
VALGKANDIDATER TIL LEDERVERVET

 
KIRSTI EGGE HAUGSTAD 
Utdanning: 
Sykepleier 1989, Barnesykepleier 
1997, Helsepedagogikk 2003, 
Klinisk spesialist 2012, Yoga-
instruktør 2009, Mindfullness/
meditasjon utdannet 2010

Yrkespraksis: 
Vært sykepleier/spesialsyke-
pleier i 25 år ved Ullevål/Oslo 
Universitets sykehus. Fagut-
viklings sykepleier siden 1997. 
Jobber 50/50 som spesial/fagut 
spl i Barnemottak/obs posten 
på Barnesenteret på Ullevål.

Vært medarrangør av det 
landsdekkende kurset «Etter-
utdanningsuka for spesialsyke-
pleiere». Et ukeskurs for spesial-
sykepleiere innenfor anestesi, 

operasjon, intensiv og barn 
siden 2000. Yogainstruktør siden 
2009.Organisasjonserfaring: 
Lokalgruppeleder for Oslo og 
Akershus siden 2011.  
Fylkesstyrerepresentant for fag-
gruppene i Oslo siden 2012. 
Diverse arbeidsgrupper i OUS. 
Prosjektsykepleier ved ulike 
prosjekter. 

Begrunnelse for å stille til valg:  
Har et lokalt engasjement for 
syke nyfødte, barn og ungdom 
i Oslo og Akershus og ser at 
dette engasjementet kan få et 
større nedslagsfelt i et verv i 
styret sentralt.

Er ikke redd for å ta ansvar, er en 
god på å organisere meg selv og 
andre. Er engasjert i interesse, sam-
funn og fagpolitiske spørsmål 
som omhandler syke nyfødte, 
barn og ungdom. Er kreativ og 
løsningsorientert - ofte også 
utenfor «boksen»

Ønsker å stille til valg i: 
Ønsker å stille til valg til leder 
eller til styret.

 
MADS ABELSEN BØHLE  
Utdanning: 
Mads A. Bøhle , f. 1970, jobber som 
barnesykepleier ved St.Olavs 
Hosptal på Medisin 1 i en 50 % 
nattvaktstilling. Ferdigutdannet 
sykepleier i 1996 i Trondheim 
og barnesykepleier i 2006. Han 
er oppvokst på Hamar og har 
bodd i Trondheim siden 1993. 
Ved siden å være sykepleier har 
han jobbet med dans i hele 
sitt liv. 

Yrkespraksis: 
Han jobbet trivselssykepleier 
i en 20 % stilling siden september 
2008 og fra januar 2011 økte 
stillingsprosenten til 40 %.  
Stillingen finansieres av  
Barnekreftforeningen Trøndelag 
 

og Barnekreftforeningen Møre 
og Romsdal. Mads har som opp- 
gave å arrangere trivselstiltak og 
legge til rette for egenaktivitet 
blant barn og ungdom som er 
innlagt ved avdelingen Barn 
4 Kreft- og blodsykdommer 
og voksenavdelingene ved St. 
Olavs Hospital.

Begrunnelse for å stille til valg:  
Gjennom mitt verv som nestleder 
og leder av utdanninsutvalget 
siden 2013 har jeg lært BSF å 
kjenne. Jeg har mange tanker 
og visjoner for BSF fremtid med 
tanke på utdanning og kompe-
tanse. Jeg er en stolt barnesyke-
pleier og ønsker de neste 
årene at Norge skal vite hva en 
barnesykepleier er og at vi gjør 
en forskjell. Jeg vil også jobbe 
for erfarings- og kompetanseut-
veksling med barnesykepleierei 
norden og europa. Jeg ser bare 
mulighetene ikke begrensingene, 
mitt motto er «Carpe Diem» 

Ønsker å stille til valg i: 
Ønsker å stille som kandidat til 
ledervervet i BSF.

VALGKANDIDATER TIL BSF STYRET

 
NINA GRANUM LYCKE 
Født 13.10.68. Jobber nå på 
Avansert hjemmesykehus til 
barn OUS. Gift med Håkon. Stolt 
mamma til tre jenter, født: 04,05, 

08. Bor i Drøbak hvor jeg er født 
og oppvokst.

Utdanning: 
Ullevål sykepleier høgskole 1990-
93 videreutdanning til akutt og 
kritisk syke barn 1998-00.

