
DAG 1 - 29. april

Første tema var Experience from the terrorist attack 22nd of July med 
Pål Aksel Næss. Foredraget omhandler hans erfaringer som vakt-
havende på traumesenteret den 22. juni og de etterfølgende ukene. 
Mange ble direkte rammet av terroren, men heldigvis trengte ikke 
alle sykehusinnleggelser. Mange fikk førstehjelp på stedet og Lege-
vakten spilte en stor rolle i hjelpearbeidet, slik at traumeteamet 
kunne konsentrere seg om de alvorligst skadde. Til å frakte skadde 
til legevakten ble buss 37 konfiskert. I tillegg var samtlige operasjons-
stuer på Ullevål bemannet for å ta imot skadde. Helsevesenet fikk 
toppkarakter i evalueringsrapporten i etterkant av tragedien. Politiet 
ble nærmest slaktet. Næss er uenig i dette, spesielt når det gjelder 
politiets samarbeid med helsevesenet. Blant annet var kommunika-
sjonen med politi og ambulanse, spesielt etter skytingen på Utøya, 
vital i forhold til å forberede seg på hva som kom.

Deretter fortsatte Kari Bugge, Fagsjef i NSF med When terror strikes - 

experiences from supporting bereaved children and adolescents. Fokus 
for hennes innlegg var på det som ble gjort for å støtte og gjenopp-
bygge dagliglivet for sørgende og traumatiserte barn, ungdom 
og deres familier etter terrorangrepene på Utøya. 77 personer ble 
drept, 31 personer hardt skadet og flere hundre ble traumatisert, 
de fleste ungdommer. 1700 personer fikk langsiktig oppfølgning 
og de etterlatte var veldig fornøyd med den støtten de fikk. Målet 
med psykososial støtte var å fremme resiliens både individuelt og 
for familiene som helhet, unngå utvikling av post-traumatic stress 
disorder og komplisert sorgprosess. Det ble også fokusert på å 
fremme familienes støttenettverk og hjelpe ungdommene tilbake 
til hverdagen. 

Fiona Smith, leder av Paediatric Nursing Associations of Europe 
(PNAE) og representant fra UK, presenterte sammenfatning fra en 
europeisk spørreundersøkelse. Hensikten med spørreundersøkelsen 
var å undersøke hvor langt de ulike landene har kommet med  
familiebasert omsorg innen behandling av nyfødt og barn/ungdom. 
Svarene fra spørreundersøkelsen skal bidra til å etablere ”good  
practice” anbefalinger og utforme et skriftlig standpunkt som  
underbygger viktigheten av familiebasert omsorg fra PNAE. 

Ut fra svarene er det stor variasjon i praksis mellom de landene som 
deltok i undersøkelsen. 

Fiona Smith ble etterfulgt av Frauke Leupold, som er leder av Barne-
sykepleierforbundet i Tyskland og PNAE representant. Hennes tema 
var Ambulerende og hjemmetjenester for barn og ungdom – Hva kan vi 

tilby og hva trenger barna og deres familier? 

Barn og unge med kroniske sykdommer er økende. Dette skyldes 
mange faktorer, den viktigste er fremgang innenfor medisinsk 
behandling og teknologi. Kronisk syke barn, ungdommer og deres 
familier trenger omsorg og støtte fra barnesykepleiere for å utvikle 
og vedlikeholde evnen til egenomsorg og til å finne de rette støtte-
funksjoner innenfor helsevesenet. Denne støtten trenges hele livet. 
Omsorgen for denne gruppen foregår nå mer og mer utenfor syke-
huset. I foredraget presenterte Frauke hvilke forutsetninger som 
må ligge til rette for å kunne støtte denne gruppen på best mulig, 
samt hvordan tilrettelegge for pleie og omsorg utenfor sykehuset. 
Utgangspunktet var sett ut fra tyske forhold, men det ble også stilt 
spørsmål til hva vi innen Europa kan lære av hverandre og hvilke 
aspekter som krever mer forskning i fremtiden. 

