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ESPR, European Society for Paediatric Reasearch, holdt sitt 54. møte 
i 2013. ESPR har som mål å fremme pediatrisk forskning i Europa 
og oppmuntre til samarbeid mellom spesialiteter innenfor pediatri 
for å opprettholde pediatri som en felles, vitenskapelig orientert 
fagkultur. En av måtene de oppnår disse målene på, er å organisere 
sin egen årlige kongress som vi deltok på oktober 2013. Disse pre-
stisjefylte pediatriske møtene trekker til seg tusenvis av eksperter fra 
alle felt innenfor pediatri og gir de muligheter til å knytte kontakter 
og tilegne seg de siste nyheter innenfor forskning, behandling og 
pasientomsorg. 

Årets møte ble avholdt i Porto, Portugal. Dette er den nest største 
byen i Portugal med sine 263 000 innbyggere og handels- og  
industrisentrum for det nordlige Portugal. Byens historiske sentrum 
Ribeira, er med på UNESCOS verdensarvsliste og Porto var i 2001 
”Europas Kulturhovedstad”. Det var langt over nordnorske sommer-
temperaturer da vi kom til Porto og vi kunne nyte iskald drikke på 
en av byens flotte uteserveringer. Byen ligger vakkert til på terrasser 
oppover granittknauser og innehar flere kirker og katedraler. Over 
elven Douro går det flere broer til sørbredden hvor vinhandlerne 
har veldige kjellere innsprengt i fjellet. Vi fikk mulighet til å vandre 
i byen, gjennomføre obligatorisk shopping og kjøre gammeldags 
trikk den første dagen før det vitenskapelige programmet startet 
dagen etter. 

Selve kongressen ble avholdt i Alfândega do Porto, den gamle 
tollbygningen i byen, beliggende ved elven Douro. Den gamle 
ærverdige steinbygningen stod ferdig i 1869 og det nåværende 
kongressenteret har et område på 50,000 kvadratmeter og 22 
multifunksjonelle rom fordelt over tre etasjer. 

Det faglige programmet var på over 100 sider, så vi hadde nok 
å velge i. Hver dag var det parallellforelesninger med forskjellige 
tema, posterfremlegg og fellesforelesninger. Vi peilet oss inn på de 
forelesningene som så mest interessante og nyttige ut, og noen 
ganger delte vi oss opp for å få med oss så mye som mulig. 

Søndag var det en forelesningsblokk med tema ”Non-invasiv  
ventilation”. Da hadde vi posterfremlegg av vårt forskningsprosjekt 
”Patient comfort during treatment with high flow nasal cannulla 
versus continous positive airway pressure”, og vi fikk god respons 
med mange spørsmål fra salen. Dette syntes vi selvsagt var veldig gøy.

Vedlegger linken til artikkelen: http://fn.bmj.com/content/early/
2013/11/13/archdischild-2013-304525.full.pdf+html. Denne ble 
publisert i tidsskriftet ”Archives of deseases in childhood – Fetal and 
neonatal edition.

I denne blokken var det også mange andre interessante innlegg. 
Blant annet et innlegg fra Trondheim som konkluderte med at tidlig 
surfactantbehandlig (profylaktisk) ikke bedret utfallet hos very low 
birth weight nyfødte. Omtrent halvparten av de nyfødte <1500g 
hadde behov for surfaktant, men den profylaktiske behandlingen 
på fødestuen resulterte ikke i et bedre lungefunksjon eller mindre 
behov for videre behandling enn behandling med surfaktant som 
rescuebehandling senere i forløpet. 

Vi hørte også på et innlegg fra Melbourne hvor de hadde gjort en 
randomisert cross over studie hvor de sammenliknet tid innenfor 
ønsket SpO2-område som ble styrt automatisk etter en utregnet 
algoritme mot oksygenbehandling styrt av en rutinert sykepleier. 
Den tidsmessige forskjellen var ikke signifikant.

En forskningsgruppe hadde sett på tap av surfaktant gitt via  
ernæringssonder som ble fjernet med en gang versus endotrakeal 
tube. De fant ut at tapet i ernæringgsonden er 2-3 ganger høyere 

Vi var fire barnesykepleiere og en barnelege som reiste til kongressen for å ha poster- 
presentasjon etter gjennomført studie ”Pasientvelvære ved behandling med HFNC  
versus nCPAP; en randomisert crossover studie.”
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Cockpit’n Frank Viking
TOVE SMEDSRØD, FORSKOLELÆRER VED LEKETERAPIEN, BANRE- OG UNGDOMSKLINIKKEN, UNIVERSITETSSYKEHUSET I NORD-NORGE

I forskriften om barns opphold i helseinstitusjon står det at barn på 
sykehus har rett på aktivisering i egnet lokale. For barn /ungdom på 
sykehus på Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø har dette 
kravet vært oppfylt for mer enn 11 år siden. For oss som skal aktivisere 
ungdommen er det med en viss stolthet vi kan ”lose de vekk” fra 
småbarnsskrik, duploklosser og det daglige surret fra små barn. De 
kan trekke seg tilbake- gå ned i kjelleren for å gjøre egne ting.
At drømmen ble virkelig skyldes en god porsjon optimisme, entusiasme 
og et ønske om å gi ungdommer på sykehuset det aller beste.

