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Jeg må fortelle dere om landsmøtet, i 
november var jeg 1 uke på Gardemoen 
hvor landsmøtesaker ble gjennomgått 
og avstemt. Det var spennende og 
lærerikt og jeg forsto at dette var et 
viktig arrangement for vår organisasjon. 
Barnesykepleierforbundet fikk markert 
seg, jeg klarte å få inn et innlegg hvor 
jeg fikk holde en følelsesladet appell om 
livets små mirakler i anledning markeringen 
av verdens prematurdag. I tiden etter 
landsmøtet gjelder det å følge med i det 
videre arbeidet med landsmøtesakene. 

Nasjonal helse- og sykehusplan ble også 
lagt frem før jul. Den første, siden staten 

tok over sykehusene i 2002. En konkret 
plan fra Stortinget for utvikling av spesialist 
helsetjenesten. Planen er en viktig del av 
regjeringens arbeid for å skape pasientens 
helsetjeneste. Nasjonal helse- og syke-
husplan gjelder for perioden 2016 – 
2019, men beskriver og drøfter  
utviklingstrekk fram mot 2040. 

NSF Rapporten Temperaturen på Helse 
Norge kom i forlengelse av dette og 
følger opp  nødvendigheten av mer 
kompetanse i spesialisthelsetjenesten. 

Akkurat nå gir styret sine anbefalinger til 
partienes partiprogram for kommende 
stortingsperiode, 2017-2021.

Styret har en plan om å holde seg opp-
datert og orientert om prosesser, planer 
og satsningsområder i landets barne- og 
ungdomsklinikker. I september inviterte 
vi klinikkledelsen ved Universitetssyke-
huset i Nord-Norge til et møte og nå i 
januar fikk vi møte ledelsen ved Barne-
klinikken ved Haukeland sykehus. Det ble 
viktige og personlige møter med ledere 
som er tydelige, erfarne, oppfinnsomme 
og glødende opptatt av syke nyfødte, 
barn og ungdom. 

Det er Fag- leder og lærerkonferansen 
og Vårseminar som opptar styret mest 
fremover. Lærere, ledere og fagpersoner, 
dere gjør uvurderlige innsats i deres 
klinikker. På konferansen utdyper vi  
Betydningen av kunnskap i utviklingen 
av sykepleien til barn og familier og 
spør: ”Er generell kunnskap nok i den 
spesielle virkeligheten?”

Vårsminaret åpner med Helsedebatt 
hvor Barne, likestilling og inkluderings- 
departementet, Helse og omsorgs- 
departementet, fagorganisasjonen, storting, 
utdanning og brukere er invitert til  
paneldebatt om tema Hvordan sikre 
at alvorlige syke nyfødte, barn og 
ungdom får rett kompetanse, nok  
ressurser og et fremtidsrettet helse- 
tilbud. Som dere forstå så er det mye 
viktig arbeid styret konsentrerer seg om. 

Jeg vil takke alle lokalgruppene som gjør 
enestående arbeid med å representere 
Barnesykepleierforbundet. Styret gleder 
seg til å se lokalgruppeledere eller  
kontaktpersoner i Tromsø i April. 

Da ønsker jeg dere fine vinterdager hvor 
enn dere er i vårt langstrakte land.

Hei medlemmer!

KONTAKTINFORMASJON STYRET BSF
Leder:   Kirsti Egge Haugstad  92433981 leder@barnesykepleierforbundet.no
Nestleder:  Jorunn Tunby   95969324 nestleder@barnesykepleierforbundet.no
Sekretær:   Nina Graum Lycke     90949019  sekretaer@barnesykepleierforbundet.no
Kasserer:   Jeanette Therese Grønnslett  97080968 kasserer@barnesykepleierforbundet.no
Styremedlem:  Anja Smeland    93015102 styremedlem@barnesykepleierforbundet.no

VARAMEDLEMMER
Eva Carlsen (1.vara)     90534474  eva.carlsen@me.com

UTDANNINGSUTVALGET 
Inger Lucia Søjbjerg    45 25 44 31 Inger-Lucia.Sojbjerg@hioa.no 
Liv Mari Brandt     90 20 23 49  liv.mari.brandt@unn.no
Aud Torill Bjerke (vara)    92 22 41 15  torild02@hotmail.com

NOMINASJONSUTVALG
Lokalgruppen i Vestfold
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MEDIKAMENTKURS, SERTIFISERING OG 
TRYGGHET RUNDT ADMINISTRERING 
AV LEGEMIDLER TIL BARN
AV GUNN ELIN VEIVÅG, BARNESJUKEPLEIAR, NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR LEGEMIDLER FOR BARN

LEGEMIDDELUTVALG - LMU
Alle landets sykehus som har Barne– og Nyfødtavdelinger har 
et LMU for barn. Dette er en tverrfaglig gruppe som består av 
medisinansvarlig barnelege, sykepleier og farmasøyt. LMU er et 
rådgivende utvalg, som bidrar til å utarbeide lokale retningslinjer 
og prosedyrer når slike ikke finnes nasjonalt. De skal også ivareta 
risikofylte prosedyrer ved legemiddelhåndtering på den enkelte 
avdeling/sykehus. En annen viktig funksjon er at LMU skal undervise 
om legemidler til barn, både med sertifisering og resertifisering til 
leger, sykepleiere og helsefagarbeidere (3). 

