt barns rett til
medvirkning og til å bli hørt og her følges prinsippet om at det skal
tas økende hensyn til barnets vilje i takt med alder og modenhet.
Samtidig skal barn bli ivaretatt slik at de i mest mulig grad slipper
unødige bekymringer og byrder som det fort kan føre med seg når
de blir rammet av sykdom. Barn trenger trygge voksne personer som
kan skape gode omsorgs- og pleiesituasjoner for dem.
Retten til latter og humor er kanskje ikke nedskrevet i norsk rett,
ei heller i folkerettslige konvensjoner. Men for sykehusklovnene
er denne retten i størst grad gjeldende, og med sin sprudlende
tilstedeværelse sørger de for gledelige og lattermilde pusterom for
mange barnepasienter. Ja, de står rett og slett for den daglige dosen
av hjertemedisin!

Smertekongress
Eva Carlsen, barnesykepleier, Kirurgisk avdeling for barn post 3, Oslo universitetssykehus

Jeg ønsker først å takke dere i Barnesykepleieforbundet for det
økonomiske bidraget som gjorde det mulig for meg å dra på denne
internasjonale konferansen. Likeledes har Norsk Barnesmerteforening
og jobben min Kirurgisk Avdeling for Barn post 3 (KAB 3) Oslo Universitetssykehus (OUS) lagt i bidrag. Takk!!! Turen til Stockholm har inspirert
meg både personlig og faglig. Siden jeg som person heller litt mot
den ”sykepleie-nerdete” siden har jeg lest en god del faglitteratur på
feltet barn og smerte. Programmet som var smekk fullt med barn &
smerte ”kjendisnavn” var overveldende og det var til tider vanskelig å
velge hvilken av parallell sesjonene jeg skulle delta på for å få maksimalt utbytte. Det at JEG skulle treffe de store navnene som Carl Von
Bayer, Linda Franck, Jennifer Stinson, Terry Voepel-Lewis og Alison
Twycross (igjen) var stort. På disse 4 dagene var det utover fremlegg,
diskusjoner, debatter og workshops også over 200 poster-presentasjoner
med det nyeste innen barn og smerte å boltre seg i.

Mylder fra posterområdet.

C. Vinsent, A. Twycross, Von Bayer, L.Franck, T. Voepel-Lewis

Noen av konferansens mange høydepunkter
Prosedyresmerte – historien og fremtiden v/Gustaf Ljungman (SE),
et av de spennende temaer under innlegget var nasal administrering
av smertestillende medikamenter. Blir dette fremtiden også for
norske barn?

på og ikke forstått når de sier ifra om sine smerter! En frisk debatt
som ga en bevisstgjøring rundt smertevurdering.

Workshopen jeg ønsker å fremheve var debatten om ”Selvrapportering av smerte - gullstandarden hvorpå avgjørelser
bør tas?” I panelet for barn og selvrapportering var Alison Twycross
(GB) & Cathrin Vincent (USA) vs. Linda Franck (USA) & Terry VoepelLewis (CA) som la frem argumenter mot barn og selvrapportering.
Carl Von Bayer (CA) sin kommentar som avslutning på debatten var
at: Førskolebarn ofte ikke blir spurt om sine smerter, - blir ikke trodd
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Et annet tema til inspirasjon; Nitrous oxide 50/50 oksygen (lystgass) ved prosedyresmerte. Daniel Annequin (F) la frem aspekter
rundt lystgass, som kort administreringstid, rask oppvåkning, få
bivirkninger, barnet trenger ikke være fastende og ikke minst sikkerhet og arbeidsmiljø. Dette fremlegget var inspirerende og med
ergrelse tenker jeg på de redde barna som fremdeles får gjort en
”raskt” punksjon av abscess, sårskift, lagt inn perifer venekanyle eller tatt
blodprøver for n´te gang. Det å bli sedert med midazolam, holdt
fast eller narkose, er de ondene vi har å velge mellom i dag. Hvorfor
er vi så trege? Men jeg dro allikevel hjem med troen på at de store

Gull-salen i Stockholms rådhus Mats Eriksson, Emma Olsson, Hanne
Reinertsen, Eva Carlsen, Anja Smeland, Laila Kristoffersen, Bente Vederhus
& en dansk anestesi lege.
sykehusene i landet snart får startet opp med et slikt flott tilbud!
Samtale om lystgass i OUS fortsetter på bussen hjem fra turen, med
sykepleier fra smerteseksjonen. Kanskje vi på denne turen har tatt
et steg nærmere? Neste uke er jeg i alle fall innkalt til møte med
tema lystgass.
Sosialt var det stor konferansemiddag i Djurgården som mange
deltok på. Jeg endte opp som restaurant guide i gamlastaden for
Twycross og en gjeng sykepleiere/professorer fra ulike barnesykehus i Canada. Onsdag aften var det arrangert en flott resepsjon
i Stockholms rådhus hvor det ble servert en nydelig buffet i den
imponerende ”gull-salen” - her ble det knipset mange bilder. Jeg
fikk tatt ett sammen med et av mine-”idoler” Jennifer Stinson.
Et frø til å jobbe videre med smerte/smertehåndtering hos norske
barn er sådd, så må fremtiden vise om det vil spire.

Eva Carlsen & Jennifer Stinson.
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VÅRSEMINAR
Clarion Hotel Royal Christiania

Oslo 28 - 30. april 2014
Mandag 28.april 2014
Fag-, leder- og lærerkonferanse
Kl. 10.00 - 16.30
Tema: Hvordan kan utdanning, klinikk og Barnesykepleierforbundet samarbeide om å synliggjøre syke barns behov
for spesialkompetanse?

