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Nå nærmer vinteren seg med stormskritt 
og noen har allerede fått den første 
snøen. Her kommer årets siste Tidsskrift 
for barnesykepleiere med mange aktuelle 
og interessante temaer.

Nå er propgrammet til vårens store be-
givenhet klar: BSF sitt neste vårseminar 
arrangeres på Britannia Hotel i Trondheim 
den 14.-15. april 2015. Den nyoppstartede 
lokalgruppen i Sør-Trøndelag har vært 
faglig ansvarlig og har gjort en glimrende 
jobb! Programmet finner dere på side  

14-15 i tidsskriftet. Dere kan melde 
dere på her: http://www.reiseogkonfer-
anseservice.com/Barnesykepleierforbun-
det/Varseminar2015/

Vi fortsetter suksessen fra i år og arran-
gerer fag-, leder- og lærerkonferanse 
dagen før vårseminaret, dvs den 13.april 
(se program på side 13). Får dere ikke 
dekket seminaret fra deres arbeidsgiver 
kan dere søke hos BSF (frist 1.mars) eller 
NSF (frist 1.januar & 1.mars).

Rett etter vårseminarets første dag vil det 
være generalforsamling med valg. Her 
har dere en unik mulighet til å påvirke 
BSF framover gjennom å stille til valg eller 
komme med forslag til gode kandidater 
til vervene. Ta kontakt med valgkomiteen 
på mail: ainamyhre.moronning@
sykehuset-innlandet.no .

Prosjektet ABIO ressurs er et sam-
arbeidsprosjekt mellom faggruppene 
anestesi, intensiv og operasjon, og 
NSF for å kartlegge ressursbehov og 
ut-danningskapasitet. Spørreskjemaer 
er sendt ut til medlemmer, ledere og ut-
danningsinstitusjoner. Tusen takk til alle 
som har tatt seg tid til å svare! Resultatene 
fra undersøkelsen vil bli presentert på 

fag-, leder- og lærerkonferansen.
I september ble det arrangert nordisk 
konferanse for barnesykepleiere og 
helsesøstre i Stockholm. Fra styret i BSF 
deltok Jostein og Mads. Dere kan lese 
mer om dette på neste side.

Innen ungdomshelse har det skjedd mye 
de siste året! Barneavdelingene har økt 
aldersgrenen til 18, flere sykehus har fått 
ungdomsråd og noen har utdannet 
ungdomsambassadører.  I denne ut-
gaven av tidsskriftet vil dere kunne lese 
en ungdoms erfaring fra sykehus med 
mange gode råd til oss helsepersonell, 
samt en artikkel om ungdomsrådet på 
AHUS.

Til slutt vil jeg nevne at NSF har fått ny 
nettside, og dermed har BSF også fått 
ny nettside; sjekk den ut og kom gjerne 
med tilbakemeldinger på forslag til stoff 
eller endringer. 

Ønsker dere alle god lesning og en riktig 
fin vinter!

Med vennlig hilsen
Anja Smeland
Leder Barnesykepleierforbundet NSF

Innen ungdomshelse 
har det skjedd mye 
det siste året!

KONTAKTINFORMASJON STYRET BSF
Leder:   Anja Smeland   93 01 51 02 leder@barnesykepleierforbundet.no 
Nestleder:  Mads Bøhle   93 02 87 14 nestleder@barnesykepleierforbundet.no  
Sekretær:  Lillian Hagen Bjørklund  99 24 38 77 sekretær@barnesykepleierforbundet.no 
Kasserer:  Jostein Kristoffer Stemland  99 57 29 56 kasserer@barnesykepleierforbundet.no 
Styremedlem: Siw Fossan   91 37 34 27 styremedlem@barnesykepleierforbundet.no

VARAMEDLEMMER
Beate Harvik (1.vara) 98 25 93 31 beateharvik@hotmail.com     
Nancy Dahlberg (2.vara) 92 46 34 32 dahlbergnancy@hotmail.com  
   
UTDANNINGSUTVALGET 
Inger Lucia Søjbjerg  45 25 44 31 inger-lucia.sojbjerg@su.hio.no 
Liv Mari Brandt   90 20 23 49 liv.mari.brandt@unn.no 
Aud Torill Bjerke (vara)  92 22 41 15 torild02@hotmail.com
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Nordisk kongress og samarbeidsmøte  
i Stockholm

Den 4. – 5. september var Sverige vertskap for kongress med temaet 
”Lyssna till barnen”. De ulike landene i samarbeidet fikk komme med 
innspill til foredragsholdere, men det var Sveriges faggrupper som 
var arrangør og de satte sammen et helhetlig program hvor mange 
ulike aspekter av å lytte til og se barn ble belyst. Vår egen Mads 
Abelsen Bøhle (nestleder i BSF) avsluttet kongressen med å fortelle 
om sin rolle som Trivsessykelpeier på St. Olavs Hospital.

6. september ble det avholdt samarbeidsmøte i Stockholm hvor 
Færøyene, Danmark, Island, Norge og Sverige var representert. 
Møtet startet som alltid med at alle landene fikk presentere det de 
hadde jobbet med siden sist. 

Hovedfokus på møtet ble imidlertid samarbeidsavtalen. Hele avtalen 
ble grundig diskutert, og det ble tilslutt ganske store endringer. 
Kongressen som ble avholdt før samarbeidsmøtet har vært et fast 
NoSB-arrangement hvert tredje år, men årets kongress blir den siste 
inntil videre. Dårlig oppslutning og svake økonomiske resultater 
på de to siste kongressene er årsaken til det. Isteden legges det 
opp til at samarbeidsmøtet kan holdes i tilknytning til et seminar, 
konferanse eller lignende arrangement i vertslandet. Delegatene 
og medlemmer fra faggruppene i samarbeidslandene kan delta på 
arrangementet i vertslandet om de ønsker det.

Det ble også enighet om at NoSB-samarbeidet i fremtiden bør ha et 
større fokus på å være et forum for diskusjon med fokus på områdene 
forebygging, helsefremmende arbeid og behandling av barn og 

ungdom. Videre er det ønskelig at samarbeidslandene har et felles 
nettverk hvor det stimuleres til utdanning og forskning, og  at vi er 
en pådriver i helsedebatter i Norden som omhandler barn og unge. 
Saker vi i Norge eksempelvis kan hjelpe våre nordiske kollegaer med 
er å få på plass en egen utdanning for Barnesykepleiere i Danmark. 
Mens vi kan få innspill til opprettelsen av egne barnesykehus. Vi har 
god tro på den nye samarbeidsavtalen og håper på et enda bedre 
samarbeide i årene som kommer.

Neste samarbeidsmøte skal avholdes i Norge. Dermed får vi i BSF og 
Landsgruppen av Helsesøstre en ypperlig mulighet til å forme det 
”nye” samarbeidsmøtet til å bli slik vi ønsker at det skal være. Allerede 
under samarbeidsmøtet i Stockholm fikk vi snakket sammen og 
idèene var mange. Nå skal vi bruke det kommende året til å 
sammenfatte idèene og lage et samarbeidsmøte som vi håper kan 
gi utbytte til alle medlemslandene.

OM NOSB:
I Norden har vi et Nordisk samarbeid for sykepleiere som jobber 
med barn og ungdom og deres familier (NoSB). Barnesykepleier- 
forbundet og Landsgruppen av Helsesøstre er Norges repre-
sentanter i dette samarbeidet. Det avholdes et årlig 
samarbeidsmøte.

JOSTEIN KRISTOFFER STEMLAND, NOSB-KONTAKT OG KASSERER BSF
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Et sykehusopphold kan være en stor belastning for et barn. Å ta 
barn på alvor er å tilrettelegge behandling og oppfølging slik at 
barnet ikke utsettes for større belastninger enn helt nødvendig. 
Et sykt barn er ikke alene, både søsken og foreldre påvirkes når et 
barn må innlegges på sykehus, derfor kan hele familien vinne på at 
barnet kan behandles i hjemmet. Hjemmebehandling kan gi både 
helsegevinst og bedre livskvalitet for alle. Avansert hjemmesykehus 
ved OUS er en liten forgangsvirksomhet i vårt land.

Nina Granum Lycke er spesialsykepleier til barn fra 2000 og jobber 
ved Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) ved Oslo universitets-
sykehus.

EN ARBEIDSDAG VED AHS
Første besøk denne dagen er rett etter kl 07.00 om morgenen. Jeg 
kommer hjem til Lene på 13 år. Hun fikk diagnosen Akutt lymfatisk 
Leukemi (ALL) for litt over et år siden. Hun skal legges inn på syke-
hus om tre dager og få kur.

Når hun ikke er på sykehus er hun hjemme og får besøk av AHS. Vi 
kommer til henne ca én  gang i uken, men i perioder kan det være 
oftere. Når jeg kommer, er jeg ventet og Lene er klar, det kan være 
noen trafikale utfordringer i rushtiden i Oslo og vi er fornøyde med 
frammøte på +/- 30 minutter i forhold til avtalt tid.

Min erfaring og kompetanse som barnesykepleier gjør at jeg fort 
ser hvordan Lene har det i dag. Jeg bruker et klinisk blikk og ser om 
hun er blek, trøtt eller slapp - fargen på leppene, kald på hender og 
føtter, blåmerker.

Jeg snakker litt med Lene om hvordan hun har det, om hun blør lett 
i det siste, om hun orker å være på skolen, og hvor lenge klarer hun 
å følge med, og om hun orker å leke med de andre elevene. Vitale 
funksjoner; orker hun å spise? Får hun i seg nok? Urin? Avføring? Alt 
sammen blir kartlagt mens vi også småprater om mange andre ting 
som Lene er opptatt av.