Yrkespraksis: 
Ortopedisk sengepost, Barne- 
intensiv PO, Barnekirurgisk avdeling 
Ullevål, Intensiv større barn 
Ullevål, Nyfødt Intensiv Ullevål, 
Barnekirurgisk avdeling Ullevål, 
assisterende avd.spl. Leder helse- 
stasjon (Vestby kommune), Dag 

kirurgisk avdeling Ski sykehus, 
Avansert hjemmesykehus til 
barn, prosjekt Vekstkurve inn i 
DIPS, Avansert hjemmesykehus ‘

Begrunnelse for å stille til valg:  
Har lenge hatt ønske om å 
engasjere meg i BSF. Syntes nå 
at barna er større og at jeg har 
mulighet til å bidra mer utenfor 
hjemme i tillegg til jobb. Jeg 
har i disse årene ved Avansert 
hjemmesykehus for barn sett 
på den store gleden barna har 
av å få muligheten til å være 
hjemme i sine vante omgivelser 

i stede for å være på sykehus. 
Jeg ser at familiene har det 
bedre, og at foreldre og søsken 
har stor glede av det. Jeg mener 
bestemt at flere barn bør få 
mulighet til å få mer behandling 
i hjemmet tross sykdom.

Vi på AHS har også palliasjon 
i hjemmet og dette bør flere 
barn som er av det behovet få 
mulighet til i sitt hjem. Jeg er 
også opptatt av barns psykiske 
helse og forebygge vansker senere 
i livet ved tidlig innsats fra oss 
som jobber med syke barn. 
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JORUNN TUNBY 
Født 1956, gift, to voksne barn 
bor i Tromsø

Utdanning: 
Jeg er utdannet sykepleier i  
Fredrikstad og ble barnesykepleier 
ved Regionsykehuset i Tromsø. 

Yrkespraksis: 
Har jobbet ved Nyfødt- Intensiv 
avdelingen i turnus og som 
avdelingssykepleier. Har også 
en pedagogisk utdannelse 
og har jobbet som faglærer i 
Barnesykepleie. Jobbet som 
oversykepleier på Barneavdelingen 
i den spennende perioden hvor 
vi flyttet fra gammelhuset og 
inn det nye sykehuset. Etter en 
periode som avdelingssykepleier 
igjen gikk jeg inn i Prematur-
prosjektet i Tromsø for fullt i 
1999. Har siden fulgt 210 barn i 
deres oppvekst.

Begrunnelse for å stille til valg:  
Jeg har et stort engasjement 
for tidlig intervensjon og fore-
byggende arbeid. Ønsker også 
å kjempe for en høy faglig 
kvalitet på sykepleien vi gir barn 
og unge. Vi må bygge på tverr-
faglig samarbeid og samarbeid 
mellom nivåene i vårt helsevesen, 
med barnet og familien som 
veiledere for vårt arbeid.

Ønsker å stille til valg i: 
Ønsker å stille til valg i styret i BSF.

ANJA HETLAND SMELAND 
Utdanning: 
Ferdig utdannet sykepleier i 1995, 
barnesykepleier i 2005, veileder fra 
HiO i 2009 og fra Diakonhjemmet 
i 2010. NSF godkjent veileder, og 
master i klinisk sykepleie. Er nå 
stipendiat ved UiO siden juni 2014.

Yrkespraksis: 
Har arbeidserfaring ved barne-
kirurgen og barneintensiv ved 
Ullevål, samt ett år ved barne-
intensiv på Rikshospitalet. Har 
jobbet mange år som fagutviklings- 
sykepleier på barnekirurgen ved 
OUS, Ullevål. Har jobbet spesielt 
med hodetraumer, pre- og 
postoperativ sykepleie, samt 
postoperativ smertebehandling 
av barn. Har vært prosjektleder 
for samarbeidsprosjekt mellom

OUS og HiOA «Implementering 
av FLACC smerteverktøy» & 
«Preoperativ forberedelse av 
barn- felles strategi for alle barna 
i Oslo universitetssykehus». 
Jobber som Fag og forsknings-
sykepleier på Kirurgisk avdeling 
for barn (KAB), Klinikk for kirurgi 
og nevrofag, Oslo universitets 
sykehus og stipendiat ved UIO.