Dagen ble avsluttet med et innlegg om Krysskulturelle barn av Lill 
Salole, forfatter og cand.polit. i psykologi. ”Krysskulturelle barn har 
alle de riktige svarene, men ingen stiller de riktige spørsmålene”, sa 
David C. Pollock i følge Salole. Videre påstod hun at det som defineres 
som normativt fremdeles er en oppvekst med en hovedkultur og 
ett hovedspråk, hvor foreldre har samme kulturelle referanserammer, 
noe som også er i tråd med verdisettet representert i majoritets-
samfunnet. Dette synet er fremdeles dominerende i faglitteraturen, 
offentligheten og policy, til tross for at samfunnet har blitt mer fler-
kulturelt og globalisert. Et flerkulturelt samfunn betyr i praksis flere 
barn som vokser opp med en kulturell og språklig miks. Det haster 
derfor med mer kunnskap om disse barna og om deres utviklings-
betingelser. Salole tematiserte noen grunnleggende sider ved en 
oppvekst preget av flere kulturer. Presentasjonen tok utgangspunkt 
i boken ”Krysskulturelle barn og unge. Om tilhørighet, anerkjennelse, 
dilemmaer og ressurser” utgitt på Gyldendal Forlag i 2013.

RESYMÈ AV ESPEN HELVIG, BARNESYKEPLEIER, SIW FOSSAN OG MADS A. BØHLE

Tradisjonen tro avholdt Barnesykepleieforbundet gjennomførte Barnesykepleieforbundet 
igjen I år vårseminar med bred faglig tyngde. Første dagen ble holdt sammen med PNAE 
og foregikk derfor på engelsk.
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Nyfødte:
Solfrid Steinnes, intensivsykepleier og høgskolelektor la frem fra sitt 
forskningsarbeid om validering av den norske utgaven av EDIN smerte-
vurderingsverktøy. Det er utfordrende å smertervurdere ekstremt 
prematur barn som  utsettes for pågående smerter og ubehag.  EDIN 
scale er utarbeidet for prematurfødte ned til uke 27, men i denne  
studien er også ekstremt premature inkludert.  Til å gjennomføre studien 
har hun fått med seg ”håndplukkede erfarne spesialsykepleiere”, som 
ikke hadde benyttet EDIN tidligere. Studiene ble gjennomført på 
aftenvakter. Barna ble parallelt scoret med PIPP. Etter studien er  
gjennomført anbefales det å også gi ekstrapoeng til barna yngre enn 
28 uker, slik som PIPP har. Den norske versjonen av EDIN er egnet 
og anbefales anvendt for å vurdere premature som har vedvarende 
smerter og ubehag, og som gjennomgår respiratorbehandling.  
Steinnes trakk også frem viktigheten av å gi foreldreveiledning mht 
innføringen av EDIN som vurderingsverktøy.

Tidlig intervensjon rettet mot familier med premature barn 
ved barne- og intensivsykepleier PhD Nina Kynø. Prematurt fødte 
barn er mer sårbare for sykdommer og utviklingsvansker sammen-
liknet med fullbårne barn. Det finnes forskjellige intervensjoner med 
ulike mål sa Kynø. Hensikten med intervensjoner er å bedre barns 
kognitive, motoriske og adferdsmessige utvikling i et livsløpsper-
spektiv. Kjente intervensjoner som til eksempel NiDCAP, NBAS og NBO 
bedrer også psykisk helse hos foreldrene ved å redusere opplevelser 
av stress, depresjon og angst. Intervensjonene søker derfor å 
styrke foreldrekompetansen om deres premature barns adferd og 
møte ulike behov. Målet er å styrke samspillet mellom foreldrene og 
barnet.  Kynø trakk frem den norske oversettelse av boka om tidlig 
vurdering av nyfødte skrevet av Brazelton, oversatt av Tunby (2013) 
som arbeider i Tromsømiljøet som viktig bidrag i begrepsforståelsen 
i Norge. Videre viste hun til at ved OUS, Ullevål gjennomføres NBO 
veiledning til alle foreldre før utreisen! Hun avsluttet med disse ord: 
«Tidligere var vi eksperter på barna, nå er det foreldre som er ekspert 
på barna sine».