Blodprøvene liker Lene å hjelpe til med. Når Lene er hjemme kommer 
vi ofte tidlig på morgenen og tar blodprøver. Så kan Lene gå på 

skolen og mamma og pappa på jobb. Alternativet er en tur på 
poliklinikken på sykehuset, og det kan fort ta store deler av dagen.

Når et barn får en alvorlig diagnose blir hele familien rammet. 
Foreldre, søsken, besteforeldre, venner, kjæledyr, tanter, fettere osv, 
alle blir berørt. Hjemmesykehus for barn hjelper til slik at familien i 
størst mulig grad kan få tilbake hverdagen sin.

Fordelene for Lene og hennes familie er mange. Familien får være 
hjemme i sitt eget miljø og la hverdagen gå tilnærmet normalt. 
Lene kan få sykepleie på sine egne premisser, kan sitte i sin sofa, og 
ha sitt teppe på seg. Hun føler seg bedre hjemme. Det er hun som 
bestemmer her. Hun får helt sikkert bedre mat hjemme, foreldre kan 
jobbe og søsken ser mamma og pappa hver dag. Lene har et eldre 
og ett yngre søsken som hun er glad i og kan være sammen med 
selv om hun er syk. 

Avansert hjemme- 
sykehus for barn
NINA GRANUM LYCKE, BARNESYKEPLEIER, AVANSERT HJEMMESYKEHUS, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 

Avansert hjemmesykehus for barn tilbyr hjemme- 
behandling til barn fra 0 til 18 år, uavhengig av diagnose. 
Hjemmesykehuset “flytter sykehuset hjem”, slik at barnet 
og familien kan slippe å være på sykehus mer enn 
nødvendig. 

Avansert hjemmesykehus for barn
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Likevel, når et sykt barn er hjemme, kan det gi en opplevelse av å 
være innelåst i sitt eget hjem. Det blir vanskelig å gjøre alle sine 
faste gjøremål og sykdomen kan ta stor plass i hjemmet. Foreldrene 
kan oppleve situasjonen som krevende og at ansvaret for barnet 
krever mye av dem. De skal gi medisiner og følge med på hvordan 
barnet har det og kan bli redde for å overse viktige symptomer eller 
endringer i barnets tilstand. Hverdagslige ting som å handle og lage 
mat kan oppleves slitsomt, og søskens behov som også må dekkes 
kan gi dårlig samvittighet. På tross av dette sier foreldre at det flere 
fordeler enn ulemper ved å være hjemme, så de fleste ønsker å 
være mer hjemme med hjelp fra AHS.

Som barnesykepleier er dette en flott jobb, jeg får brukt mye av 
mine kunnskaper i pediatri. Jeg jobber selvstendig og har stadig 
skiftende arbeidsoppgaver. Det er daglig utfordrende problem- 
stillinger, jeg møter familier som har syke barn som en del av sin 
hverdag. Jeg har kunnskap om hva de har gjennomgått på syke-
huset og kan støtte familien der de er. Det er kreative løsninger vi 
sammen finner frem til. Det er helt vanlig og sitte på gulvet og ta 
blodprøver. Det er en jobb du føler deg fri i, er ikke inn på sykehus 
hele tiden. Familier er ofte takknemlige når du kommer, det er en ny 
måte å gi omsorg og sykepleie på som gir mye positiv feedback. 

Vi jobber i en ganske flat organisasjon, som har en høy grad av 
selvstendighet og gir gode muligheter til å påvirke arbeidsoppgaver 
og arbeidsmetoder. Vi jobber ikke spesifikt i ett felt, men barnesyke-
pleie står sentralt hele tiden når vi jobber. Gjennom møte med barn 
og deres familie jobber vi for å finne en løsning som passer best for 
akkurat det barnet og familien. Det gjør at jeg hele tiden utvikler meg 
og får nye måter å tenke og løse oppgaver på. Jeg møter ofte barn 
med spesielle behov og utfordringer. Vi bruker aktivt e-håndboka 

og finner frem aktuelle prosedyrer og oppdaterer oss og holder oss 
à jour med gjeldende praksis. Vi har bærbare PCer som vi har med 
oss. Her kan vi logge på og få tilgang til pasientens journal.
Neste besøk denne dagen er til et lite prematurt barn. Født i uke 31 
+2 med fødselsvekt 1671g. Nora kom hjem i uke 34+2 med sonde i 
nesen. Dette er det femte besøket hos Nora. Hun er stabil 
respiratorisk og holder fint varmen uten varmemadrass. Det er et 
viktig kriterie før hjemreisen.

Når Nora kom hjem for en uke siden spiste hun ikke mye selv, hun 
”ammekoset”, men fikk nesten alt på sonde. Mor og far fikk opplæring 
i bruk av sonde på sykehuset og gir Nora morsmelk i den. Nå er det 
en uke siden den lille familien kom hjem og kunne begynne sin 
hverdag med et nytt familiemedlem. Nora har en søster på 2,5 år 
som er glad for å ha fått mamma og lillesøster hjem. Foreldrene sier 
at de er glade de takket ja til det frivillige tilbudet AHS gir.

Det var en tanke og venne seg til at de skulle være hjemme alene 
med hele ansvaret for Nora, men fordelene var flere enn ulempene 
så de var positivt innstilt. De hadde hilst på sykepleier fra AHS to 
ganger mens Nora var på nyfødtavdelingen og fått god informasjon. 
De var slitne av å se så mange foreldrepar, de var slitne av å dele og 
høre om andres bekymringer.

De tre første dagene kom vi daglig til Nora. Da var et av målene å 
trygge foreldrene. Vi brukte tid på å prate om hvordan det er å være 
hjemme og ha ansvaret for et lite barn. Vi tok daglig vekt og hørte 
hvordan de ga mat og hvor mye de ga til hvert måltid. Vi amme-
veiledet mor, det var små tips som gjorde at mor ikke ga opp 
ammingen av Nora.
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Nå har det gått en uke, Nora spiser det meste selv fra mor. Siste 
døgnet har hun bare brukt sonden én gang. Jeg vurderer det som 
trygt å seponere sonden. Mor blir både glad og litt utrygg, for det 
er trygt å ha sonden, da vet hun at barnet får i seg mat. Jeg trygger 
mor på at Nora fint kan stå stille i vekt noen dager og at det er helt 
vanlig. Vi kommer igjen i morgen og hører hvordan det går og tar 
en ny vekt.

Barnesykepleieren som er på hjemmebesøk hos premature ser på 
barnet, bruker det kliniske blikket. Er barnet våkent og kvikk i blikket 
og hud fargen - er billirubinet stigende? Holder barnet temperaturen? 
Orker det og spise noe selv? Hvordan er det med samspillet mellom 
foreldrene og barnet? Omsorgsevnen i hjemmet, er det trygt for 
barnet? Det tar ca en time med disse besøkene, for det er mange 
ting og prate om og mange spørsmå å besvare. 

Jeg tilrettelegger for en prat med foreldrene og hører litt om hvilke 
forventninger og behov de har.

De premature barna har alle individuelle behov, men vi ser at de 
begynner og amme fort når de kommer hjem. Mor er tilgjenglig 
hele tiden og barnet får mat når det ”ber” om det. 

Mor beregner hvor mye barnet skal få på sonden etter amming. 
Barnet får ca 14% i væske. Vi har erfart at et måltid er ca 20 minutter 
med effektiv amming for de premature barna.  Dersom barnet har 
et behov på 40 ml til hvert måltid og barnet har ammet i 10 minutter 
effektivt, så gir foreldre 20 ml på sonden. 

Mange barn har fått ernæringstilskudd i morsmelken på sykehuset. 
De nærmeste dagene etter hjemkomst vurderer vi barnesykepleiere 

hvorvidt barnet trenger mer forsterkning i morsmelken. Vi ser på 
vektutviklingen og beregner uti fra den hva og hvor mye barnet 
trenger. 

Avansert hjemmesykehus belegges med mer enn 50 % av fortidlig 
fødte barn som kommer hjem for spisetrening. 

Nyfødte med infeksjon behandler vi også ofte. Vi opplever da at 
mor og barn gleder seg over hjemkomst til tross for infeksjonen. 
Ammingen kommer godt i gang og vi får mange spørsmål fra første-
gangsforeldre som lurer på praktiske ting og andre utfordringer 
som kan oppstå når en kommer hjem med et nyfødt barn. 

Vi er hjemme hos alle barn med kreft i Oslo for å ta blodprøver og 
for å gi enkel cytostatika. Vi administrerer også intravenøs antibiotika i 
hjemmet til denne pasientgruppen.

I tillegg har vi barn som får langvarig intravenøs infeksjonsbehandling 
av for eksempel osteomylitt, borreliose, eller andre infeksjonstilstander 
som barn kan få. 

Vi er ofte i kontakt med barn med hjertefeil, og hjelper foreldre med 
koordinering videre i helsevesenet. Vi hjelper til og får mange praktiske 
ting på plass i hjemmet som for eksempel ernæringspumper og 
kontakt med primærhelsetjensten. Det er noen barn som blir født 
med sjeldne syndromer eller andre utfordringer og disse barna har 
vi også ofte hos oss i den første perioden. På den måten lager vi en 
tryggere overgang til hjemmet for familien.

Vi har en sjelden gruppe til i vår arbeidshverdag, det er barn som er 
kommet hjem for å dø.  Vi tilrettelegger slik at barna skal få lov til å 
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dø i hjemmet sitt, i sine trygge omgivelser. Disse  barna  kan vi kjenne 
godt etter et langt sykdomsforløp. Vi lager forutsigbare planer som 
foreldre og barn føler trygghet med i denne utfordrende fasen. 
Disse planene omhandler temaer som smertelindring, spørsmål 
om ressusitering, urinretensjon, krampebehandling og vi snakker 
om begravelsen som skal komme. Vi er mye hjemme hos barnet og 
familien i sluttfasen av livet. 