Begrunnelse for å stille til valg: 
Det er utrolig lærerikt og spennende 
å jobbe i BSF, hvor vi har mange 
muligheter til å påvirke fag og 
helsepolitikk i Norge. Har tre 
års erfaring fra styrearbeid i BSF. 
Da jeg nå er stipendiat ved UiO 
(arbeidskrevende) stiller jeg til 
valg til styret og ikke til gjenvalg 
som leder.

Ønsker å stille til valg i: 
Styret BSF, NSF.

JEANETTE THERESE 
GRØNNSLETT 
Født i 1984, bosatt i Bodø.

Utdanning: 
Utdannet Sykepleier ved 
Høgskolen i Sør-Trøndelag 
2003-2006. Videreutdanning i 
barnesykepleie ved Universite-
tet i Nordland 2012-2013.

Yrkespraksis: 
Nyfødt intensiv, universitets-
sykehuset i Nord-Norge 2008-
2011. Har siden 2012 vært 
ansatt ved nyfødt intensiv ved 
Nordlandssykehuset.

Organisasjonserfaring: 
Er leder for lokalgruppen i 
Nordland til barnesykepleie-
forbundet.

Begrunnelse for å stille til valg:  
Stiller til valg fordi jeg ønsker å 
være aktiv i forbundet. Er veldig 
engasjert i nyfødtsykepleie.

Ønsker å stille til valg i: 
Styret BSF, NSF.

ELLEN HONNE 
Født 12.02.1981.

Utdanning: 
Spesialsykepleier for nyfødte.

Yrkespraksis: 
Nyfødt Intensiv St. Olavs Hospital 
2008-2010, Nyfødt Intensiv 
Rikshospitalet 2010-.

Organisasjonserfaring: Styre-
medlem i BSF Oslo og Akershus 
siden oktober 2013,  Verne-
ombud ved Nyfødt Intensiv 
Rikshospitalet fra januar 2015, 
ellers styreverv i flere borettslag, 
lederverv og deretter økonomisk 
ansvarlig i politisk ungdoms-
organisasjon. 

Begrunnelse for å stille til valg:  
Brenner for faget, har en mening  
om det meste, ønsker det beste! 
Ønsker å heve fokuset på  
nyfødtsykepleie. Bare i OUS 
er nyfødtavdelingen (på Riks-
hospitalet og Ullevål) like stor 
som alle de andre barneavdelin-
gene til sammen, BSF bør speile 
dette. Nyfødtfeltet bør til enhver 
tid være godt representert i 
BSFs arbeid, og fokusområdene 
må være aktuelle og varierte. 

Det ønsker jeg å jobbe for som 
styremedlem i BSF.

Ønsker å stille til valg i: 
Styremedlem.
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INGER LUCIA SØJBJERG 
Utdanning: 
Er autorisert sykepleier med 
videreutdanning i anestesi- og 
barnesykepleie og embetsek-
samen i sykepleievitenskap. I 
tillegg har jeg videreutdanning i 
sykepleiefaglig veiledning, ledelse 
og høgskolepedagogikk.

Yrkespraksis: 
Jeg har 30 års erfaring fra  
spesialisthelsetjenesten, spesielt 
fra barneavdelinger. Siden 
august 2006 har jeg jobbet 
som høgskolelektor ved videre-
utdanning i barnesykepleie ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus.

Organisasjonserfaring: 
NSF tillitsvalgt og personal-
representant på Voksentoppen 
senter for astma og allergi i 
perioden 1985-1989. Var i 1990 
med å starte lokalfaggruppe av 
BSF, Oslo. Har siden 2011 vært 
medlem av utdanningsutvalget, 
det første året som vara- 
representant.