I 1998 satte vi i gang med et prosjekt som het: Pasienter med lange 
dager. Jeg skulle kartlegge alle pasienter, store og små, gammel og 
ung, sine ønsker og behov for aktiviteter på fritiden. For mange har 
faktisk mye fritid på sykehuset her i nord. De har reist langt hjemmefra 
og kommer seg ikke hjem mellom kurer-medisinering og annen 
oppfølging. . En gruppe hadde det spesielt trist, nemlig ungdom. 
De hadde ingen steder de kunne treffe andre på sin alder. De var 
spredt over hele sykehuset og var innlagt på voksenavdelinger. 
Veldig raskt ble vi tildelt et lokale i kjelleren, som ikke kunne brukes 
til noe. Et stort tomt rom med et stort avfallsrør som gikk tvers i 
gjennom. En stor fjellknaus med porøs stein og med en dyp ”under-
etasje” som måtte fylles opp med stein, singel og sement.

Ungdommene ble invitert til Kulturavdelingen på sykehuset der de 
fikk komme med ønsker. De ønsket:

Et annerledes rom, som var fylt med gode opplevelser
Det skulle være møbler som var gode å sitte i
Tv, spill og musikk. Musikkinstrumenter og data m/nettilgang.

Cockpit`n	  Ungdomsrom,	  et	  annerledes	  rom	  for	  ungdom	  på	  sykehuset.	  
Formet	  etter	  en	  idé	  med	  tema:	  Himmel,	  Stjerner	  og	  Fly.	  
	  
Forfatter:	  
	  
I	  forskriften	  om	  barns	  opphold	  i	  helseinstitusjon	  står	  det	  at	  barn	  på	  sykehus	  har	  rett	  på	  
aktivisering	  i	  egnet	  lokale.	  For	  barn	  /ungdom	  på	  sykehus	  på	  Universitetssykehuset	  i	  
Nord-‐Norge,	  Tromsø	  har	  dette	  kravet	  vært	  oppfylt	  for	  mer	  enn	  11	  år	  siden.	  For	  oss	  som	  
skal	  aktivisere	  ungdommen	  er	  det	  med	  en	  viss	  stolthet	  vi	  kan	  ”lose	  de	  vekk”	  fra	  
småbarnsskrik,	  duploklosser	  og	  det	  daglige	  surret	  fra	  små	  barn.	  De	  kan	  trekke	  seg	  
tilbake-‐	  gå	  ned	  i	  kjelleren	  for	  å	  gjøre	  egne	  ting.	  
At	  drømmen	  ble	  virkelig	  skyldes	  en	  god	  porsjon	  optimisme,	  entusiasme	  og	  et	  ønske	  om	  
å	  gi	  ungdommer	  på	  sykehuset	  det	  aller	  beste.	  
I	  1998	  satte	  vi	  i	  gang	  med	  et	  prosjekt	  som	  het:	  Pasienter	  med	  lange	  dager.	  Jeg	  skulle	  
kartlegge	  alle	  pasienter,	  store	  og	  små,	  gammel	  og	  ung,	  sine	  ønsker	  og	  behov	  for	  
aktiviteter	  på	  fritiden.	  For	  mange	  har	  faktisk	  mye	  fritid	  på	  sykehuset	  her	  i	  nord.	  De	  har	  
reist	  langt	  hjemmefra	  og	  kommer	  seg	  ikke	  hjem	  mellom	  kurer-‐medisinering	  og	  annen	  
oppfølging.	  .	  En	  gruppe	  hadde	  det	  spesielt	  trist,	  nemlig	  ungdom.	  De	  hadde	  ingen	  steder	  
de	  kunne	  treffe	  andre	  på	  sin	  alder.	  De	  var	  spredt	  over	  hele	  sykehuset	  og	  var	  innlagt	  på	  
voksenavdelinger.	  Veldig	  raskt	  ble	  vi	  tildelt	  et	  lokale	  i	  kjelleren,	  som	  ikke	  kunne	  brukes	  
til	  noe.	  Et	  stort	  tomt	  rom	  med	  et	  stort	  avfallsrør	  som	  gikk	  tvers	  i	  gjennom.	  En	  stor	  
fjellknaus	  med	  porøs	  stein	  og	  med	  en	  dyp	  ”underetasje”	  som	  måtte	  fylles	  opp	  med	  stein,	  
singel	  og	  sement.	  	  