Vi har et pågående prosjekt på AHS om palliativ behandling i hjemmet. 
Det er blitt laget en veileder for oss i hjemmesykehuset. Det er en 
akutt plan, og en smerte- og symptom plan for barn i terminalfasen. 
Dette er et prosjekt det jobbes videre med og vi har prosjektmidler. 
Det er et ønske om at det skal bli en total pleieplan for terminalpleie 
av barn som skal gjelde for hele Helse sør-øst.

Som barnesykepleier på Avansert hjemmesykehus for barn ved 
OUS kan jeg noen ganger føle på at ansvaret er stort, jeg står alene i 
situasjoner. Jeg må stole på mine egne vurderinger og er mye alene 
med alvorlig syke barn og føler på usikkerheten når foreldrene spør 
mye når de føler seg usikre hjemme. Vi kan ha krevende arbeids-
oppgaver i et annerledes fysisk miljø, litt utenfor HMS-bestemmelsene 
ved OUS. Vi har ingen faglig diskusjon når vi er på vakt alene kveld 
og helg, og vi står ofte i alene i situasjoner som på sykehus hadde 
blitt diskutert med en kollega. 

Vi har tenkt at vi kan benytte moderne teknologi, med video-
overføring fra hjemmet til fagpersoner på sykehuset. Dette krever 
planlegging og vilje til å forsøke, både fra barnesykepleieren og fra 
kollegaer på sykehuset i de spesifikke fagfeltene.

Vi er i hjemmet deres og det kan til tider bli grenseløst, fordi det er 
vanskelig å være profesjonell hele tiden. For eksempel når det er 
lørdag kveld og TV står på og jeg kommer for å gi antibiotika som 
kan ta en time. Det er lett å bli litt personlig i slike møter. I denne 
jobben kan det bli mye bilkjøring og mye kø, særlig i rushtiden i 
Oslo. Vi prøver å lage gode løsninger, men kø blir uunngåelig, det er 
kjedelig bruk av sykepleieren sin tid.

Vi som jobber på AHS er erfarne, de fleste er barnesykepleiere, kreft-
sykepleiere, spesialsykepleiere, helsesøstre og nyfødtsykepleiere med 
lang erfaring. Vi har en dyktig barnepleier som har videreutdanning 
i ammeveileding. Vi er et godt team som ønsker å gjøre hverandre 
bedre i jobben vår.

Vi opplever i vår lille enhet også usikkerhet, vi lurer på om ledelsen 
ved OUS ønsker å beholde oss. Dette lever vi med, vi ønsker å be-
handle flere barn hjemme, med flere diagnoser, det kan vi fint gjøre. 
Vi har, slik det er nå, for lite resurser til å kunne påta oss flere pasient-
grupper, men vi ønsker å gi flere barn hjemmebehandling. Det er 
mange hensyn å ta, barn er i vekst og utvikling, vi skal forebygge 
traumer og vi skal gi dem følelsen av å kunne mestre sin hverdag 
med sykdom.

Jeg trives veldig godt i denne jobben, jeg bruker hele spekteret 
innen barnesykepleien. Det oppleves meningsfylt å behandle,  
veilede og tilrettelegge for familiene og barna slik at de får best 
mulig utgangspunkt når de er i starten av sine liv i sitt hjem.
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G   R   A   T   U   L   E  R  E  R 



Gratulerer med Barnekonvensjonen  
25 års-jubileet den 20. november

Vi oppfordrer alle medlemmer til å markere denne  
dagen lokalt eller på sin arbeidsplass.

Legg gjerne ut bilder fra markeringen på BSF´s facebookside

G   R   A   T   U   L   E  R  E  R G   R   A   T   U   L   E  R  E  R 

11     TIDSSKRIFT FOR BARNESYKEPLEIERE NR 3/2014



FAG-, LEDER- OG  

LÆRERKONFERANSE 2015

Britannia Hotel, Trondheim
13. april 2015

PROGRAM

09.00-10.00  Registrering

10.00-10.15  Åpning
 v/ Mads Abelsen Bøhle, Liv Mari Brandt og Inger Lucia Søjbjerg

10.15-10.45  Hva er behovet for spesialkompetanse innen barnesykepleie i fremtidens helsevesen? 
 v/ Morten Syversen, Enhetsleder, Barnemedisin Rikshospitalet

10.45-11.15  Morgendagens helsetjenester: Henger barnesykepleien med i svingene? 
 v/ Inger Anette Finrud Innovasjonsrådgiver, IDÉPOLIKLINIKKEN, Oslo universitetssykehus

11.15-11.30 Presentasjon resultater ABIO undersøkelsen 
 v/ Mads A Bøhle, Barnesykepleier og medlem prosjektgruppa ABIO

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.00 Klinikkens behov i en tid med mer spesialisert behandling, kortere møter med pasienten, økt  
 behov for samhandling og trekk i demografisk utvikling 
 v/ Kirsten Aune Walther, Forsknings- og fagutviklingssykepleier, St.Olavs Hospital, Trondheim

13.00-15.00 Gruppesamlinger delt i faggrupper

15.00-15.15 Pause

15.15-16.30 Felles oppsummering

Hva er morgendagens behov for kompetanse for Barnesykepleie? 
- hva trenger barneavdelingene og hvordan tydeliggjøre læringsutbytter

i studieplan for videreutdanningen
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08.00-09.00  Registrering

FELLES

09.00-09.30  Åpning med kulturelt innslag

09.30-10.15  Smittet av vold – om hvordan arbeidet med smerte og lidelse påvirker hjelperen 
 v/ Per Isdahl, Psykologspesialist, Leder Alternativ til vold (ATV), Stavanger

10.15-10.45  Pause med utstillere

10.45-11.30  Per Isdahl fortsetter

11.30-12.30  Lunsj med utstillere

12.30-13.15  Omsorg og samspill på en sykehusavdeling. Hva kjennetegner omsorgssvikt og hvordan kan   
 sykdom og innleggelse prege samspillet mellom foreldre og barn
 v/ Anne Brandt, nevropsykolog, St.Olavs Hospital, Trondheim

13.15-13.30  Pause

PARALLELL NYFØDT

13.30-14.15  Hud-mot-hud på mors bryst rett etter fødselen for premature som er født i uke 28-31
 v/ Laila Kristoffersen, Intensivsykepleier/stipendiat, St.Olavs Hospital/NTNU, Trondheim

14.15- 14.30  Pause

14.30-14.50  Nyfødt intensiv Ambulerende SykepleieTjeneste (NAST). Hvordan opplever mødre tidlig  
 hjemreise med sitt premature barn?
 v/ Grete Rønning, Psykiatrisk sykepleier/helsesøster, St. Olavs Hospital, Trondheim

14.55-15.15 Hvordan opplever innvandrerkvinner møtet med Nyfødt Intensiv?
 v/ Oddbjørg Kiplesund, Sykepleier MA, St.Olavs Hospital, Trondheim

PARALLELL BARN/UNGDOM

13.30-14.15 Kronisk utmattelse. Diagnose og behandling
 v/ Torstein Rø, Seksjonsoverlege, St.Olavs Hospital, Trondheim og Bodil Sofie Vestvik, Kontakt- 
 sykepleier for barn og ungdom med sammensatte lidelser, St.Olavs Hospital, Trondheim

14.15- 14.30  Pause

14.30-15.15 Commotio cerebri hos barn og ungdom. Nye retningslinjer under utarbeidelse i Scandinavian
 Neurotrauma Commite
 v/ Ingunn Rise Kirkeby, Overlege dr med, Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, OUS

15.30-17.00 Generalforsamling

19.00 Middag/sosialt

Tirsdag 14. april 2015

V Å R S E M I N A R 2015 med generalforsamling
Britannia Hotel, Trondheim
14. og 15. april 2015
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08.00-09.00  Registrering

PARALLELL NYFØDT

09.00-09.45  Prediksjon og behandling av truende preterm fødsel
 v/ Kjell Åsmund Salvesen, Fagdirektør HMN og Professor NTNU

09.45-10.00  Pause

10.00-10.45  Premature barns pustearbeid ved High Flow Nasal Cannula versus Nasal Continious Positive  
 Airway Pressure
 v/ Hilde Brenne, Intensivsykepleier MA, St.Olavs Hospital, Trondheim

10.45-11.00  Pause

11.00-11.45  Helkroppshypotermi etter fødselsasfyksi
 v/ Ragnhild Støen, Seksjonsoverlege, St.Olavs Hospital, Trondheim

11.45-12.45  Lunsj

PARALLELL BARN/UNGDOM

09.00-09.45  Pust og pes i Barneintensivverdenen
 v/ Randi Salvesen, Intensivsykepleier/Avdelingssykepleier, St.Olavs Hospital, Trondheim

09.45-10.00  Pause med utstillere

10.00-10.45  Standardiserte pasientforløp. Hvorfor er det viktig for sykepleie til barn og ungdom
 v/ Kirsten Aune Walther,Forsknings- og fagutviklingssykepleier, St.Olavs Hospital, Trondheim

10.45-11.00  Pause

11.00-11.45  Triage – lege umiddelbart eller kan barn og ungdom vente? Erfaring og forskning på systematisk
 hastegradvurdering
 v/ Hege Forsberg, Barnesykepleier og Brita Henning, Barnesykepleier/undervisningssykepleier,
 Barn Mottak, St.Olavs Hospital, Trondheim

11.45-12.45 Lunsj med utstillere

FELLES

12.45-13.30  Arbeid i krigs- og katastrofeområder. Helsearbeiderens utfordringer i møte med barn og ungdom
 v/ Mads Gilbert, Professor i akuttmedisin, Universitetet i Tromsø

13.30-14.00  Pause

14.00-14.45  Mads Gilbert fortsetter

1445-15.00  Pause

15.00-15.30 Avslutning

Onsdag 15. april 2015

V Å R S E M I N A R 2015 med generalforsamling
Britannia Hotel, Trondheim
14. og 15. april 2015
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I de siste tre årene har personalet ved Kirurgisk avdeling for Barn 
(KAB ) ved Oslo Universitetssykehus samarbeidet med tre lektorer 
fra Høgskolen i Oslo og Akershus  (HIOA) om prosjektet ”Psykososial 
preoperativ forberedelse av barn 0-18 år”, der målet var å utarbeide 
kunnskapsbaserte retningslinjer for forberedelse av barn som skal 
opereres. I den forbindelse har det blitt utarbeidet 5 prosedyrer, 
herunder én generell og 4 aldersspesifikke, 3 alderstilpassede
billedpermer og 2 filmer, alt med fokus på optimal preoperativ 
forberedelse av barn. De fire avdelingene som ligger under KAB er 
nå i implementeringsfasen der vi jobber for at produktene og pro-
sedyrene skal tas i bruk på daglig basis og at vi skal ivareta fokuset 
på viktigheten av god og riktig forberedelse av pasientene våre.

