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Vi startet mandagen med en flott omvisning på Barnesenteret på 
Ullevål Sykehus. Klinikkleder for Kvinne- Barn klinikken Terje Rootwelt 
startet med å fortelle litt om sykehuset og hvordan det er organisert. 
Etter klinikklederen kom Frank Oterholt, leder av Sentralt Fagforum 
i NSF, for å gi innsikt i hvordan det norske helsevesen, NSF og fag-
gruppene i NSF er organisert. Dette ga representantene fra PNAE en 
god innsikt i vårt helsevesen og god innsikt før omvisningen på syke-
huset. BSF ønsker å takke både Terje og Frank for at de prioriterte 
å sette av tid i en travel hverdag for å komme å snakke med PNAE. 
Deltakerne fikk omvisning på blant annet Dagposten, Barnekirurgen, 
Barneintensiv, Nyfødt Intensiv, Barnemottak, barneinfeksjon, Skole 
og Førskole. I tillegg fikk de snakket med leder for Avansert Hjemme-
sykehus. PNAE viste stor interesse under omvisningen, og det ble 
mange fine og reflekterte diskusjoner underveis. Det ble satt spesielt 
pris på at vi ”skjermet” de inneliggende barna slik at de og deres 
pårørende ikke ble belastet av deres besøk. 

Etter lunsj mandag startet vi det offisielle PNAE møte. Saker som ble 
snakket om var;
• Neste PNAE kongress som var planlagt i Roma 2015.
• Konklusjoner av spørreundersøkelsen ”Family presence in  
 paediatric and neonatal areas. 
• Ny eutanasi lov (aktiv dødshjelp) for barn som er innført i Belgia
• Hvordan forberede barnesykepleiere bedre på pleie av barn i  
 hjemmet og lokalt

PNAE har hatt som intensjon å gjennomføre en kongress hvert 2. år. 
Det har vært 2 kongresser tidligere, en i Istanbul og en i Glasgow. Fiona 
Smith, leder av PNAE nettverket, orienterte om at det dessverre ikke 
er mulig å gjennomføre kongressen i 2015 sammen med barnelegene. 
Dette av forskjellige årsaker. Det var en enstemmig forsamling som 
ikke ser at det er mulig for PNAE å organisere en kongress alene. 
Det ble derfor bestemt at vi i fremtiden legger dette arrangementet 
i forbindelse med en nasjonal konferanse i det landet vi skal være 
i. Dette ble kalt ”The Norway Model”, og det tar vi med oss som et 
tegn på at de var veldig fornøyd med hvordan vi organiserte PNAE 
møte og Vårseminaret. 

Fiona Smith, leder av PNAE nettverket, presenterte i sin forelesning 
på Vårseminaret konklusjonene av spørreundersøkelsen ”Family 
presence in paediatric and neonatal areas”. Det er store forskjeller i 
Europa og vi ser også gjennom å få tilbakemeldinger fra 5 sykehus 
her i Norge at det er forskjeller også nasjonalt. PNAE oppfordrer alle 
land til å være aktive opp mot ledelse og politikere for å forbedre 
dette.

Deltakerne fra Belgia informerte om at det nettopp er implementert 
en ny lov i Belgia som gir barn mulighet til å be om eutanasi. 

Vi i styret i BSF hadde den glede å invitere PNAE (Paediatric Nurses Associations of 
Europe) til Oslo i forbindelse med vårt Vårseminar 2014.  Det 23 PNAE møte ble avholdt 
mandag 28.04.14 samtidig med Fag-, leder- og lærerkonferansen. I tillegg var represent-
antene fra PNAE involvert som forelesere og deltakere på Vårseminaret tirsdag 29.04.14. 
På PNAE møte var følgende land representert; Tjekkia, Tyskland, Sverige, England,  
Nederland, Frankrike, Italia, Belgia, Tyrkia og Norge.
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Det var en del uklarhet om detaljer rundt denne lovgivningen og 
hva det innebærer. Kriterier som ble lagt frem var følgende;

• Barnet må selv ha ytret ønske om dette ved flere anledninger
• Foreldre/Foresatte må være enig
• 2 objektive leger må uavhengig av hverandre være enig i at  
 barnet ikke kan bli frisk
• Psykologisk vurdering av barn og pårørende
• Barnet må være mentalt i stand til å gi samtykke

Under diskusjonen etterpå ble det lagt frem mange bekymringer. 
Kan man være sikker på at et barn/ungdom fullt ut forstår hva de gir 
samtykke til? Hva om foreldre og barn er uenig? Bør det ikke heller 
være fokus på forbedret palliativ pleie og at leger blir flinkere til å 
bruke R-.

Det er stor forskjell fra de forskjellige landene når det gjelder eutanasi 
også for voksne. Tyrkia forbyr dette grunnet religion og Tyskland ser 

det vanskelig fortsatt å diskutere dette grunnet deres historie. PNAE 
ønsker å følge utviklingen av denne loven videre. 

Gruppa er enig om at Barnesykepleierutdanningen bør inneholde 
nok kunnskap, kliniske ferdigheter og kompetanse til å ivareta et 
barn/ungdom innenfor alle settinger i helsevesenet. Dette er en 
utfordring som bare vil komme mer og mer i fremtiden, da flere 
barn og unge med kroniske sykdommer lever lenger og trenger 
pleie hjemme eller i lokalsamfunnet. 

Vi avsluttet dagen med en fantastisk middag på Ekeberg. Der fikk 
PNAE og styret i BSF snakket sammen å bli kjent. Det ble mange 
faglige diskusjoner og utveksling av erfaringer. Dette er viktig i vårt 
arbeid videre for barn, ungdom og deres familier. 

Neste møte i PNAE nettverket vil bli i Porto, Portugal, 13-14. november 
2014.

Bak fra venstre: Karen Vansteenkiste (Belgia), Jitka Voriskova (Tjekkia), Ivona Mikulenkova (Tjekkia), Caroline Roberts-Quast  
(Nederland). Fremme fra venstre: Ayse Ferda Ocakci (Tyrkia), Siw Fossan (Norge), Fiona Smith (England), Frauke Leupold 
(Tyskland), Orsula Gawronski (Italia), Madeleine Collombier (Frankrike), Evalotte Morelius (Sverige), Katrin de Winter (Belgia).
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