Tirsdag 29. april 2014
Kl 08.00-09.00 Registrering
Kl 09.00-09.30 Åpning med kulturelt innslag
Kl 09.30-10.00 Family presence in neonatal and paediatric 		
settings across Europe v/ Adviser in Children
and Young People’s Nursing, Royal College of
Nursing, London, UK and Coordinator of the
PNAE network Fiona Smith
Kl 10.00-10.15 Pause
Kl 10.15-10.45 Children’s experience of acute hospitalization
v/ Claus Sixtus Jensen
Kl 10.45-11.00 Pause
Kl 11.00-11.30 Clinical Supervision: A Step Forward on
Quality and Safety
v/ Professor Sandra Cruz
Kl 11.30-12.30 Lunsj med utstillere
Kl 12.30-13.15 Experience from the terrorist attack 22nd of
July v/ MD, PhD, trauma surgeon Oslo
University Hospital Pål Næss
Kl 13.15-13.30 Pause
Kl 13.30-14.15 Erfaringer fra 22.juli – hvordan går det med 		
ungdommene?
v/ Fagsjef NSF Kari Bugge
Kl 14.15-14.30 Pause
Kl 14.30-15.15 Krysskulturelle barn
v/ cand.polit, i psykologi Lill Salole
Kl 15.15-15.30 Pause
Kl 15.30-16.00 Krysskulturelle barn
v/ cand.polit, i psykologi Lill Salole
Kl 18.00
Sosial tilstelning m/ middag

Onsdag 30. april 2014
Parallell (Nyfødt)
Kl 09.00-09.15 EDIN smertevurderingsinstrument v/ intensivsykepleier Solfrid Steinnes
Kl 09.15-09.30 Tidlig intervensjon rettet mot familier med 		
premature barn v/ barnesykepleier og 		
intensivsykepleier PhD Nina Kynø
Kl 09.30-10.00 Pause med utstillere m/frukt
Kl 10.00-10.45 Nyfødtkirurgi v/ barnekirurg Ole Schistad
Kl 10.45-11.00 Pause m/frukt
Kl 11.00-11.45 Liten i Norge. Presentasjon av studien og noen
foreløpige resultater. v/Helsesøster og prosjekt		
koordinator Unni Tranaas Vannebo
Kl 11.45-12.45 Lunsj med utstillere
Parallell (barn-ungdom)
Kl 09.00-09.15 Ungdommene opplevelser av kroniske smerter
v/ Smertesykepleier Kari Sørensen
Kl 09.15-09.30 Tvang i barneavdelinger v/ Barnesykepleier og
stipendiat Edel Svendsen
Kl 09.30-10.00 Pause med utstillere m/frukt
Kl 10.00-10.45 Barn og kreft v/ Overlege Bem Zeller
Kl 10.45-11.00 Pause m/frukt
Kl 11.00-11.45 Nyretransplantasjon i barnealder – hvem er de
og hvordan går det? v/ Barnelege PhD Trine 		
Tangeraas
Kl 11.45-12.45 Lunsj med utstillere
Helsedebatt: Hvordan kan barn og unges rettigheter 		
sikres i fremtiden?
12.45 – 13.00 Velkommen
13.00 – 13.10 Helseministeren
13.10 – 13.20 Barneministeren
13.20 – 13.30 Barneombudet v/ Anne Lindboe
13.30 – 13.40 Unge Funksjonshemmede v/ Simen Brændhaugen
13.40 – 13.50 Stiftelsen Sykehusbarn
13.50 – 14.00 Norsk Barnelegeforening v/ Ingebjørg Fagerli
14.00 –14.15 Pause med frukt
14.15 – 15.15 Hvordan kan barn og unges rettigheter sikres i
fremtiden? Paneldebatt m/ spørsmål fra salen
15.15 – 15.30 Oppsummering og avslutning
Leder panel debatten: Barnesykepleier Morten Syversen
Panel - inviterte: Helseministeren, Barneministeren, Barneombudet,
Barnesykepleierforbundet, Norsk Barnelegeforening, Unge
Funksjonshemmede, Stiftelsen Sykehusbarn.
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FRIrom-rom for emosjon
Mads Bøhle, Team FRIrom

FRIrommet ligger på takterrassen på Kvinne-barn-senteret på St. Olavs Hospital i
Trondheim og er et annerledes rom for pasienter og pårørende på sykehuset.
FRIrom innbyr til å kunne samle seg og sortere de mange tanker og følelser mange
får og opplever under et sykehusopphold. Tanken bak FRIrom er at pasienter og
pårørende trenger et ”fristed” utenom pasientrommet og avdelingene, et rom der de
kan bruke i en vanskelig tid, et sted for å ”lade batteriene”.

Fra Idè til virkelighet
Idéen til å lage et slikt rom fikk jeg gjennom min jobb som barnesykepleier på Barn Intensiv og trivselsykepleier ved Barn4 avdeling
for kreft og blodsykdommer. Her møtte jeg mange pårørende og
pasienter som nettopp savnet et sted de kunne være uten påsyn av
andre. Spesielt på Barn 4 var det flere foreldre som følte at de mange
ganger måtte holde igjen følelser i vanskelige situasjoner i nærvær av
sitt eget syke barn.
I 2010 kom det ei mor bort til meg å sa ; ”Mads, har du ikke et rom
der jeg kan rope og gråte bare for meg selv ? ”. Men jeg hadde ikke
det, et slik rom trengtes, dette måtte jeg gjøre noe med. Jeg nevnte
dette behovet for et rom for Steffen Wellinger ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning på NTNU våren 2010 og på høsten
hadde han 2 arkitektstudenter som ville ta denne utfordringen som
sin masteroppgave.
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Sunniva Huus Norbø og Maren Storihle Ødegård utviklet FRIrom
gjennom sin masteroppgave i 2010/2011 og realiserte dermed denne
moren ønske. De forankret FRIrom i følgende verdier;
FRIrom; et fristed hvor man føler seg trygg
Trygghet
til å være seg selv
for å tørre og være svak
for å reagere fritt
Håp
for å være sterk
for å samle krefter
for å fortsette den viktige jobben som pårørende

” Ein fristad for meg er ein plass eg kan få være meg sjølv
utan og måtte ta hensyn til andre. Når ein er pårørande
til eit barn med alvorleg sjukdom som i tillegg er langvarig,
blir ein utsett for eit enormt press. Ein skal prøve og ikkje
la sin eigen redsel påvirke barnet og må til ein kvar tid
ta seg sammen for å skjule fortvilelse, frustrasjon, redsel
og sinne. Ein kan sjølvsagt gå ut av rommet for at ikkje
barnet skal bli ”påvirka”, med der vrimlar det jo av andre
menneske. Enten det er andre pårørande og pasientar,
sjukepleiarar og legar. Det å vere langvarig på sjukehus
utsett deg også for svært lite privatliv. ”Alle” vet ”alt” om
deg og det er ikkje alltid like kjekt å vise heile følelsesaspekteret sitt. Eit FRIrom kunne hjelpt meg i akkurat det
som eg beskriv ovanfor. Det å få vere ”trygg” når ein til
dømes føler for å hyle ut eller skrike og latårnen flyte fritt.”
mor til ei kreftsjuk jente.