Deretter fikk vi et spennende foredrag av Hans Skari, barnekirurg 
ved OUS. Nyfødtkirurgi er betegnelsen som brukes på operativ be- 
handling inntil 4 uker etter fullbårent svangerskap eller 44 gestasjons- 
uker (svangerskapsuker). Denne barnekirurgiske behandlingen er 
utfordrende pga anestesimessige, fysiologiske og størrelsesmessige 
forhold. Prematuritet og lav fødselsvekt er ekstra krevende og gir 
det tekniske utfordringer og instrumenteringen er krevende. Syk-
dommene kan inndeles i medfødte misdannelser og ervervede 
tilstander. Selv med ultralyd i svangerskapet kan det være vanskelig 
å oppdage en del av misdannelser. Anorektal malformasjoner, dia-
fragmahernie, øsophagus-atresi, tarmperforasjon, tynntarmsatresi, 

Hirschprungs sykdom, nekrotiserende eterocolitt (NEC), misdan-
nelser i urinveier, gallegangsatresi, bukveggsdefekter som gastros-
chise og omfalocele er livstruende tilstander som barnekirurgene 
behandler. 

Videre presiserte han at teamtanken er essensiell, svikter ett ledd 
kan det være avgjørende for at resultatet ikke blir bra. Barnekirurgisk 
diagnostikk og behandling i nyfødtperioden er en stor utfordring, 
for best resultat for barnet lønner det seg derfor at de nyfødte  
henvises til et barnekirurgisk senter.

Tilslutt presenterte helsesøster og prosjektkoordinator Unni Tranaas 
Vannebo noen foreløpige resultater av studien “Liten i Norge”. Studien 
er en populasjonsbasert undersøkelse om både pre- og postnatale 
risikofaktorer kan påvirke barnets utvikling fra svangerskapet til 18 
måneders alder.  Rekrutteringen har foregått ved første gangs svanger- 
skapskontroll hos jordmødre og det er ca. 1040 barn fra ni forskjellige 
steder i landet som deltar. Datainnsamlingen omfatter inntil fem 
tidspunkter i løpet av svangerskapet, fødselen, samt fire oppfølgings-
tidspunkter etter fødselen frem til 18 måneders alder.  Mødre og 
fedre fyller ut spørreskjema om psykisk helse og bakgrunn, mødres 
kosthold, spedbarnets adferd og utvikling, biologiske prøver tas fra 
mor og barn. Det gjennomføres utviklingstesting av barna og det 
gjøres videoopptak av foreldre – barn - samspill.  Vannebo refererte 
fra upubliserte data og vi kan se frem til svært interessante artikler 
hvor resultater fra studien vil bli presenterte.

Barn-ungdom:
Denne parallell seansen startede med en kort presentasjon av smer-
tesykepleier Kari Sørensens masteroppgave og barnesykepleier Edel 
Svendsens doktorgradsprosjekt. 

Masteroppgaven hadde fokus på ungdomsopplevelser av kroniske 
smerter og hvordan helsepersonell kan bidra til at ungdommene 
mestrer hverdagen. Funn i forbindelse med masteroppgaven viser 
hvor invalidiserende og isolerende kroniske smerter kan være. Noe 
av det mest utfordrende var å bli trodd i møte med helsepersonell, 
når bilder og andre undersøkelser ikke kan påvise årsak til smertene. 
Det kan synes som om helsepersonell ofte mangler kunnskap om 
komplekse smertetilstander. Ungdommene i studien oppga at 
situasjonen ble endret da de møtte helsepersonell som tok dem på 
alvor, viste forståelse, ga akseptable forklaringer på smertene og tips 
til tiltak ungdommen selv kunne bidra med. 