Prosjektet har vært presentert ved flere anledninger i Norge, men i 
august fikk noen av sykepleierne fra KAB muligheten til å presentere 
prosjektet vårt med en poster på ICNs store INP/APNN -konferanse 
i Helsinki. Vi samarbeidet selvfølgelig med lærerne fra HIOA og i 
samlet tropp dro vi av gårde med en flott poster, nylagede buttons, 
filmer og billedpermer.

Konferansens tittel var ”Advanced Nursing Practice – Expanding
Access and Improving Healthcare Outcomes” og samlet 750 
deltakere fra mer enn 40 land.  Spesielt Taiwan og Hong Kong stilte 
med en stor delegasjon og Hong Kong skal da også være vertssted 
for neste INP/APNN-konferanse. I Helsinki fikk vi gjennom en rekke 
forelesninger i løpet av tre dager høre hvordan sykepleietjenesten 
stadig utvikler seg gjennom ulike utdannelsesforløp, endring av 
arbeidsoppgaver og ansvarsområder og med et økende fokus 
på kunnskapsbasert praksis. Det var mange forelesninger å velge 
mellom hver dag, så mange som 8 forskjellige til enhver tid, så vi 
fikk bare høre et lite utdrag av alt det konferansen hadde å tilby. 
Det gjaldt å velge riktig foredrag! Vi fikk også muligheten til å høre 
spesielt inviterte foredragsholdere, da var alle konferansedeltakerne 
samlet. Noen av de som holdt et slikt ”Keynote”-foredrag var kanadiske 
Denise Bryant- Lukosius som snakket om ”The evolution of advanced 
practice nursing – experiences and future challenges” og amerikanske 
Ruth Klinpell som hadde foredrag om ”Promoting patient outcomes 
by evidence based advanced nursing practice”. Gjennom disse 
forelesningene, som var av høy kvalitet, satte man fokuset på det 
å synliggjøre resultatene av sykepleierintervensjoner. Det var tydelig 
at dette er en utfordring i mange land. Vi opplevde også at det var 
store forskjeller i hva avansert sykepleie innebærer i forhold til funksjon 
og ansvar. Det virket som om det er en trend at sykepleierne i flere 
av deltakerlandene har overtatt, eller planlegger å overta flere 
legeoppgaver, deriblant det å foreskrive enkelte legemidler. I noen
 forelesninger fikk vi høre om klinikker som var drevet av sykepleiere 

og som kun konfererte med lege i de tilfellene de selv ikke kunne 
diagnostisere/behandle pasienten. Gjennom telefonsamtaler kunne 
legen gi sine anbefalinger eller overta ansvaret for pasienten.

I løpet av konferansen fikk vi muligheten til å knytte kontakter med 
fagpersoner fra andre steder og utveksle erfaringer fra våre fagfelt. 
Det var inspirerende å møte faglige sterke sykepleiere som brant for 
sitt fag og dets utvikling.

Det var posterutstilling hver dag, i overkant av 90 stk og deltakerne 
stemte fram ”poster of the day”. Vår poster hang oppe på den første 
konferansedagen og vi ble både glade og stolte da det viste seg 
at vår poster ble særdeles godt mottatt av de andre deltakerne på 
konferansen. Vi vant en flott Ittala-kopp hver, veldig moro!

Konferansen hadde også flere sosiale sammenkomster som var 
svært vellykkede. Vi var f.eks på mottakelse på rådhuset i Helsinki, 

Konferanse i Helsinki
8th ICN INP/APNN 18-20 august 2014
GURO REYES SIMONSEN, FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER. KAB 3, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, BILDER VED ANN-HALLFRID SØRENSEN
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med strålende koldtbord og godt drikke. Vi fikk også en guidet 
busstur rundt i byen med en etterfølgende konferansemiddag og 
siden dans. Det var tydelig at arrangementskomiteen hadde jobbet 
hardt for å gi deltakerne mange gode opplevelser og de lyktes godt. 
I tillegg fikk vi anledning til å bli med da NSF inviterte de norske 
deltakerne på middag på konferansens første dag, det var veldig 
koselig. Vi fra OUS/HIOA var en gruppe på seks som sammen har 
jobbet med et felles prosjekt mot et felles mål i flere år. For oss var 
konferansen og arrangementene rundt en god vitamininnsprøytning 
og vi opplevde nok alle sammen at vi hadde et stort utbytte av 
å delta, både faglig og sosialt. I den forbindelse må vi få takke for 
økonomiske støtte fra BSF/NSF som flere av oss mottok.

For de som er interessert i prosjektet ”Psykososial preoperativ 
forberedelse av barn 0-18 år” finnes de nasjonale retningslinjene på 
www.fagprosedyrer.no eller på hjemmesidene til OUS under Barn 
og unge.

DELTAKERE PÅ KONFERANSEN VAR:
Ann-Hallfrid Sørensen (fagutviklingssykepleier, KAB 1, OUS)
Eva Carlsen (barnesykepleier, KAB 3, OUS)
Guro Reyes Simonsen (fagutviklingssykepleier. KAB 3, OUS)
Kathrine Espeland (høyskolelektor, sykepleierutdanningen, HIOA)
Astrid Thorstad (høyskolelektor, sykepleierutdanningen, HIOA)
Inger-Lucia Søjbjerg (høyskolelektor, barnesykepleier, HIOA)
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Som nyfødt ble jeg sendt til Rikshospitalet. Grunnen for dette var at 
jeg ble født med en sjelden diagnose som ikke var så veldig kjent. 
På Rikshospitalet ble vi tatt godt imot og her traff vi traff Dr. Refsum 
for første gang. Det var Dr.Refsum som bestemte seg for å operere 
meg og dermed han som reddet livet mitt. Jeg fikk utlagt stomi rett 
etter fødselen. Stomi er utlagt tarm for å avlaste ett sykt organ. Det 
kan være mange grunner for å få utlagt tarm. Grunnen min for at 
jeg fikk utlagt tarm var at jeg ble født med store misdannelser, der 
den eneste utveien for min del var å poser på magen. Som 5åring 
fikk jeg to poser på magen og den dag i dag har jeg enda mine to 
poser på magen. Jeg en en 21 år gammel jente som går på syke-
pleierstudier og trives med mine to stomier.

Opp igjennom var jeg innlagt på Rikshospitalet hvert år. Helt fra 
begynnelsen av min sykehushistorie prøvde vi å fokusere på det 
positive med å være innlagt på sykehus. Jeg husker ikke så mye 
fra mine barneår på sykehus, men jeg vet at det jeg forbandt med 
sykehuset som liten var alle de snille og gode folkene i hvitt. Jeg 
husker at jeg synes de så ut som noen engler. Vi dokumenterte alltid 
tiden på sykehuset. Etter å ha sett igjennom gamle bilder kunne jeg 
se at jeg stort sett smilte på hvert bilde, selv om jeg var på sykehus 
og mange ganger måtte igjennom mye vondt. Dette må være ett 
godt tegn på at å være på sykehus som barn ikke bare var skummelt 
og dumt. Å reise på sykehus inneholdt som regel også å få gjøre 
gøye ting som å reise til Oslo S og shoppe. 

Som foreldre til barn på sykehus vil jeg gi tipset om å prøve å gjøre 

sykehus til noe barn kan forbinde med gøy. For meg er det både mange 

dårlige, men og mange gode minner som sitter igjen. Her er det viktig å 

poengtere at det er de gode minnene som sitter aller best og det er nok 

dette som har gjort Rikshospitalet til vårt andre gode og trygge hjem 

med tiden.