Begrunnelse for å stille til valg:  
Helse- og omsorgstjenestene 
er kompetanseintensive 
virksomheter som er så kom-
petansekrevende at det ofte 
kreves spesialisering gjennom 
videreutdanning for å ivareta 
pasientenes behov i forbindelse 
med sykdom. Jeg er opptatt av 
at viktigheten av spesialkom-
petanse i sykepleie til alvorlig 
og kronisk syke barn og om-
sorgspersoner vektlegges innen 

spesialisthelsetjenesten.  Det 
innebærer et nært samarbeid 
mellom utdanningsinstitus-
jonene og praksisfeltet, hvor 
fagligutvikling og kompetanse 
vektlegges. 

Høsten 2003 iverksatte 
Kunnskapsdepartementet en 
omfattende reform av høyere 
utdanning, sentralt i reformen 
står ny gradsstruktur og tettere 
oppfølging av studentene. For 
departementet er det makt-
påliggende å unngå at videre-
utdanninger blir blindveier.  
Som en følge av reformen bør 
alle videreutdanninger derfor 
omgjøres til masterstudier. 
Enkelte utdanningssteder til-
byr- eller har planer om å tilby 
master i spesialsykepleie. Jeg 
er opptatt av å ivareta det 
særegne ved videreutdanning i 
barnesykepleie ved overgangen 
til master. 

Barnesykepleierforbundet 
har de kommende årene en 
viktig oppgave med å påvirke, 
hvordan utdanningene og 
praksis kan samarbeide om  
tettere oppfølgning av studenter 
og bibeholde den faglige 
kvaliteten ved overgangen til 
master. 

Dette er medvirkende grunner 
til at jeg stiller til gjenvalg til 
utdanningsutvalget.

Ønsker å stille til valg i: 
Ønsker å stille til valg i  
utdanningsutvalget.

LIV MARI BRANDT 
Født1960. Sykepleiereksamen 
i 1984 ved Vestfold Sykepleier-
høgskole, Tønsberg

Utdanning / yrkespraksis: 
Praksis fra Gastro/Karkir og Reuma/ 
Oropedi. Nevrokir, Kreftavd, 
Lungeavd. som sykepleier. 
Arbeidserfaring i Barneavdelingen 
fra 1988, ved Regionsykehuset 
i Tromsø. Videreutdanning i 
Barnesykepleie fra 1992. NSF 
Godkjenning som Faglig veileder 
i grupper, - 93. Faglærer ved 
Videreutdanningen i Barnesyke-
pleie UNN fra - 99.  Praktisk Peda-
gogisk Utdanning i 2004,UiT.  
Master i Voksenpedagogikk i 
2009, UiT, Masteroppgaven: 
 Simulert akuttmiljø – en studie 
om læringsutbytte i videre-
utdanning i barnesykepleie.
Universitetslektor i Barnesyke-
pleie ved Videreutdanningene 
ABIKO, IHO, UiT. Interessefelt er å 
videreutvikle moderne lærings- 
og studieformer i Simulerings-
senter (som i dag har 3 avanserte 
barnepasientsimulatorer,  
nyfødt, spebarn og junior) ved 
Universitetet i Tromsø. Casebasert 
læring, ferdighetstrening og  
simulering er idag en viktig del 
av pedagogisk studie- og ar-
beidsform ved videreutdannin-
gen. Aktiv i BSF lokalt fra 1999, 
NSF sitt utdanningsutvalg i flere  
perioder.

Ønsker å stille til valg i: 
Stiller til valg i utdanningsutvalget.

AUD TORILL BJERKE 
VARA. Født 1960. Ferdigutdannet 
sykepleier i 1986 og barnesyke-
pleier i 1994. Har arbeidserfaring 
fra Barneavdelingen på Sophies 
Minde og medisinsk Barne-
avdeling ved Barneklinikken på  
Rikshospitalet (BK7). På slutten 
som undervisningsykepleier.

Startet på Ahus i 1999 som 
fagutviklingsykepleier på Store 
Barn, nå Avdeling for Barn og 
Unge BS04, medisinske barn. 
Har alltid villet jobbe med barn 
og brenner for barna og foreldrenes 
rettigheter på sykehus. Har 
de siste årene fått være med 
å utvikle PedSAFE som er ett 
scoringsverktøy som skal sikre 
bedre observasjon av potensiellt 
dårlige barn på sengepost.

Er også med i Diabetesteamet 
på ABU, Ahus.

VALGKANDIDATER TIL BSF UTDANNINGSUTVALGET
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