Fastholding og smertefulle prosedyrer på motvillige barn er fokus 
for doktorgradsstudien som ble presentert. Viktige spørsmål i stu-
dien er; Når er det for mye? Når er det ødeleggende? Og Når er det 
all right å holde motvillige barn? For å få svar på disse spørsmål ble 
6 barn på 3-4 år filmet i forbindelse med innleggelse av perifere 
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venekateter, til sammen 16 forsøk. Forskerne så blant annet hvordan 
motstanden økte med antall forsøk og hvordan motstanden ble 
møtt. Gjennom analyser av filmene identifiserte forskerne tre  
motstandstypologier; protest, skrekk og gjennomlidelse.

To veldig interessante studier som reiste mange spørsmål som det 
dessverre ikke var tid til å utdype.

Deretter fulgte to faglige innlegg. Et om kreft hos barn og et om 
nyretransplantasjon i barnealder.

Gjennom et inspirerende innlegg ga barneonkolog Bem Zeller svar 
på sentrale spørsmål som hvor hyppig kreft er hos barn, hvilken 
aldersgruppe som oftest får kreft, forskjellen på kreft hos voksne og 
barn, viktige behandlingsprinsipper og prognosen hos barnepasientene.

Når et barn får en kreftdiagnose er det en katastrofe for hele familien, 
og kommunikasjon med – og ivaretakelse av hele familien er utfordrende. 
Ben Zeller ga forsamlingen innblikk i noen av utfordringene og i 
hvor krevende behandling av kreft hos barn er. Han var tydelig på 
viktigheten av tverrfaglig samarbeid under behandlingen. Som han 
påpekte skal barn ikke kun overleve sin kreftsykdom, de skal også 
helst leve et langt og lykkelig liv uten skader av behandlingen.

Bem Zeller ble etterfulgt av barnelege Trine Tangeraas som startede 
med å gratulere Zeller med 60 årsdagen. Fokus for Trine Tangeraas 
presentasjon var fokus på utviklingen innen nyretransplantasjon 
hos barn. En fantastisk utvikling som gir nye utfordringer for voksen-
medisinerne. De overtar en gruppe pasienter som har vært syke 
siden barnealder. Tidligere var det sjelden at barn med kronisk 

nyresvikt overlevde til voksen alder, nå vokser de fleste barn som 
transplanteres opp. Mye av suksessen skyldes kortvarig dialyse 
innen transplantasjon og bruk av «levende giver», vanligvis en av 
foreldrene.  Tangeraas presiserte at selvom transplantasjonsutviklingen 
er god, er pasientene fortsatt kronisk syke og utsatt for en del  
komplikasjoner. Som for de fleste andre gir regelmessig fysisk  
aktivitet også denne gruppen økt livskvalitet.

Hvordan skal barn og unges rettigheter sikres i fremtiden? Var 
utgangspunktet for helsedebatten som avsluttet årets vårseminar. 
Debatten startede med 10 minutters innlegg fra hver av panel- 
deltakerne. Panelt bestod av forbundsleder Eli Gunhild By, NSF, 
statssekretær Lisbeth Normann istedenfor helseministeren som 
måtte melde avbud, barneminister Solveig Horne, barneombud 
Anne Lindboe, Simen Brændhaugen, Unge Funksjonshemmede, 
Magne Helander, Stiftelsen Sykehusbarn og Ingebjørg Fagerli,  
nestleder for Norsk Barnelegeforening.

Innleggene og den etterfølgende debatten skapte stor engasjement 
i både plenum og panelt. Hovedessensen av innholdet i debatten var 
viktigheten av å bedre kompetansen på tilbudet til barn og unge, å 
bygge opp lavterskel tilbud med god beredskap for barn og unges 
helse. Eget barnesykehus og hjemmesykehus ble også nevnt som 
viktige tiltak for hele familien, både for det syke barnet og resten av 
familien inklusiv søsken. Viktigheten av brukermedvirkning ble også 
fremhevet, slik at barns- og unges rettigheter blir ivaretatt. Det ble  
understreket at spesialkompetanse om barn og unge er nødvendig 
for at barns stemme skal bli hørt. Statsråden utalte på vegne av helse-
ministeren at nok bemanning med riktig kompetanse er helt avgjørende 
for kvalitet. Noe deltakeren på vårseminaret var helt enige i.
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