
   

Mars 2014 

 Kjære medlem 

 

Nå viser kalenderen straks april og vårens 

vakreste eventyr nærmer seg. For oss 

barnesykepleiere så betyr det Vårkonferansen 

som i år er lagt til Oslo.  

 

 

 

Årets program er spekket med spennende 

forelesninger med fokus både på nyfødte og 

barn/ungdom. Konferansen avsluttes med en 

helsedebatt hvor barn og unges rettigheter skal 

debatteres. Her har vi invitert Helseministeren, 

Barneministeren, Barneombudet, 

Barnesykepleierforbundet, Norsk 

Barnelegeforening, Unge Funksjonshemmede og 

Stiftelsen Sykehusbarn. Her har vi alle mulighet 

til å stille spørsmål. 

 

Meld dere på, dette blir spennende! 

 

Fullstendig program med påmelding finner du på 

følgende link.  

https://www.nsf.no/faggrupper/barnesykepleierfo

rbundet 

 

Barnesykepleier- 

forbundet på nett 

 
BSF sin hjemmeside 

 

 

 
BSF på Facebook 

 

 

  

BSF på Twitter 

 

https://www.nsf.no/faggrupper/barnesykepleierforbundet
https://www.nsf.no/faggrupper/barnesykepleierforbundet
http://www.barnesykepleierforbundet.no/
https://www.facebook.com/Barnesykepleierforbundet
https://mobile.twitter.com/BSF_NSF
http://www.barnesykepleierforbundet.no
https://www.facebook.com/Barnesykepleierforbundet
https://mobile.twitter.com/BSF_NSF


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Side 2 

Side 3 

 

 

 

Helse på barns premisser 

 

Den 6. mars 2014 lanserte Barneombudet 

rapporten Helse på barns premisser. Ved 

høgskolen i Oslo og Akershus fikk 

Helseminister Bent Høie og Barneminister 

Solveig Horne overrakt rapporten fra 

Barneombud Anne Lindboe. Rapporten tar for 

seg fire hovedområder; skolehelsetjenesten, 

helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn, 

barn på sykehus og helsesituasjonen til barn 

utsatt for vold og overgrep.  

 

 

Rapporten avdekker alvorlige mangler med 

tanke på ivaretakelse av barn og ungdom i 

norsk helsevesen. Særlig blir det trukket 

frem at barn ikke blir hørt! Videre kommer 

Barneombudet med gode, konkrete 

anbefalinger. Her kan dere lese rapporten, se 

videooverføringen, samt høre 

Helseministerens og Barneministerens taler 

fra lanseringen.  

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/

nyheter/2014/Helse-pa-barns-

premisser.html?id=752506 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2014/Helse-pa-barns-premisser.html?id=752506
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2014/Helse-pa-barns-premisser.html?id=752506
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2014/Helse-pa-barns-premisser.html?id=752506


   

 
Kontaktinformasjon 
Leder:  Anja Smeland  93 01 51 02 anja.smeland@gmail.com  
Nestleder:  Mads Bølhe  93 02 87 14 mads@teamtrivsel.no 
Kasserer:  Beate Harvik   98 25 93 31  beateharvik@hotmail.com 
Sekretær:  Jostein Kristoffer Stemland  99 57 29 56  jkstemland@gmail.com 

Styremedlem:  Siw Fossan   91 37 34 27  sifossan@gmail.com 

Side 4 

 

Når utskrivelsen nærmer seg 

 

”Når utskrivelsen nærmer seg” er en informasjonsbrosjyre til foreldre med 

for tidlig fødte barn. Den er skrevet av kandidat i sykepleie, Randi 

Grønseth, barnesykepleier Nina Bøhle Cheetham og spesialist i 

barnesykepleie, Kari Raaum Hovde. 

 

Heftet er gitt ut av Norsk Sykepleierforbund og Barnesykepleierforbundet 

NSF. Brosjyren, som allerede er å finne i mange nyfødtavdelinger landet 

over, tar opp generelle spørsmål som mange foreldre er opptatt av. 

 

 Samspill 

 Vekst og utvikling 

 Stell 

 Ernæring 

 Når lege bør kontaktes  

 Normale reaksjoner ved for tidlig fødsel 

   

                 

 

 

I stedet for å trykke opp og sende ut nye hefter har BSF, NSF nå valgt å 

legge brosjyren ut på nett.  

http://www.nsf.no/vis-artikkel/1485335/Naar-utskrivelsen-naermer-seg 
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