
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.
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