Gjensidigestiftelsen kontaktet oss etter å ha lest om FRIrom, de ønsket
å støtte dette viktige prosjektet. Den 7. Juni 2013 åpnet moren, som
kom til meg i 2010 , historiens første FRIrom . Takket være støtten på
925 851 kroner hadde jeg, Sunniva og Maren fått realisert og bygget
dette viktige rommet. Trine Vekseth fra Gjensidigestiftelsen Nord sa i
sin åpningstale ” at dette prosjektet er et av de viktigste vi har støttet i
hele stiftelsens historie”. Gjensidigestiftelsen vektlegger at de prosjektene
de støtter er forbyggende, aktivitetsskapende og samfunnsnyttige.

endeveden i veggen, åringene danner et mønster som er unikt og
oppdagende.
Fasaden på FRIrom består av flettet norsk osp som gir det karakteristiske
utseende, bakenforliggende ledstrips gir FRIrom og flettinga en helt
magisk utseende i mørket. Bygget varmes opp av gulvvarme og et
eget ventilasjonssystem, veggene er isolert med Huntons trefiberisolasjon. FRIrom er bygget som en eget bygg/paviljong på 9 m2
som bare trengs og koples til strøm og brannvarslingsanlegg.

Jeg tenkte litt på dette etter åpningen; FRIrom er jo forebyggede da
det kan hjelpe pårørende og pasienter å komme seg videre med
tanker og følelser i en krevende situasjon. Det er aktivitetsskapende
i den grad at foreldrene kan få ” ladet batteriene ” og dermed kan stå
bedre rustet i møte med sitt barn. Når jeg så på det samfunnsnyttige
perspektivet av Frirom tenkte jeg om bruken av rommet kunne gjøre
det lettere å komme tilbake til hverdagen og livet etter endt sykehusopphold?
Formen og rommet
FRIrom skal være et godt sted å være, hvor man som pårørende kan
finne ro og trygghet i en sårbar sitasjon, et sted hvor man kan nyte
stillheten og agere i begrensende omgivelser, Ingen forpliktelser,
ingen forventninger, ingen forstyrrelser.
Snekkeriet Verdal i samarbeid med arkitektene Sunniva og Maren
startet høsten 2012 utforminga og byggingen av det fantastiske
trebygget der alt er laget i norsk tre. Veggene og taket i Frirom er
bygget i massiv tre furu, veggene er satt sammen av 1500 utfreste
møbellimtrebiter. Dette danner et enormt flott spill der vi ser

Når det mørkner kommer himlingen med de 95 lysende oregamitranene
sterkere frem, disse tranene er foldet av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Under åpningen av FRIrom slapp vi nesten 300
ballonger med oregamitraner hengende under, flere hadde skrevet
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hilsener til sine kjære på sine traner. Oregami er en eldgammel kunstform med folding av papir. Oregami symboliserer lykke, håp, lang
levetid, velstand og helse. Et gammelt japansk sagn sier at den som
bretter 1000 traner vil få oppfylt et ønske. Sagnet ligger til grunn for
den berømte historien om Sadako Sasiki, en ung jente fra Hiroshima
som ble diagnosert med leukemi og prøvde å folde traner for å bli
frisk. Den rørende historien handler om håp og styrke, og bruk av
oregami i den forstand er gitt videre til andre som også trenger styrke
og støtte.
Fra FRIroms indre sirkulære rom og madrass kan man ligge og se opp
på de lysende oregamitranene som henger i taket. Gjennom glasskuppelen i taket kan man se tranenes skyggespill forlytte seg i takt
med solens vandring. Jeg gleder meg virkelig til vinteren da jeg kan
ligge og se opp på tranene og den stjerneklare nattehimmelen gjennom
kuppelen.
Arkitektene Sunniva og Maren valgte og gi FRIrom en form som en
spiral med et stort indre rom, spiralens retning og veien inn i FRIrom
går til venstre. Innen psykologien sies det at om du går innover mot
venstre går du inn i din egen psyke- kontemplasjon.
Det sirkulære indre rommet med sine vegger av endeved gir en magisk
omsluttende effekt, tanken er at dette kan minne en på det første
helsebringende rom, livmoren. Hvor alt er trygt og hvor alt liv starter.
Under byggeprosessen hørte jeg en bemerket; ”rommet oser av
kjærlighet og skjønnhet” . Håndverkerne ved Snekkeriet Verdal som
har bygget FRIrom bit for bit har virkelig lagt sin sjel og kjærlighet i
bygget og man kan virkelig føle dette i veggene.

”Det påstås at skjønnhet virker utelukkende på sjelen. Men slik er det
ikke. Den virker på kroppen også. Hvor lite vi enn vet om hvordan vi
påvirkes gjennom form, farge og lys, så vet vi i det minste at det har
en avgjørende påvirkning på kroppen ”
”Anmerkninger om sykepleie-hva det er og ikke er”
Florencs Nightingale 1859