Min familie og jeg husker også godt hvordan vi ble tatt imot av 
helsepersonalet. Godt og kjent personal gjorde at vi kunne senke 
skuldrene og kjenne på tryggheten innenfor veggene. Vi fikk god 

støtte fra helsepersonell i vanskelige situasjoner og vi fikk være oss 
selv. Alle som har vært på sykehus vet at tiden en er på sykehus 
er som å leve i en liten egen boble innenfor de hvite veggene. Da 
er det godt med gode samtalepartnere og god støtte fra helse-
personell. Jeg husker godt at det alltid var ett gledelig gjensyn med 
helsepersonalet hver gang vi kom til sykehuset. Før jeg ble tenåring 

Rikshospitalet 
- “mitt andre hjem”
CAMILLA TJESSEM 

Barnekirurgisk avdeling på Rikshospitalet har på mange måter blitt mitt andre hjem 
opp igjennom livet. Jeg har vært igjennom mange operasjoner og tilbrakt mye tid på 
sykehuset, spesielt som liten og tenåring, men til syvende og sist har dette resultert i 
at jeg har mulighet til å leve et helt normalt liv- som alle andre! I denne artikkelen vil 
jeg dele mine erfaringer om hvordan det var å være barn og ungdom på sykehus.
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hadde jeg trolig nok sovet på alle pasientrommene på avdelingen. 
Jeg var heldig å få lov til å være i barneavdelingen til jeg ble 17 år. 
Her følte både jeg og familien min oss trygg. Vi hadde fått bygget 
opp en veldig god relasjon til personalet på barneavdelingen. 
Her vil jeg poengtere at det også er svært viktig at helsepersonell 
fokuserer på pårørende rundt pasient. Her viser jeg til mine søstre. 
De ble også alltid godt tatt i mot, fikk informasjon og fikk være 
med. Jeg husker jeg synes det var veldig godt å ikke måtte fortelle 
om min bakgrunnshistorie og sykehushistorie flere ganger, da 
helsepersonalet kjente oss veldig godt. Det jeg husker best fra mine 
ungdomsår på barneavdelingen er mye latter, glede og at helse- 
personalet faktisk greide å fokusere på ”de små ting”. Med dette 
mener jeg at de snakket til meg som ungdom og vi hadde mange 
samtaler uten for mye fokus på sykdom.  Det var flere ganger 
helsepersonalet heller spurte meg om gutter, sminker osv. istedenfor 
hvordan min urin så ut eller hvordan jeg følte meg. Dette satt jeg 
utrolig stor pris på. 

Ett tips her som alle kan ta med seg er at en må huske at en er ungdom 

med vanlige ungdomsproblemer selv om en tilbringer mye tid på syke-

huset. 

Mine ungdomsår på sykehuset var veldig blandet av både positive 
og negative opplevelser. Alle vet at ungdomstiden tar med seg 
mange utfordringer selv om man må være på sykehus eller ei. Som 
ungdom skal en begynne å være med ta valg og begynne å bli 
selvstendig. Erfaringer jeg har gjort meg er at jeg føler ungdom må 
bli fort voksne og selvstendig i sykehussammenheng. For både min 

familie og jeg var overgangen fra barneavdelingen til voksenavdeling 
sykehuset veldig vanskelig og tøft. Jeg måtte som 17 åring gi slipp 
på de trygge og gode rammer på barneavdelingen. Her fikk vi god 
oppfølging, hadde kontaktpersoner og kjent personal. 
På voksenavdelingen følte jeg at ingen kjente meg og jeg skulle 
plutselig stå alene med valg, undersøkelser og reiser til sykehus. 
For nå kunne jeg jo ikke ha med min mor lenger på sykehuset. Jeg 
husker jeg synes det var skummelt å måtte stå helt på egne bein, ta 
alle telefoner og følge opp alle timer på voksenavdeling. 

Med andre ord kan jeg si at jeg føler ungdommene på sykehus 
”faller mellom to stoler”. For meg som har en sammensatt diagnose 
ble overgangen til voksenavdeling veldig forvirrende. Nå skulle jeg 
forholde meg til mange leger i ulike spesialfelt. 

Jeg vet at det kan være vanskelig å tilrettelegge for ungdom på 
sykehus og at ungdom er en egen aldersgruppe som lett kan føle 
seg oversett på sykehus. Enten har en barneavdelingen som fort 
kan bli litt for ”barnslig” for ungdom eller så har en voksenavdelingen 
hvor en raskt må bli voksen og selvstendig. På min første innleggelse 
på voksenavdeling ble jeg korridorpasient og de visste ikke hvem 
som hadde ansvar for meg. For meg var dette litt skummelt, men 
igjen så hadde jeg jo mye erfaring med sykehus slik at det gikk helt 
greit. Her er det viktig å poengtere at dette er kanskje ett veldig 
drastisk eksempel og det er ikke alle ungdommer som kommer til 
å oppleve dette. Med dette vil jeg vise til at overgangen fra barn 
til voksenavdeling kan være en utfordring og det er viktig å tidlig å 
forberede seg til det. 
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Moren min begynte å forberede meg til overgangen fra barn til 
voksenavdeling tidlig. Dette synes jeg var veldig bra og når jeg tenker 
på det den dag i dag er jeg veldig glad og takknemlig for det. Jeg 
fikk som tenåring begynne å ta valg, snakke i samtale med leger og 
sykepleiere samt ta en del ansvar selv.  Dette synes jeg var en veldig 
trygg og god måte å forberede meg på, da jeg viste jeg alltid hadde 
moren min bak meg. Moren min fokuserte også mye på at helse-
personalet skulle snakke til meg, ikke hun. Da det tross alt var meg 
det handlet om meg og ikke hun. En slik forberedelse gjorde meg 
mer trygg i min situasjon og jeg fikk mer innblikk og oversikt over 
egen situasjon. Dette har vært veldig godt å ha med seg i over- 
gangen fra barn til voksen. 

Tipset jeg vil gi her til foreldre og ungdom er at en bør begynne å ta litt 

og litt ansvar, og foreldre må gi litt og litt mer slipp på barnet/ungdom-

men sin. 

Moren min sa at overgangen fra barn til voksen var vanskelig. Dette 
da hun måtte gi slipp og la meg ta over. Hun har sagt til meg at 
dette var både nervepirrende og skummelt, men at hun visste at 
hun måtte gjøre det. Videre har hun sagt at hun er veldig takknem-
lig for at jeg har en god samboer som følger veien videre og er med 
meg sykehus og undersøkelser. Dette er jeg veldig takknemlig for. 

Min mor og jeg har snakket mye om min overgang fra barn til voksen- 
avdeling. Vi kom frem til at dette var en periode med mye usikkerhet 
og vi skulle ønske at det var ett samarbeidsmøte før overgangen. 
Dette spesielt med tanke på at jeg har en kronisk tilstand og har 
vært på sykehus opp til flere ganger. Dette er tips både foreldre, 
ungdom og helsepersonell på sykehus kan ta med seg. Det burde 
være ett samarbeidsmøte med både helsepersonell fra barne- og 
voksenavdeling, samt med foreldre og barn som er mye på sykehus. 
Med dette kunne vi fått en bedre dialog og samarbeid avdelingene 
imellom. Som ett resultat av dette kunne jeg fått avklart en 
kontaktperson, blitt kjent med ny avdeling og fått bedre oppfølging. 
Viktigst å poengtere her at dette kunne bidratt til at min familie og 
jeg hadde blitt tryggere i situasjonen og fått en bedre overgang fra 
barn til voksenavdeling.  

Viktige ord jeg har bemerket meg etter å fått erfaringer med å være 
ungdom på sykehus er: relasjon, trygghet, inkludere, ærlighet, bli 
sett og hørt, snakke med ikke mot og samarbeid. Dette er alle ord 
som var og er svært viktig for meg på sykehus og jeg ønsker at 
helsepersonell og andre tar med seg disse viktige orda. Her vil jeg 
spesielt ta frem ordet ærlighet. Mine erfaringer med dette ordet 
er at jeg synes at det er viktig at helsepersonell og andre personer 
rundt en på sykehus skal være ærlig. Er en undersøkelse vondt, så si 
den er vond. Det er bedre at en kan forberede seg å bli ferdig med 
det, en at helsepersonell sier ”nå kjenner du ett lite stikk” også er 
det mye vondere en som så. Dette kan resultere i at tilliten mellom 
pasient og helsepersonell kan bli brutt. Barn og ungdommer er 
veldig flinke til å tolke hvem som snakker sant og ei, så vet dere det. 
Til sist vil jeg si pasient er i fokus. Selv om en er barn eller ungdom 
så ha oss i fokus, snakk til oss, se oss. Veldig viktig.

Jeg har alltid sagt at mine poser på magen ikke definerer meg som 
person. Men hva jeg har opplevd opp igjennom og alle sykehus-
innleggelsene har bidratt til den personen jeg er blitt i dag. Åpen, 
ærlig og jeg har kommet styrket utav situasjonen. 

Jeg er sikker på at mitt andre hjem Rikshospitalet og familien min er 
grunnen for at jeg er slik jeg er i dag. Med dette ønsker jeg å være 
åpen, ærlig og dele erfaringer med dere. Ønsker dere flere tips og 
erfaringer kan dere gå inn på min blogg: www.camillatjessem.
blogg.no. Den dag i dag har posene på magen blitt mine to 
bestevenner og jeg vil ikke være foruten alt jeg har opplevd. 
Uten posene på magen hadde jeg ikke møtt alle de fantastiske 
menneskene jeg har møtt på sykehuset. Tenk at jeg enda har 
kontakt både med Dr. Refsum og andre sykepleiere. Så god relasjon 
fikk jeg til dem. Tusen takk alle dere som har hjulpet meg og vært der 
for oss opp igjennom. Vi er evig takknemlig.

Ønsker dere flere tips og 

erfaringer kan dere gå inn 

på min blogg: 

www.camillatjessem.blogg.no
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Smertevurdering
av småbarn

BAKGRUNN
Barn som behandles på sykehus vil som oftest oppleve smerte. 
Enten som et resultat av behandlinger og undersøkelser eller som 
en konsekvens av den sykdommen eller skaden de trenger hjelp 
for. Barn med kronske sykdommer eller medfødte skader kommer 
oftere til sykehuset enn andre barn og er spesielt utsatt for gjentatte 
smertefulle opplevelser. Andelen sykehusinnleggelser er størst for 
de minste barna (1). Mens større barn og voksne kan fortelle om sin 
smerte med ord (2), er de minste barna totalt avhengig av barne- 
sykepleierens evne til å gjenkjenne og tolke tegn på smerte og 
bruke denne informasjonen til å igangsette effektiv behandling (3).