	  
Ungdommene	  ble	  invitert	  til	  Kulturavdelingen	  på	  sykehuset	  der	  de	  fikk	  komme	  med	  
ønsker.	  De	  ønsket:	  
Et	  annerledes	  rom,	  som	  var	  fylt	  med	  gode	  opplevelser	  
Det	  skulle	  være	  møbler	  som	  var	  gode	  å	  sitte	  i	  
Tv,	  spill	  og	  musikk.	  Musikkinstrumenter	  og	  data	  m/nettilgang.	  
	  
Etter	  et	  års	  studiepermisjon	  kom	  jeg	  tilbake	  med	  ideer	  fra	  USA,	  Childrens	  Hospital	  i	  
Oklahoma.	  Steven	  Spielberg	  og	  Troy	  Aikman	  hadde	  donert	  millioner	  av	  dollar	  til	  et	  
aktivitetsrom	  og	  kinosal.	  
Jeg	  ønsket	  noe	  lignende,	  men	  hadde	  ingen	  penger	  (budsjett).	  	  
Gjennom	  godt	  samarbeid	  med	  ulike	  håndverkere,	  både	  på	  sykehuset	  og	  deres	  
samarbeidspartnere	  og	  en	  god	  tiggerunde	  kom	  vi	  fort	  i	  gang	  med	  arbeidet.	  Vi	  fikk	  også	  
hjelp	  av	  en	  arkitekt	  til	  å	  tegne	  gode	  arbeidstegninger.	  Det	  ble	  mange	  kvelder	  der	  alle;	  fra	  
direktør	  til	  ansatte	  på	  ulike	  avdelinger	  jobbet	  	  for	  å	  få	  dette	  til.	  	  
At	  jeg	  har	  en	  slektning	  som	  er	  flymekaniker	  gjorde	  det	  enklere	  å	  få	  tak	  i	  fly-‐effekter.	  Vi	  
fikk	  flyvinduer,	  små	  bord,	  lamper	  osv.	  fra	  et	  tysk	  fly.	  SAS	  og	  Braathen	  Safe	  bidro	  også	  

Formatert:

enn ved endotrakeal tube. Det vil også kunne øke mer da tuben 
kan brukes til ventilering noen minutter etter dosen er gitt, mens 
ernæringssonden må fjernes umiddelbart.

En gruppe fra Melbourne, Philadelfia og Belfast hadde gjort en 
litteraturstudie hvor de så på effekten av NIPPV mot nCPAP i forhold 
til BPD-utvikling, død og reintubasjon. De fant ut at NIPPV ikke ser 
ut til å gi noe fordeler på sikt sammenliknet med nCPAP, men NIPPV 
gav færre reintuberinger første uken etter ekstubasjon. De hadde 
samme gastrointestinale bivirkninger som CPAP og gav mindre 
pneumothorax.

Forskere fra Tyskland og Storbritannia har sett på sammenhengen 
mellom for tidlig fødte og spesifikke matematiske egenskaper hos 
småskolebarn. Nyfødte risikobarns problemer i mattematikk øker 
med synkende gestasjonsalder. Barn med spesifikke matematiske 
problemer uavhengig av IQ er en egen gruppe karakterisert som 
høyrisikobarn og lav utvikling i plastisitet. De mener disse funnene 
viser at man må har rutinemessig kognitiv oppfølging og videre 
forskning innen feltet for premature. 

Forskere i Strasbourg ville se på biologien rundt prematures gjen-
kjennelse av mors stemme. De lot premature mellom uke 27-32 
høre en stemme lese en tekst:  ”Mon petit bèbè, il est l’heurede  

dormir maintenant, calmement, tranquillement”(Eng: “My little 
baby, it is time to sleep now, quietly, peacefully”)Barna var i aktiv 
søvnfase da setninga ble opplest.

Det ble brukt 3 forskjellige stemmer. Den ene var mors stemme, den 
andre var en fremmed mors stemme og den tredje var en fremmed 
kvinnes stemme. Setninga ble lest opp følelsesmessig nøytral og 
tatt opp på tape.  Deretter ble båndet spilt av i vilkårlig rekkefølge. 
Konklusjon fra studien viste at barna hadde en fysiologisk respons 
på sin egen mors stemme. De var i stand til å kjenne igjen sin egen 
mors stemme fra de var rundt uke 30-32. 

Vi erfarte ved noen foredrag at vi har et annet syn på foreldrenes 
rolle og familiens tilstedeværelse enn enkelte andre land. Blant 
annet hørte vi et foredrag som skulle ta for seg infeksjonsfarene ved 
besøk i neonatalavdelinger. Dette virket veldig interessant, men det 
viste seg at det gjaldt mødrenes tilstedeværelse, noe som for oss 
ville være utenkelig å være foruten. 

Totalt sett etter konferansen sitter vi igjen med mange inntrykk, 
gode diskusjoner og inspirasjon til å utvikle oss innenfor faget. Vi har 
truffet mange forskjellig mennesker fra ulike deler av verden og delt 
erfaringer fra våre arbeidsplasser. Tusen takk for bidrag fra BSF ;-)

24     TIDSSKRIFT FOR BARNESYKEPLEIERE NR 2/2014