Bruken
Hver avdeling ved Kvinne-barn-senteret har fått utdelt hvert sitt
nøkkelkort til Frirom så pårørende og pasienter kan bruke det når de
vil. Man henger fra seg og setter skoene innenfor den store glassdøren,
dermed ser andre også når rommet er opptatt. FRIrom er utformet
universelt med tanke for rullestol brukere, døren går automatisk opp
og det er en rampe opp og inn. Høyden på den sirkulære madrassen
inne er også lagt i en høyde som gjør det lett og forflytte seg fra
rullestol til madrass.
I FRIrom er det en lydinstallasjon designet av musikkstudenter ligger
som et svakt bakteppe i rommet. Man kan også tilkoble egen musikk
noen som er veldig populært blant ungdommen som bruker rommet.
Rommet har også vært brukt av fysioterapeutene, spesielt en gutt
likte å være her og ta tøyeøvelser mens han hørte på musikken. Ei
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jente beskriver stundene her; ” Deilig å komme seg bort fra avdelinga,
det fineste er stillheten, roen, trenger ikke tenke på noe. Bare drømme
seg vekk til fine plasser, befriende og være der. ” Rommet brukes
nesten hver dag og enkelte ganger har det vært kø, derfor har gartnerne
rustet opp selve takterrassen FRIrom står på. Det har blitt et fint uteområde på toppen av Kvinne-Barn-senteret, dette i seg selv er
et naturlig FRIrom med gode sittestoler.
Selve prosjektet har tatt 3 år fra idè til virkelighet og jeg kan nå si at
FRIrom er forebyggende, aktivitetsskapende og samfunnsnyttig slik
Gjensidigestiftelsen vektlegger. Gjennom prosjektering og bygging
av FRIrommet har det vært mange ildsjeler og samarbeidspartnere.
Jeg vil spesielt takke Sunniva og Maren for sitt arbeid med å utforme
FRIrom, Snekkeriet Verdal har gitt rommet den endelige magi i bruk
av materiale og handverk.

Min visjon er at om 5-10 år står det
FRIrom flere plasser i verden!
Følg prosjektet på www.frirom.no
og på facebook

Samarbeidsmøte for nordiske
sykepleiere som jobber med barn
Jostein Kristoffer Stemland, Barnesykepleier, sekretær BSF

Den 13. – 14. september ble det avholdt samarbeidsmøte for alle nordiske helsesøstre og
barnesykepleiere på Færøyene. Et slikt samarbeidsmøte avholdes årlig, og vertskapet
rulleres. Barnesykepleierforbundet sendte 2 delegater til møtet.
Det er vanlig at samarbeidsmøtene begynner med at organisasjonene
fra hvert enkelt land presenterer hva de har jobbet med siden forrige
møte. På den måten får man et bedre innblikk i aktuelle saker og de
andre landene kan komme med innspill.
Tema for årets samarbeidsmøte var:
Hvordan det jobbes med tverrfaglighet. Det er forskjellig hvordan
de ulike landene håndterer tverrfaglig samarbeid, og det ble en
god diskusjon hvor det kom frem at vi har mange av de samme
utfordringene.
Det som kom frem under gruppearbeidet og den påfølgende
diskusjonen var blant annet at det av og til oppleves en total
mangel på kommunikasjon mellom forskjellige instanser i 1. og 2.
linjetjenesten. For eksempel kan pasienter og pårørende oppleve
trygghet på sykehuset, men føle misnøye med hvordan de blir
håndtert i kommunen. Det virker som dette kan skyldes at overgangen
blir for brå og at det tverrfaglige samarbeidet mellom sykehus og
kommune i mange tilfeller ikke er godt nok. Årsaken kan være
manglende kunnskaper om de andre instansenes arbeid eller at
arbeidshverdagen ikke gir nok rom for kommunikasjon og samarbeid
på et tverrfaglig plan.

Et godt tverrfaglig samarbeid i overgangsfasen mellom 1. og 2. linjetjenesten hadde vært det ideelle, med fokus på å øke samarbeidspartenes kunnskaper, slik at pasienter og pårørende får dekket sitt
informasjonsbehov og er forberedt på hva som møter dem i neste
instans.
På kvelden mellom dag 1 og dag 2 var vi invitert til middag hos
byrådet i Torshavn. Der fikk vi servert lokale matretter krydret med
unge lokale artisttalenter og historier om Torshavn.
Neste år avholdes samarbeidsmøtet i Stockholm. Da skal det i
tillegg avholdes en nordisk konferanse. Konferansen har temaet ”
Listening to the children”, du kan lese mer om den på:
http://jordnarait.se/nosb/
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Morten Syversen

Espen Helvig

Den mannlige barnesykepleieren
Lillian Hagen Bjørklund, barnesykepleier, barneavdelingen, Sykehuset Levanger

I dag er det totalt 654 medlemmer som er organisert i barnesykepleierforbundet, kun
tolv av disse er menn. Det som er klart er at vi som jobber med barn ønsker oss flere
menn inn i kollegiet, spørsmålet er bare hvordan vi kan nå dem? Barnesykepleiefaget
er både utfordrende og interessant, og karrieremulighetene er mange. For å synliggjøre noen av mulighetene har vi spurt tre menn om hvorfor de valgte å ta videreutdanning i barnesykepleie. De ble bedt om å si litt om jobben sin, samt trekke fram
gode grunner for å ansette mannlige barnesykepleiere. De ble også spurt om hva de
gjør om fem år.
Morten Syversen
Morten jobber i dag som enhetsleder ved
en barnemedisinsk avdelig, Barnepost 1, ved
Oslo Universitetssykehus (OUS). Den første
avdelingen han jobbet ved var imidlertid
barneonkologisk avdeling, Ullevål. Han erfarte
tidlig at pediatrien bydde på mange små og
spesialiserte oppgaver, samtidig som han så
at sykepleieoppgavene ofte ble satt i sentrum.
Når han skulle ta sin videreutdanning falt
valget derfor naturlig på spesialisering innen
barnesykepleie.
I dag består lederjobben til Morten av mye
møtevirksomhet, men han tar daglig en
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runde ut i avdelingen for å hilse på pasienter
og pårørende. Synlig ledelse synes han er
viktig.
- Jobben som enhetsleder utfordrer barnesykepleiefokuset mitt hele tiden, hvor ressurser og
oppgaver skal samsvare med den fagligheten
jeg mener vi skal tilby pasientene.
På spørsmål om hvorfor en avdeling bør
ansette mannlige barnesykepleiere svarer
Morten at han mener kjønn er kompetanse.
Han påpeker samtidig at ”mannskompetansen”
alene ikke er nok. Som leder ønsker han å
rekruttere de dyktigste sykepleierne.
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- Politiet er opptatt av å speile samfunnet, og
dette skulle jeg ønske ble et mer tydelig fokus
også innen sykepleiefaget. I tillegg tror jeg det er
lite kontroversielt å påstå at pappaperspektivet
ikke har en sentral plass i barnesykepleiefaget,
noe kanskje flere mannlige barnesykepleiere
kan bøte på.
Om fem år tror Morten at han fortsatt har
barnesykepleiefaget som kjerne. I hvilken
form og farge synes han det er vanskelig å si
noe om. Morten trives imidlertid godt som
leder, og han ser ikke bort fra at han om fem
år gjør mye av det samme som i dag.