Hverdagssmerte er en normal del av livet til alle små barn, de fal-
ler eller slår seg under lek og på den måten lærer de etter hvert å 
skille mellom hva som er farlig og hva som ikke er det. Men mens 
hverdagssmerte har en viktig – og positiv - læringseffekt, kan ikke 
det samme sies om den smerten som påføres barnet i forbindelse 
med innleggelse i sykehus. Små barn har svært begrenset evne til å 
regulere opplevelsen av smerte (3, 4). Selv de minste barna ”lærer” 
av de smertene de blir påført. Gjentatt smerte tidlig i livet forårsaker 
endringer i nervesystemet. Opplevelsene lagres i hjernen selv om 
de ikke kan uttrykkes med ord og reduserer barnets smertetoleranse 
(4, 5).  Ubehandlet smerte øker sannsynligvis også faren for kroniske 
smertetilstander.

Flere studier har vist at leger og sykepleiere undervurderer smerter 
når deres vurdering sammenlignes med barnets egen (6) eller med 
foreldrenes (6-8) vurdering. Det blir hevdet at bruk at strukturerte 
smertevurderingsskalaer vil gjøre vår vurdering av smerteintensitet 
mer objektiv (9) og forhåpentligvis også mer lik barnets egen vurdering. 
Det finnes over 40 ulike observasjonsskalaer for smerte (10), men 
bare et fåtall av disse er tilgjengelig på norsk. Det er også stor variasjon 
i kvaliteten på de ulike skalaene og ingen skala er velegnet for alle 
aldersgrupper eller kliniske situasjoner (3).

Det er imidlertid ikke nok at disse skalaene finnes, de må også tas 
i bruk. Studier har vist at bruken av strukturerte smertevurderings-
skalaer fremdeles ikke er godt integrert i daglig klinisk praksis. Noen 
mener årsaken er sykepleiernes manglende evne eller motivasjon 
for å ta skalaene i bruk (11), men det er vanskelig å finne studier 
som faktisk har spurt sykepleiere om deres tanker og erfaringer 
omkring bruk av denne typen skalaer. Andre mener at kunnskaps-
grunnlaget for disse skalaene er for spinkelt og at vi vet for lite om 
hvordan og i hvilken grad bruk av strukturerte skalaer påvirker
vurdering og behandling av smerte og evaluering av den 
behandlingen som er gitt (12).

RANDI DOVLAND ANDERSEN, SYKEPLEIER, MASTER I KLINISK MEDISINSK VITENSKAP, DOKTORAND. BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN, 

SYKEHUSET TELEMARK HF, SKIEN, NORGE OG SEKTIONEN FÖR OMVÅRDNAD, INSTITUTIONEN FÖR NEUROBIOLOGI, VÅRDVETENSKAP 

OCH SAMHÄLLE, KAROLINSKA INSTITUTET, STOCKHOLM, SVERIGE

E-POST: ANRD@STHF.NO

Barnesykepleiere har en nøkkelrolle i å sikre små barn tilstrekkelig og god smertelindring. 
Vi jobber nærmest syke barn og foreldrene døgnet rundt og alle ukas dager. Barnesyke-
pleierens vurderinger av barnet utgjør fundamentet for all smertebehandling, både 
omsorgs- og miljøtiltak og medikamentell behandling. Strukturerte observasjonsskalaer 
er utviklet for å assistere barnesykepleieren i sin samlede vurdering av barnets smerter. 
Kvaliteten og påliteligheten til disse skalaene, men også hvordan barnesykepleieren 
forstår innholdet og anvender dem i sin daglige praksis, har avgjørende betydning for om 
de virker på den måten som var tenkt.

RANDI DOVLAND 
ANDERSEN
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MÅL
Det overordnede målet med dette prosjektet er å undersøke i 
hvilken grad kognitive intervjuer og bruk av filmvignetter for å  
standardisere vurderingssituasjonen kan forbedre hvordan vi 
validerer oversatte observasjonsskalaer for smerte.
Spesifikke mål er:
- Utforske bruken av kognitive intervjuer som en del av  
 oversettelse og kulturell tilpasning av COMFORT atferdsskala  
 og presentere en strukturert analysemetode for å analysere data  
 fra slike intervjuer
- Teste inter-rater reliabilitet og validitet av den oversatte  
 versjonen av COMFORT atferdsskala
- Utforske sykepleieres oppfatning om smerter og smerte- 
 vurdering generelt og om deres meninger omkring bruk av  
 COMFORT atferdsskala i klinikken
- Teste reliabiliteten til vurderinger med COMFORT atferdsskala  
 basert på filmvignetter sammenlignet med vurderinger av den  
 samme situasjonen i klinikken 

På lengre sikt ønsker vi å bidra til bedre behandling av smerte hos 
preverbale barn gjennom å videreutvikle og forbedre de metodene 
som brukes for å validere vurderingsskalaer for smerte. Vi mener 
at bedre og mer valide vurderingsverktøy og mer kunnskaper om 
hvordan sykepleierne forstår og bruker disse verktøyene i sin kliniske 
praksis vil bidra til riktigere vurdering av smerte og med det en 
bedre behandling. Prosjektet vil også resultere i en norsk oversettelse 
av COMFORT atferdsskala som har vist begynnende validitet (at 
skalaen måler det den skal måle) og inter-rater reliabilitet (samsvar 
mellom to personer som vurderer samme situasjon).

GJENNOMFØRING
Prosjektet er basert på en kombinasjon av kvalitative og kvantitative 
metoder. Oversettelse av skalaen fulgte internasjonalt anerkjente 
retningslinjer (13). Deretter ble klinikernes forståelse av skalaen kart-
lagt gjennom en serie kognitive intervjuer (14); herunder problemer 
relatert til språklige uklarheter og/eller praktisk bruk av skalaen. 
Siden denne første intervjurunden var basert på vurdering av film, 
vil vi gjennomføre en ny intervjurunde hvor vi kartlegger sykeplei-
eres forståelse av skalaen når den brukes i en klinisk situasjon.  Til 
slutt vil vi undersøke om filmvignetter er en pålitelig metode for 
å standardisere vurderingssituasjonen når vi validerer smertevur-
deringsverktøy. Fordelen med bruk av ferdiginnspilte filmer er at 
mange utøvere kan vurdere den nøyaktig samme situasjonen og at 
pasientbelastningen redusert ved at færre pasienter må inkluderes. 
Bakdelen er at ikke alt kan vurderes like godt på film som i virkelig-
heten. 

FORELØPIGE RESULTATER
To av delstudiene i prosjektet er ferdige. Den ene er publisert i år 
(15) og den andre er så godt som klar til innsending (16). I den 
studien som er publisert har vi presentert en norsk oversettelse av 
COMFORT atferdsskala og vist betydningen av å spørre de som skal 
bruke skalaen i klinisk praksis om hvordan de forstår den. Vi fant at 
de fleste problemene framkom først når deltakerne faktisk brukte 

skalaen i motsetning til å lese 
gjennom den. Problemene som 
ble funnet ble brukt til å forbedre 
både originalversjonen og den 
norske oversettelsen av skalaen. I 
den studien som er snart klar for 
innsending har vi validert og relia-
bilitetstestet COMFORT atferds-
skala i en klinisk setting. 

PROSJEKTETS BETYDNING
Det blir hevdet at bruk av struk-
turerte smertevurderingsverktøy 
er en nødvendig forutsetning for 
effektiv smertebehandling. For at dette skal være sant er det flere 
faktorer som må være på plass, blant annet må den skalaen som 
brukes være valid og reliabel. Om en i klinikken bruker skalaer som 
ikke er validert kan det bidra til systematisk over- eller under- 
vurdering av smerte. Undervurdering øker barnets lidelser, mens 
overvurdering kan medføre at sårbare barn utsettes for unødven-
dige omsorgstiltak eller får medikamenter de ikke trenger. Det fin-
nes i dag mange ulike smertevurderingsverktøy for barn, men den 
vitenskapelige kvaliteten på disse varierer mye (17). Det er også slik 
at mange publiserte validasjonsstudier er av dårlig vitenskapelig 
kvalitet (små utvalg, svake testmetoder for eksempel sammenlig-
ning av scorer på en skala med scorer på en annen, tilsvarende 
skala) og derfor bidrar lite eller ingenting til skalaens samlede 
validitet. Selvfølgelig finnes det også unntak, et eksempel er Bente 
Vederhus’ artikkel om validering av den norske versjonen av PIPP 
(18) hvor forhåndsdefinerte hypoteser ble testet. Det er samtidig 
viktig å være klar over at en skala aldri kan sies å være valid basert 
på enkeltstudier alene, men at skalavaliditet alltid er summen av 
resultatene fra flere pålitelige studier.

Det finnes også svært lite forskning omkring sykepleieres opp-
fatninger om vurdering av smerter og om hvordan sykepleiere 
tenker omkring bruk av strukturerte smertevurderingsverktøy. Det 
til tross for at det gjennom flere år har vært en bekymring knyttet 
til manglende implementering av skalaer i klinisk praksis. Jeg tror vi 
i dette prosjektet, gjennom samtaler med sykepleiere, kan gi noen 
flere svar på hvorfor dette er vanskelig.

