
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, 
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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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