Ronny Andersen

Espen Helvig
Espen har det siste året jobbet i et vikariat
som fagutviklingssykepleier ved barnekirurgisk
avdeling, KAB 2, ved Rikshospitalet (OUS).
Etter å ha jobbet i fire år med barn kom han
til den erkjennelsen at “voksenavdeling” ikke
lengre fristet. Videreutdanning innen operasjon,
intensiv og anestesi var aldri aktuelt. På
spørsmål om hvorfor han ble barnesykepleier svarer Espen:
- Jeg trivdes med å jobbe med syke barn i alle
aldre, både kronisk og akutt syke. Jeg ønsket
meg mer kunnskap og bredere forståelse om
barn på sykehus og deres pårørende. Valget var
således enkelt.
Espen synes det er vanskelig å skulle
beskrive en typisk dag på jobben. Det han
imidlertid daglig prøver å få med seg er
morgenrapporten ute i sengeposten, etterfulgt av besøk på intermediær/overvåkingsstua. Dette for å få oversikt og planlegge
dagen sammen med sykepleierne som er
på vakt. Tiden brukers ellers til telefoner,
mail, møter, noe direkte pasientkontakt og
arbeid med prosedyrer etc. Noen oppgaver/
utfordringer han får som fagutvikler løses
raskt, mens andre oppgaver går over lengre
tid. Espen bedyrer imidlertid at han bruker
maks halve dagen foran en pc.
Espen kommer ikke i beit for svar når jeg ber
han nevne tre gode grunner til å ansette
mannlige barnesykepleiere. Han har mange.

Det første han trekker frem er miljøet i
personalgruppa. Videre påpeker han at
både barna og foreldrene trenger begge
kjønn representert. Espen mener også at
det å ansette en mannlig barnesykepleier
vil være bra for den videre rekrutteringen til
avdelingen generelt, men kanskje spesielt
for å få enda flere menn til yrket.
– Jeg er 100 prosent sikker på at flere menn
hadde begynt på en barneavdeling dersom de
hadde visst hva det gikk ut på. Hvor mange andre
arbeidsplasser kan man, litt satt på spissen,
sette seg ned å spille playstation med pasienten
en halvtime som et ledd i behandlingen? Man
har lov til å være litt barnslig og leken. Det er
faglig spennende og utfordrende, og ingen
dager er like.
Om fem år tror Espen at han fortsatt er på
Rikshospitalet, mest sannsynlig tilknyttet
samme avdeling som han jobber i dag. Han
har lyst til mye, men har ikke helt avklart hva
det blir enda. Master eller en annen spesialutdanning er ikke utenkelig.
Ronny Andersen
Ronny jobber i dag som barnesykepleier ved
nyfødt intensiv i Tromsø. Det startet med at
han først jobbet i noen år på barneavdelingen
i Tromsø. Her arbeidet han blant annet med
barn og ungdom som hadde kreft. Det å se
hvor syke barn og ungdom kan bli, og det å
følge ulike sykdomsforløp på godt og vondt,

vekket hans interesse for spesialisering. Når han
så ble tilbudt videreutdanning i barnesykepleie gjennom jobben, var valget enkelt.
Jobben på nyfødt intensiv består i å arbeide
med syke nyfødte og for tidlig fødte barn,
barn fra 0-6 måneder. Ronny er forholdsvis
nytilsatt ved denne avdelingen, og jobben
her er et ledd i bindingstiden han har forpliktet
seg til etter å ha fått tilskudd til å ta videreutdanning. Grunnet den korte fartstiden
føler han seg fortsatt litt på ”glattisen”, men
det er noe han vet vil gå seg til.
– Jeg trenger ikke si annet enn at det både er
spennende og action til tider.
Når Ronny blir bedt om å nevne tre gode
grunner for å ansette en mannlig barnesykepleier trekker han først frem at det er bra
både for pasientene og for personalgruppa.
Mannlig innslag mener han får dempet ned
litt kvinnelige hormoner. Ikke minst tror han
julebordene vil bli bedre dersom det ansettes flere menn.
Om fem år vet ikke Ronny hva han gjør. På
grunn av litt hjemlengsel kombinert med
familiesituasjonen så kommer han til å flytte
til Alta neste sommer. Ønsket er i alle fall
at han etter hvert vil få seg en jobb som er
relatert til barn og ungdom.
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Spørreundersøkelse
- Trenger barneavdelinger spesialsykepleiere
Mads Bøhle, Trivselssykepleier og barnesykepleier, St.Olavs Hospital

I St. Meld.nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja påpekes det at arbeidslivet
blir stadig mer kunnskapsbasert og kunnskapsintensivt. Dette krever
solide og brede grunnutdanninger som gir utøverne kjernekompetanse
til å gå inn i alle deler av tjenesten. Bachelorutdanning er ingen spesialistutdanning og kompetansekravene i tjenestene er store.

F. Hvor mange ganger har videreutdanning i barnesykepleie blitt
presentert på seksjonen/avdelingen?
Gjennomsnittlig er 1 gang, antall varierer fra 0-5. Noen av besvarelser
svarer ikke med antall men med: sjeldent, når det er aktuelt, ofte og
åpen dag før hvert opptak.

Tilgangen til kompetent arbeidskraft (herunder sykepleiere) er
avgjørende for å opprettholde offentlige velferdstjenester av høy
kvalitet. Høgskoler og universiteter er forpliktet til å tilpasse utdanningstilbudet til samfunnets behov for kompetanse. Systematisk og tett
kontakt mellom utdanningene og arbeidslivet er en forutsetning for at
barn og unges behov kan ivaretas (Meld.St.13 (2011-2012) Utdanning
for velferd).

G. Hvor mange sykepleiere oppfordres årlig ved seksjonen/avdelingen til å ta videreutdanning i barnesykepleie?
Gjennomsnittlig antall er 11.7, antall varierer fra 0-90 stykker. Noen av
besvarelser svarer ikke med antall men med; vet ikke, oppfordrer alle til
å søke, noe tilfeldig, alle er spesialsykepleiere og alle.