OM MEG
Jeg er sykepleier med en langvarig interesse for smerter hos nyfødte 
og små barn. I årene 2003-2005 ledet jeg en intervensjonsstudie 
for å bedre smertebehandlingen ved nyfødt intensiv avdelingene 
i Vestfold og Telemark. Jeg var med å danne Norsk Barnesmerte-
forening i 2004 og leder for foreningen i årene 2005-2008. Jeg har 
en mastergrad i klinisk medisinsk vitenskap og er fra mars 2013 
doktorand på deltid (50 %) ved Karolinska Institutet, parallelt med 
50 % jobb som rådgiver ved Barne- og ungdomsklinikken, Syke- 
huset Telemark i Skien. De siste årene har jeg vært engasjert i flere 
forskningsprosjekter, herunder en nordisk studie om bruk av 
hud-mot-hud kontakt i nordiske nyfødt intensivavdelinger (19), 
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kartlegging vedrørende bruken av strukturerte smertevurderings-
verktøy i norske og svenske nyfødt intensivavdelinger og siden 
2010 nasjonal koordinator for den norske deltakelsen i EUROPAIN-
studien, se www.europainsurvey.eu.

Mitt doktorgradsprosjekt har tittelen “Validation of translated 
observational pain assessment measures for use in preverbal 
children”. Hovedveileder er Leena Jylli, PhD, smertesykepleier og 
lektor, biveiledere er professorene Ann Langius-Eklöf, Tomm 
Bernklev og Britt Nakstad. Leena Jylli og Ann Langius-Eklöf er begge 
ansatt ved Institusjonen for neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle ved Karolinska Institutet, Tomm Bernklev er forskningssjef 
ved Sykehuset Telemark og Britt Nakstad er spesialist i nyfødtmedisin 
og forskningssjef ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus 

universitetssykehus. Jeg er i tillegg tilknyttet et kanadiskbasert 
 nettverk for studenter, doktorander og post docs innen 
barnesmertefeltet – Pain in Child Health (PICH). For mer informasjon, 
se http://paininchildhealth.dal.ca/. Det er også nylig publisert en 
artikkel (20) om hva PICH nettverket har oppnådd gjennom de 12 
årene det har eksistert og det finnes også en kort og informativ 
informasjonsfilm på YouTube (21). Dersom du er interessert i opp- 
dateringer om barn og smerter vil jeg også anbefale Norsk Barne-
smerteforenings nettside, http://www.norskbarnesmerteforening.
no/ og Facebookside. En kopi av den norske oversettelsen av  
COMFORT atferdsskala og av artikkelen som beskriver oversettelses-
prosessen og kulturell tilpasning av den norske versjonen kan fås 
ved henvendelse til meg.
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The Brazelton day 
- Edinburgh 13. juni 2014
NINA BØHLE CHEETHAM

Understanding the baby and supporting parents using the NBO and the NBAS;  
International perspectives.

BAKGRUNN
Brazelton institute ( http://www.brazelton-institute.com/links.html)
i Boston har sitt navn etter T. Berry Brazelton, en pioner i forskning 
og klinisk praksis på spedbarn og deres familier. The Brazelton  
Institute ble grunnlagt av Dr. Kevin Nugent i 1995 og har som formål 
å fremme en sunn og positiv utvikling hos denne målgruppen 
gjennom utdanning og forskning. Arbeidet ved Brazelton Institute 
bygger på en erkjennelse av at det er foreldrene og familien som 
spiller den viktigste rollen i å fremme barnets mentale og fysiske 
helse. Instituttet ønsker å tilby kunnskapsbasert utdanning som 
sikrer at ulike typer helsepersonell blir i stand til å være hjelpere for 
foreldrene. Instituttet er organisatorisk knyttet til Boston Childrens 
Hospital og Harvard Medical school. 

Ved The Brazelton Institute tilbys blant annet opplæring i Neonatal 
Behavioral Assessment Scale (NBAS) (1, 2) Neonatal Behavioral 
Observation ( NBO), en veiledningsmodell for foreldre og omsorgs-

personer (3).  Disse modellene har tidligere vært omtalt i Tidsskrift 
for barnesykepleiere (4). I Norge har Nasjonalt kompetansesenter for  
sped og småbarns psykiske helse ansvaret for opplæringen av NBO 
i Norge (http://www.r-bup.no/pages/spedbarnsnettverket-omoss ). 
Nasjonalt kompetansesenter tilbyr nå kurs i NBO flere steder i landet. 

KONFERANSEN
I forbindelse med WAIMH (World Association for Infant Mental 
Health) sin store konferanse om barns og spedbarns psykiske helse 
som ble arrangert i Edinburgh i juni, ble det også arrangert en egen 
Brazelton day. Møtet samlet engasjerte forskere og klinikere fra hele 
verden. Fokuset var på NBAS og NBO. Talelisten besto av blant annet 
Colwyn Trevarthen, Heide-Lise Als og Nadia Bruschweiler-Stern. Alle 
er nestorer innen feltet og har på ulike måter vært med på å endre 
vår oppfatning av spedbarnet, av spedbarnets unike evner til sam-
spill og ikke minst viktigheten av et godt samspill mellom barn og 
omsorgspersoner. Som om ikke det var nok; den 96 år gamle  

Fra v. Kevin Nugent og T. Berry Brazelton.
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T. Berry Brazelton var også til stede. Fra talerstolen delte han historien 
om et møte med en mor og hennes barn med oss. Historien vakte 
allmenn begeistring og han imponerte med sin klare tale og gode 
hukommelse.

Dagen startet med en innledning av Kevin Nugent , Joanna Hawthorne 
og Betty Hutchon som alle er aktive innen forskning og klinisk  
arbeid. Fokus for foredraget var på hvordan NBAS og NBO er 
nyttige verktøy for å fremme barnets mentale helse. 

Colwyn Trevarthen fulgte opp med å hylle T.B. Brazelton for sitt 
arbeid, men fokuserte i sitt foredrag mest på egen forskning. Blant 
annet viste han oss fasinerende bilder og filmsnutter av spedbarnets 
evne til å imitere allerede fra fødselen av. Imitasjon av håndbevegelser 
gjorde spesielt inntrykk. Spedbarna imiterte ”vinking” både med 
to og tre fingre gjentatte ganger. For å oppleve dette må man ha 
tålmodighet, spedbarnet må få tid til å omsette synsinntrykket til 
handling. Prøv selv neste gang du er på barselbesøk! Gjennom 
NBO har jeg gledet meg over foreldres begeistring når de blir gjort 
oppmerksom på barnets evne til å følge foreldrenes ansikt, følge 
en leke og snu seg etter lyden av stemmen deres allerede like etter 
fødselen. De vil nok ikke bli mindre begeistret av å se barnet vinke! 
Imitasjon er samtalens spede begynnelse. 

Paul Campbell fra Australia fokuserte på hvordan NBO kan støtte og 
fremme samspill også hos svært syke spedbarn, mens Kari Slinning 
fra Norge introduserte oss for NBO i Norge. Selv om hovedfokuset 
er det samme og elementene som gjennomgås følger programmet 
utviklet ved The Brazelton Institute, vil ulike kulturer landene imellom 
sette sitt preg på NBO-møtene. På samme måte vil den enkelte 
familie og ikke minst spedbarnet selv vise vei i hvert enkelt møte.  

Daniel Stern har forsket og fokusert på samspillets betydning for 
mor og barn gjennom flere tiår. Han oppsummerer vesentlige deler 
av sin forskning i boka Spedbarnets interpersonlige verden (5). Hans 
kone, Nadia Bruschweiler-Stern har arbeidet tett sammen med sin 
mann. I boka The birth of a mother belyser hun betydningen av å 
bli mor og hvordan det forandrer en person (6). Hun snakket til oss 

om hvordan denne kjærligheten mellom mor og barn skal få vilkår 
til å vokse frem. 

På konferansen fikk vi også høre om hvordan både spedbarnets og 
foreldres hjerne påvirkes positivt av godt samspill og gjensidig 
begeistring mellom foreldre og barn. Inntrykket er at dette kan vi 
ikke neglisjere; vi må fortsette å sette inn ressurser for å spre 
kunnskapen til så mange som mulig. 

I tillegg til foredrag ble det presentert en stor posterutstilling med 
forskning og utviklingsprosjekter med relevans til The Brazelton 
Institute. Flere norske postere ble presentert. 

Dagen ble avsluttet med workshops og gruppediskusjoner. På 
konferanser er det ofte møtet mellom engasjerte fagpersoner som 
etterlater det største inntrykket. Man kan diskutere det man bren-
ner for og utveksle synspunkter og erfaringer og på den måten få 
ny innsikt. Dette gir inspirasjon til å fortsette å engasjere seg i dette 
spennende og viktige fagfeltet. 
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Colwyn Trevarthen på talestolen.

En av posterene som ble presentert.

The Brazelton day 
- Edinburgh 13. juni 2014
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Ta ungdom på alvor

JEG ER IKKE SYKDOMMEN MIN!
Ungdomstiden er en tid full av forandringer. Unge går fra å være 
barn til å skulle være voksne. Hele deres biopsykososiale utvikling 
er i rask endring, venner blir viktigere enn noe annet osv. Hvis de i 
tillegg er syke, blir det en ekstra stor utfordring oppi alle de andre 
forandringene. De mister eventuelt kontakt med venner, de går 
glipp av skolegang, de er ikke med på fester og må begrense sine 
utfoldelser.

“Vi følte oss litt alene i verden. Mens alle andre var ute og hadde 
det gøy, satte sykdommen begrensninger for oss.” (Guro og Frida fra 
Ungdomsrådet.)

Ungdommene understreker at de ikke bare vil snakke om sykdom 
og diagnoser. Helsepersonell kan være usikre i møte ungdommer 
og ikke vite hvordan de skal kommunisere. Å snakke med barn eller 
voksne kan være enklere. Men ungdommene sier: Vær interessert i 
hele meg!

