
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.

31     TIDSSKRIFT FOR BARNESYKEPLEIERE NR 3/2014