Barnesykepleieforbundet (BSF) har i år foretatt en spørreundersøkelse for å kartlegge regionale helseforetak’s behov for barnesykepleiere og studieplasser i videreutdanning. Vi vet at flere utdanningssteder i Norge av ulike årsaker legger ned barnesykepleieutdanning
på ubestemt tid. BSF ønsket med denne kartleggingen å finne ut hvor
mange barnesykepleiere som er ansatt på avdelingene og hvordan
behovet for flere blir vurdert. Likeledes var det ønskelig å vurdere antall
praksisplasser opp mot studieplasser. Hvordan informasjon om utdanningen
formidles og økonomisk støtte under utdanning kan ha betydning når
videreutdanning vurderes og er derfor interessant å kartlegge.
Det ble sendt ut 61 spørreskjema til landets nyfødt, barne- og ungdomsavdelinger. Svarprosenten uten purringer var ca. 40 %. Kartleggingen
presenteres under med spørsmålene som overskrift, gjennom-snittstall er
blitt beregnet ut ifra sum på tall i besvarelsen / antall tallbesvarelser;
A. Hvor mange ansatte sykepleiere med videreutdanning i
barnesykepleie har dere ved seksjonen/avdelingen?
Gjennomsnittlig er det ansatt 7,4 barnesykepleiere per avdeling, antall
varierer fra 1-28. En avdeling har 10 barnesykepleiere av 11 ansatte.
B. Hvor mange ansatte sykepleiere med videreutdanning i
barnesykepleie har dere behov for de neste fem år?
Gjennomsnittlig behov var 7,3 de neste fem år, antall varierer fra 0-35
stk. En avdeling hadde en variabel antall på behov fra 10 til 20 stykker.
C. Hvor mange praksisplasser for sykepleiere i videreutdanning i
barnesykepleie har seksjonen/avdelingen i dag?
Gjennomsnittlig antall praksisplasser var 3 per avdeling, antall varierer
fra 0-30 plasser. På en avdeling var alle studentene innom avdelingen. 6
avdelinger hadde svart at de hadde 0 plasser.
D. Hvor mange praksisplasser kan seksjonen/avdelingen stille til
disposisjon for videreutdanning i barnesykepleie? Begrunn i pkt K.
Gjennomsnittlig antall praksisplasser var 3,5, antall varierer fra 0-30
plasser. En avdeling har svart at det bare er aktuelt med hospitering.
E. Hvor mange ganger er behovet for videreutdanning tema på
personalmøter eller medarbeidersamtaler hos dere i løpet av et
år?
Gjennomsnittlig antall her er 2,2, antall varierer fra 0-10. Noen av
besvarelser svarer ikke med antall men med; ofte, alltid, alle medarbeidersamtaler og flere ganger.

H. Hvor mange studenter i videreutdanning i barnesykepleie får
økonomisk støtte til videreutdanning pr. år/kull?
Gjennomsnittlig antall som får støtte er 2, antall varierer fra 0-30 stykker.
Noen av besvarelser svarer ikke med antall men med kommentarer
som; alle som kommer inn får stipend og 4 høst 2011 og ingen 2012.
I. Hvilken type økonomisk støtte til videreutdanning:
stipend
eller lønn
kr:_________pr.år/pr.kull
Det er ikke alle som har besvart spørsmålet, men av de som har oppgir
12 at stipend brukes som økonomisk tilskudd og kun tre steder oppgir at
studenten får lønn. Støtten varierte med 200.000, 60 % lønn, 327.000 +
dekking av dokumentutgifter, lønn 75% stilling da bindingstid, 12.000
pr.mnd/ansatt, grunnlønn etter ansiennitet og sykehuset har tidligere
gitt noen stipend utfra behov.
J. Hvilken bindingstid/forpliktelse er knyttet til en eventuell
økonomisk støtte?
Bindingstid varierer fra 1,5 – 2,5 år. De fleste oppgir bindingstiden til 2 år.
K. Har avdelingen ingen praksisplasser for studenter i videreutdanning i barnesykepleie? - hva er i så fall årsaken?
Noen av svarene her var; liten avdeling, kan legge til rette v/ behov, lavt
aktivitetsnivå men de kan være her en periode, har ikke vært tema og
prioriterer intensiv utdanningen.
L. Eventuelt utdypende kommentarer. Beskriv gjerne om hva som
er avdelingens behov for spesialsykepleiere, eller ønsker til BSF
Det var flere som uttrykte behov for flere sykepleiere med videreutdanning. Noen skrev at de ønsket sykepleiere med ulike videreutdanninger. Det ble uttrykt på følgende måte; flere ønsker 50 % med
barnesykepleiere, at spesialsykepleiere behersker nyfødte- og store
barn, det er ønskelig med flere spesialsykepleiere i pediatri; ca. 15
stillinger, Behov for økt kompetanse, sengepostene har behov for flere
spesialsykepleiere, mens poliklinikken, dagenheten og habiliteringen bare
har spesialsykepleiere, ønsker flest mulig barnesykepleiere i tillegg til
sykepleiere med videreutdanning i rehabilitering, lungesykdom og
infeksjon.
Selv om svarprosenten ikke var så høy gir overnevnte data fra kartleggingen
likevelet bilde av behov for- og mulig rekrutering til videreutdanning i
barnesykepleiere.
BSF takker alle som har besvart denne kartleggingen!
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Triage i barnemottak
Kristin E. Uppman, akuttsykepleier, Pasientmottak for barn, St. Olavs Hospital

Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, er lokalsykehus for
ca. 60.000 barn i Sør-Trøndelag. Barnemottaket mottar barn < 16 år
for øyeblikkelig hjelp innen fagområdene: medisin (største gruppe),
kirurgi, nevrokirurgi og ortopedi. I 2010 og 2011 ble det henvist ca.
3500 barn årlig fra fastleger, legevakt eller AMK, hvorav 40% ble lagt
inn og ca. 60% ble behandlet poliklinisk. I tillegg var det 150-200
andre registrerte polikliniske konsultasjoner (kontroller) hvert år (1).
Statistikk viser at vi i 2012 hadde >4000 pasienter i barnmottak. Vi
ser en betydelig økning i antall pasienter i vinterhalvåret i forhold til
sommerhalvåret. Jevnt over er pasientbelegget likt fordelt gjennom
uka, men helgene har litt lavere antall pasienter. Dag- og kveldsvakter
har høyest belegg (2).
Tidligere var praksis slik at barna ble vurdert umiddelbart etter
ankomst barnemottak av sykepleier, i ekspedisjonen eller på venterommet. Denne første vurderingen ble ikke dokumentert noe sted
og vi hadde imidlertid ikke noe system som sikret kvaliteten på
sykepleiernes observasjoner. Sykepleieren tok så en avgjørelse om
barnet kunne vente på venterom eller måtte tas inn på mottaksrom
for videre undersøkelse med en gang. På mottaksrom utførte sykepleier en del rutinemessige observasjoner, målinger og samtale
som ble dokumentert på sykepleiernes innkomstskjema. I tilfeller
hvor sykepleieren observerte et alvorlig sykt barn med truende svikt
i vitale funksjoner som nedsatt bevissthet, og/eller tegn på alvorlig
respirasjonssvikt, dårlig sirkulasjon, alvorlig dehydrering, sterke
smerter, skader, blødning eller hudblødninger/petekkier ble vakthavende barnelege tilkalt umiddelbart (1). Det var en ustrukturert
metode hvor individuelle vurderinger ble tatt ut ifra ulik kompetanse
og erfaring, og prioriteringer ble gjort ut ifra kunnskap og ”magefølelsen”.
Rask og korrekt medisinsk behandling av akutt syke pasienter er
viktig for deres prognose (3). Den første sorteringen av pasientene,
og den første timens handlegging anses å være viktigst (4).
I Statens Helsetilsyns rapport «Mens vi venter...» -forsvarlig pasientbehandling i akuttmottakene? fra 2007 kom det frem at flere av
landets akuttmottak manglet et forsvarlig system for vurdering og
prioritering av pasienter (5). Det ble stilt krav om forbedringer og
flere sykehus innførte derfor triage-systemer (6). Vårt barnemottak
ble ikke bedømt men vi har likevel valgt å innføre triage-systemet
retts-p for å bedre kvaliteten på initial håndtering, vurdering og
prioritering av akutt syke barn. Krav om faglig forsvarlighet går igjen
i alle helselovene (7) og det er i dag krav om at faglig forvarlighet
er begrunnet i erfaring, teori og i forskningsbasert kunnskap (8). Vår
målsetting for oppstart av triage var ”å få en tydelig og systematisk
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vurdering som minsker den individuelle variabiliteten, øker den
medisinske sikkerheten og bidrar til at alle snakker samme språk”. Vi
implementerte triagesystemet retts-p i november- 12.
Triage
Triage er et prioriteringssystem som baseres på pasientens tilstand,
hvor syk eller skadet vedkommende er, og ikke ut i fra ventetid
eller andre kriterier. Hensikten er å sikre at pasienter som pga sin
medisinske tilstand ikke kan vente eller ikke bør vente, blir mottatt
av lege til riktig tid, samt å identifisere pasienter som kan vente på
legetilsyn, uten risiko for forverring av sin tilstand (9).
Triagesystemene som er tatt i bruk i Norge er i hovedsak Manchester
Triage System (MTS) og Rapid Emergency Triage and Treatment
System (RETTS) (10). MTS har kontaktårsaker for voksne hvor de
fleste av dem også er tilpasset pediatriske pasienter. Måling av vitale
parametere inngår ikke som standard i MTS (11). RETTS inneholder
ingen vurdering av barn, men i 2010 ble det i Sverige utarbeidet en
pediatrisk modul som heter rapid emergency triage and treatment
system – pediatric (retts-p). Retts-p har samme struktur som RETTS
ved vurdering av kontaktårsaker, kalt ESS (Emergency Signs and
Symptomes), og vitale parametere, samt triage- og prosessbaserte
tiltak. Kontaktårsakene er tilpasset barns sykdomspanorama og referanseområdene for vitale parametere er tilpasset ulike alderstrinn
(12). En nasjonal implementering av retts-p pågår i Sverige. Per i dag
vet vi ikke at det er andre sykehus i Norge som har innført pediatrisk
triage. Hovedmottak ved St. Olavs Hospital og den prehospitale
tjeneste i helse midt-Norge (HMN) har innført RETTS. Dette var en av
grunnene til at vi ved St. Olavs Hospitals barnemottak valgte retts-p
som prioriteringssystem.
Retts-pediatri
Vurdering av vitale parametere er inndelt etter ABCDE-prinsippet
som brukes i vurdering av akutt syke pasienter, som for eksempel
måling av respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, pulsfrekvens osv.
Dette er relativt objektive registreringer, og vil kunne minske subjektiviteten i triage (14). Det er egne referanseområder for barn i ulike
aldere når det gjelder respirasjon og sirkulasjon. Disse grensene
for vitale parametere er basert på forskning og erfaring fra Canada
(pead-CTAS) (13). Forverring i tilstand oppdages ikke nødvendigvis
via kontaktårsak eller subjektive algoritmer på kliniske tegn og
symptomer, men kan vise seg i endringer i vitale parametere.
En ESS algoritme tar utgangspunkt i pasientens kliniske symptomer
og tegn pasienten har ved innkomst, for eksempel Respirasjonsbesvær,
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Prehospital triage:

A

direkte
ESS:

Ufri luftvei

VP fra amb:
Ja
Nei
Uten anm

B

Spo2 på luft:

RF/min

SpO2
RF

SpO2
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Kramper
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Alert 0-2mnd

Alert

Puls korr:
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E

Temp:

ESS Retts-p:
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Kap.tid:
V

M

Smerte:

Temp

Temp

Rød ESS

Rød pri

Oransje
ESS

Gul ESS

Oransje pri

Kramper og Magesmerter. Det er >100 kontaktårsaker fordelt på ca
40 ESS algoritmer tilpasset barn. Disse er utarbeidet av barneleger
ved ulike sykehus i Sverige og basert på såkalt ”expert opinion”,
men er ikke statistisk validert. ESS bidrar til en strukturert anamnese
og beslutningsstøtte for sykepleieren. Til ESS algoritmene tilhører
triagetiltak; disse styrker vurderingsgrunnlaget (Hemoglobinmåling,
blodsukkermåling, osv.). ESS vil kunne gi pasienten en høyere prioritet
i de tilfellene hvor vitale parametere er normale eller gir lav prioritet.
Dette utgjør en ekstra sikkerhet for tilsynelatende upåvirkede
pasienter med en potensielt alvorlig/livstruende tilstand.
Triagesystemet innebærer altså måling av vitale parametere etter
ABCDE-prinsippet og identifisering av symptomer og tegn for
hver kontaktårsak (ESS), som sammen gir en av fem hastegrader
og bestemmer videre prosesstiltak i påvente av legeundersøkelse.
Hastegradene er inndelt i fem farger, rød – oransje – gul – grønn –
blå, hvor rød haster mest og blå minst (12).

Gul pri

Temp

Grønn ESS

Grønn pri

A betyr Airway- frie luftveier
B betyr Breathing- respirasjon
C betyr Cirkulation- sirkulasjon
D betyr Disability- nevrologi
E betyr Exposure- temperatur (12).

Dersom lege ikke rekker å tilse barnet innen angitt TTD skal barnet
retriageres. Sykepleier kan prioritere ned uten legekontakt om
vitalparameter forbedres, men ikke lavere enn ESSens nivå. Sykepleier kan prioritere opp dersom vitalparametre eller ESS forverres.
Kun lege kan gi lavere prioritet enn ESS tilsier. Ved magefølelse for
høyere hastegrad enn barnet får i henhold til retts-p så kan sykepleieren alltid triagere opp, men ikke ned.
Erfaringer og utvikling
Vi innførte triage i pasientmottak for barn i månedsskiftet november/
desember 2012. Vi erfarer ulike utfordringer i å triagere barn og det
kan derfor ta lengre tid å gjøre den første vurderingen. Barn samarbeider ikke alltid like lett, det kan for eksempel være at barnet er redd
eller har smerter, er febersykt, vil eller kan ikke fortelle hvordan de
har det osv. Kanskje ingen har sett hva som har skjedd med barnet,
eller foreldre kan være oppskaket av ulike grunner og påvirke barnet
således. Videre ser vi en tendens gjennom vinterens måneder at vi
har flest antall pasienter triagert til oransje hastegrad (2). Dette kan
komme av flere årsaker og har gitt oss utfordringer i forhold til
monitoreringsbehov og ressurser. Etter å ha gjort en evaluering
blant sykepleiere og leger ansatt hos oss ser vi likevel at personalet
jevnt over er fornøyd med triagesystemet og synes det fungerer
bra.
Alle ø-hjelps pasienter blir i dag triagert i henhold til retts-p ved
innkomst og dermed har sykepleierne grunnlag for å avgjøre
pasientens videre prosess i mottak. Dette innebærer hvor raskt
pasienten bør sees av lege, monitoreringsbehov og tiltak i påvente
av lege, samt hvilket rom pasienten bør være på. Prehospital
tjeneste implementerer også retts-p i HMN, og innmelding av
pasientenes hastegrad bidrar til å gi oss grunnlag for prioritering av
ressurser og rom ved pasientens ankomst (12, 15).
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To spesialsykepleiere hos oss
er triageressurser. De samarbeider med styregruppen for
retts-p i Sverige og jobber med
implementering, prosedyre,
evaluering, undervisning osv.
I tillegg har vi en forskningsgruppe som jobber med et
todelt studie hos oss, hvor
vi undersøker reliabilitet,
repeterbarheten, i retts-p.
Reliabilitet i et triagesystem
omhandler i hvilken grad
flere sykepleiere gir samme
hastegrad til samme pasient
(9). Denne forventes å være
ferdig i 2014. Vi ønsker at
flere sykehus i Norge innfører
systemet blant annet for å
kunne skape et nettverk for
bedre utvikling tilpasset det
norske helsevesenet.
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FAGGRUPPEN FOR DEG SOM ER
ENGASJERT I BARN OG UNGE
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Logg deg inn på sykepleien.no/barn og følg link til “bli medlem av faggruppen”

•
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•
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verv over 5 medlemmer fra i dag og ut året
- individuelt eller av lokalgruppen:
Bli med i trekningen av kursavgiften BSF Vårseminar 29. og
30. april 2014.
Send mail til: anja.smeland@gmail.com for registrering av nye
medlemmer.

En møteplass for fag- og kunnskapsutvikling
Bidrar til fagets identitet
Anvendelse og formidling av forskning og erfaring
BSF Tidsskriftet tre ganger per år
Nyhetsbrev
Stipend via medlemsfondet
Stipend via KvinTo-fondet

Meld deg inn fra i dag og delta i trekningen av:
1. premie - Kursavgift BSF Vårseminar 29. og 30. april 2014 i Oslo
2. premie - Fagbøker
3. premie - PC sekk med NSF logo

kun kr
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Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi
bakgrunn
I LM-sak 18/2011 - Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter
det at det i NSFs årlige budsjett skal avsettes et beløp øremerket faglige
utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet av
Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.

faglige kriterier
Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte innsatsområder og/
eller den enkelte faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket
det søkes støtte til skal ha et sykepleiefaglig perspektiv.
Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.

Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og
prosjekter som NSF selv iverksetter, og som administrativt følges opp
av andre avdelinger i hovedkontoret. Avsetninger til det nevnte formål
inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.

generelle kriterier
Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en
enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i en faggruppe i
minimum 2 år.

kriterier for tildeling

Alle søknader skal først anbefales og prioriteres av styret i den/de
aktuelle faggruppene før søknaden sendes arbeidsutvalget (AU) i
Sentralt fagforum (SF).

formål
Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring
av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer
utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til
det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak. Under forutsetning av Forbundsstyrets godkjenning gis det en
ramme tilsvarende NOK 1 million i 2014.

Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse, en plan for gjennomføringen og et budsjett
Det skal ved prosjektslutt sendes en sluttrapport til AU i SF.
Søknaden sendes til: anja.smeland@gmail.com
Søknadsfrist 1. februar 2014