DRØMMESYKEHUSET
Ungdommene i Ungdomsrådet gir tydelig uttrykk for at de syke-
husene vi har i dag fungerer dårlig for ungdom. Det er enten 
barneavdelinger med Ole Brumm og lego eller voksenavdelinger 
med Allers og hekling. Organiseringen av helsetjenesten i barne- 
og voksenavdelinger er bare ett av mange tegn på at ungdom som 
gruppe er glemt.

Noe av det første Ungdomsrådet ved Akershus universitetssyke-
hus foreslo, var å opprette et eget ungdomsrom med pc, stor tv, 
spillkonsoller, farger på veggene og adgang kun for ungdom. De 
isolerte seg på rommene, de trakk bort fra bamser og lego, og de 
ble triste av de hvite veggene. Sykehuset fulgte opp og laget et 
ungdomsrom etter bestilling av Ungdomsrådet.

Når ungdommene skal beskrive deres drømmesykepleier, snakker 
de om at det er en som er positiv og har godt humør, som er god 
til å forklare og som har evne til å sette seg inn i deres situasjon. 
De ønsker en sykepleier som har fokus på løsningene og ikke 
problemene deres.

OPERASJON SELVSTENDIGHET
Ungdomstiden handler i seg selv om mange overganger. Det 
samme er tilfellet med unge i helsetjenesten, spesielt for unge med 
langvarige helseutfordringer. De møter overganger fra primærhelse- 

tjenesten til spesialisthelsetjenesten, overganger fra Barne- og 
ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien og overganger fra barne- 
til voksenavdelinger på sykehus. I tillegg vil de møte forskjellige 
behandlere i ulike faser, og de kan føle sorg over å miste helse-
personell som de har fått et nært forhold til. 

Ungdom har ikke samme erfaring som voksne med å orientere seg 
i en ny virkelighet. Derfor er det viktig at helsetjenesten jobber med 
å skape gode og trygge overganger og bidrar til at ungdom gradvis 
tar ansvar for egen helse.

Barne- og ungdomsklinikken på Akershus universitetssykehus har, 
i samarbeid med Ungdomsrådet, utviklet en kunnskapsbasert 
retningslinje for gode overganger og informasjonsmateriell til 
ungdom. Retningslinjen piloteres i diagnosegruppen diabetes i 
2014 og implementeres fra 2015 på nye fagområder.

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus er blitt kjent i hele helse-Norge 
etter sin opptreden på Helsekonferansen i mai 2014. 21. oktober lanserte de sine råd 
til helsepersonell og ungdom ved et arrangement på sykehuset. Flere av rådene 
handler om kommunikasjon. “Si sannheten og tro på oss”. “Snakk direkte til oss og 
ikke til foreldrene våre,” er noen av de rådene de gir til helsepersonell.

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus lanserte 21. oktober 2014 deres råd til både helsepersonell og ungdom.
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UNGDOMSRÅDET VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS
Akershus universitetssykehus har i flere år jobbet med utvikling av 
et ungdomsvennlig sykehus. Ungdomsrådet representerer bruker-
gruppen ungdom fra 12 til 25 år og ble opprettet i 2012. Det er et 
rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med 
å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Rådet har 
erfaringskompetanse fra både fysiske og psykiske helseutfordringer. Det 
er sammensatt av ungdom som vet hvordan det er å være ung og syk.

Ungdomsrådet jobber med å:
• fremme brukerperspektivet til ungdommer med langvarige   
 helseutfordringer 
• gi konkrete råd for forbedring av tjenester til ungdommer på   
 Akershus universitetssykehus
• dele sine erfaringer til nytte for andre ungdommer

FOR DRØMMESYKEPLEIER 
OG DRØMMELEGE

Bakgrunn:
• Spesialisering innenfor ungdom 
• Bred kompetanse og erfaring
• Gjerne erfaring med ungdom som har det vanskelig

Egenskaper:
• Positiv og med godt humør 
• God til å forklare 
• Kunne kommunisere bra med ungdom 
• Glad i jobben
• Løsningsorientert
• Du må tørre å be om hjelp hvis du mangler  
 kunnskap eller kompetanse
• Du må ha evne til å sette deg inn i ungdommers  
 situasjon

FAKTASIDEN

UNGDOMSRÅDETS ANBEFALINGER FOR GOD 
KOMMUNIKASJON
1)  Ikke bruk for mye legespråk. Vi skjønner det ikke!
2)  Snakk direkte til oss og ikke til foreldrene våre.
3)  Jeg er ikke sykdommen min. Vær interessert i hele meg.
4)  Det er skummelt å komme på sykehus. Det hjelper med et smil :)
5)  Ta oss med på råd for å finne nye løsninger.
7)  Si sannheten og tro på oss.
8)  Det blir god dialog hvis vi føler du er til stede.
9)  Ikke la oss vente og møt forberedt. Vår tid er også viktig!

STILLINGSANNONSE

LENKENE TIL UNGDOMSRÅDETS NYE 
E-BØKER FINNER PÅ LENKESIDEN TIL:
www.ungdomsmedisin.no

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus.

Foto: Kristian Mjøset
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Ikke-medikamentelle tiltak har også en stor plass i smertebehan-
dlingen. Smertevurdering av barn med kognitiv svekkelse eller 
annen funksjonshemming er spesielt utfordrende, både innenfor og 
utenfor sykehuset, og blir ofte lite systematisk og tilfeldig utført.
Dokumentasjon av effekt og eventuelle medikament-bivirkninger er 
en forutsetning for å kunne gi god og forsvarlig smertebehandling.

Flere faggrupper innenfor ulike fagspesialiteter har fokus på smerte-
lindring hos barn. Et tverrfaglig samarbeid er helt nødvendig for å få 
dette til på en best mulig måte!

Norsk barnesmerteforening ble dannet i 2004 og formelt stiftet ett 
år senere. Tanken var at dersom man samlet tverrfaglig kompetanse, 
ville man få et enda større og bredere fokus på god smertebehandling 
av barn med ulike smertetilstander i alle aldersgrupper i alle ledd av 
helsetjenesten, innenfor og utenfor sykehus. I tillegg ønsket man å 
arbeide med  fagutvikling og bidra til gode retningslinjer.

Styret i foreningen er bredt faglig og geografisk sammensatt og 
består av leger, sykepleiere, fysioterapeut og  psykolog.
Hovedfokus for arbeidet vårt hittil har vært kompetanseheving 
gjennom organisering av årlige tverrfaglige kurs. Vi  har også en 
egen nettside og en Facebook-side. Det er mulig å søke foreningen 
om prosjektmidler til fagutvikling.

Norsk Barnesmerteforening samarbeider også med Norsk 
Smerteforening.

Det er fortsatt plass til flere medlemmer i foreningen! 
Dersom du ønsker å diskutere praktiske problemstillinger rundt 
smertelindring eller vil dele gode erfaringer, artikler eller annet
 fagstoff, er du velkommen til å kontakte oss gjennom 
nettsiden www.norskbarnesmerteforening.no  eller
bruke Facebook-siden.

Norsk Barnesmerteforening
Behandling av akutte og kroniske smerter og  smerter relatert til kreftsykdom, krever 
kunnskap og fokus på kartlegging av smerter, i tillegg til riktig og trygg bruk av 
medikamenter. 

Vigdis Skaug, Ole Closs, Laila Kristoffersen, Tone Høivik, 
Susanne Bengtsson, Kari Sørensen, Marianne Bentsen.

Line Holvin Jacobsen og Elisabeth Skarstein var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.
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Returadresse: 
Barnesykepleier- 
forbundet, NSF
v/Beate Harvik
Peder Søbergsgt. 31
3045 Drammen

Stipendet kan tildeles den/de som er i aktiv tjeneste som Barnesyke-
pleier, spesialsykepleier eller sykepleier for å stimulere til aktivitet og 
utvikling innenfor gastro- og ernæringssykepleie.  

Stipendet kan anvendes til studiereise innenlands/utenlands, til 
seminar, kurs, hospitering, kongresser samt til prosjektarbeid. 

Ved hospitering utenlands, legges hospiteringsoppholdet opp i 
samarbeid med KvinTo AS.  

Beslutningen om tildeling av stipend treffes etter skriftlig søknad 
av styret i Barnesykepleierforbundet, NSF.
Søker(e) får tilbakemelding om de er tildelt midler eller ikke.

KRITERIER FOR TILDELING:
• Medlemskap i Barnesykepleierforbundet de siste 12 måneder.
• Medlemskontingenten for inneværende år skal være betalt. 

• Program for kurs/seminar og lignende vedlegges søknaden.
• En kort rapport skal kunne publiseres i Tidsskriftet for barne-

sykepleiere i forhold til det midlene ble nyttet til. 
• Stoffet må være tilgjengelig på BSF, NSF`s internettside. 
• Ved hospitering utenlands, legges hospiteringsoppholdet 

opp i samarbeid med KvinTo AS.
• Den/de som tildeles midler kan bli forespurt om å holde foredrag 

ved et av BSF`s kurs der de presenterer stoff fra kurset/studiereisen

SØKNAD MED RELEVANTE OPPLYSNINGER SENDES: 
Barnesykepleierforbundet, NSF ved leder:
Anja Smeland
e-post: leder@barnesykepleierforbundet.no

Søknadsfrist: 1. mars 2015

KvinTo fondet 2015
Reise og studiestipend

KR 15.000,-
Søknadsfrist: 1. mars 2015

Barnesykepleierforbundet 
sitt medlemsfond

Søknadsfrist: 1. mars 2015.

SØKNAD MED VEDLEGG SENDES: 
Anja Smeland på e-post: leder@barnesykepleierforbundet.no 

For mer informasjon om fondet henvises det til BSF nettside
www.sykepleierforbundet.no/barn  under menyen INFO OM FAGGRUPPEN - STIPENDORDNINGER