KURS I LEGEMIDDELHÅNDTERING VED BARNE- 
KLINIKKEN PÅ HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS
Målet er at alle sykepleiere som arbeider med barn og nyfødte har 
tilstrekkelig kunnskap til å gjennomføre legemiddelhåndtering på 
en faglig forsvarlig måte. Dette er målsetninger som er lovfestet 
forankret (1,2). Derfor gjennomfører alle nyansatte på barne- 
nyfødtavdeling et medikamentkurs, der man blir sertifisert før man 
kan håndtere legemidler på egenhånd. En skal gjennomgå re- 
sertifiseres minimum hvert 2. år, der en blir oppdatert på gamle- og 
nye prosedyrer/retningslinjer, samt kvitterer for eget kunnskapsnivå 
og egenkontroll. 

Et av temaene som blir tatt opp på legemiddelkursene, er avvik som 
skal meldes. Man fokuserer på hvorfor melde avvik og hva vi kan 
lære av å melde avvik. Et avvik defineres som et uhell eller en 
uønsket hendelse i legemiddelhåndteringen som har fått, eller 
kunne ha ført til, konsekvenser for legemiddelbruker eller et brudd 
på retningslinjene som er gitt for legemiddelhåndtering. Avvik som 
skal meldes kan for eksempel gjelde administrasjon av ordinerte 
legemidler. På medikamenter som ordineres opp til 4 ganger per 
døgn skal det meldes avvik dersom legemiddelet er gitt mer enn en 
time før eller etter ordinasjonstidspunktet. På medikamenter som 
er ordinert mellom 5 til 12 ganger i døgnet skal avvik meldes 
dersom det går mer en 30 min. Målet med å melde avvik er ikke 
å «arrestere» enkeltpersoner, men å kunne forbedre praksis på 
den enkelte avdeling.

KNUSE, DELE OG MANIPULERE LEGEMIDLER TIL BARN
Mer eller mindre daglig manipulerer vi legemidler til barn. Da 
tenker vi primært medikamenter som miksturer og tabletter. 
Per orale medikamenter gis oralt, på sonde eller via PEG. Tabletter 
knuses og blandes med vann eller andre væsker, pulver blandes ut 
og en trekker opp ordinert mengde. Noe kan en gi på sonde, annet 
ikke (3). Vi vet alle som arbeider med barn at å gi legemidler per 
oralt er en utfordring med tanke på både smak og konsistens, og en 

bruker ofte kreativiteten for å få barnet til å svelge legemidlet. Slik 
manipulering kan imidlertid være farlig og en skal vite hva man gjør.  
Ofte er det foreldre som gir barnet medikamentet, vi har da et 
ansvar å lære opp, informere og observere administreringen. 

Nettverket holder i disse dager på å utarbeide en ny nettside som 
er et hjelpemiddel som omhandler manipulering av legemidler til 
barn: Manipulering av legemidler til Barn – MAMBA. Denne er en 
overført og oversatt engelsk retningslinje; MODRIC – Manipulation of 
Drugs Required in Children (4). Mamba gir gode og trygge anbefalinger 
for manipulering av de vanligste legemiddelformene. En har her 
undersøkt hvordan legemidler må manipuleres for å få gitt «riktig 
dose» til barn. Den er laget på bakgrunn av systematisk gjennom-
gang av litteratur. 

Mer informasjon om kurs i legemiddelhåndtering, «knusing og 
deling av legemidler» og MAMBA finner en på nettverket sine 
hjemmesider (3).

REFERANSER

1. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. §3-10. Opplæring,  
etterutdanning og videreutdanning
2. Helsepersonell - loven: Krav til helsepersonells yrkesutøvelse 
§ Forsvarlighet 
3. Nettverket for legemidler til barn. www.legemidlertilbarn.no
4. Alder Hey Children`s Hospital http://www.alderhey.nhs.uk/
departments/pharmacy/information-for-professionals/
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AV TORE STOKLAND, FAGANSVARLIG OVERLEGE BARNEKREFT, BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGEN, UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 

Barn har egne kreftformer med egen biologi. Behandlingen er oftest svært intensiv og 
må tilpasses barns vekst og utvikling. Resultatene har vist enorm fremgang og regnes 
blant moderne medisins triumfer. 

BEHANDLING AV  
KREFT HOS BARN

På 1960-tallet var leukemi hos barn og unge en ufattelig tragedie 
uten håp om å bli frisk. Som de fleste andre barnekrefttyper, er det 
en aggressiv kreftform. Barna ble lagt inn på barneavdelinger og 
døde etter få måneder. I dag kan vi i Norge kurere omtrent 85 % av 
vanlig barneleukemi, akutt lymfatisk leukemi (ALL). En tilsvarende 
fremgang har en sett også ved andre kreftformer hos barn, slik det 
fremgår av figur 1 (se side 7). Da pionerene startet med cytostatika 
mot leukemi, ble de utsatt for betydelig kritikk. Det ble hevdet at 
det var uetisk å plage barna med slike belastende medikamenter 
når de likevel skulle dø. Norske barneleger har deltatt aktivt i ut-
viklingen av bedre behandling. Professor Peter Johan Moe var den 
første som i større skala lot være å strålebehandle ALL-pasientene 
rutinemessig mot hjernen, noe som i dagens behandling er 
standard og sparer barna for nevropsykologiske seinproblemer. 

ULIKHETER MELLOM BARN OG VOKSNE
At barn ikke er voksne i liten størrelse, vet alle. Dette gjelder også 
de fleste forhold vedrørende kreft. Kreft er heldigvis mye sjeldnere 
hos barn enn hos voksne, og i stor grad har barn andre krefttyper 
enn voksne. Når de tilsynelatende er like, har moderne molekylær-
biologisk forskning vist at de likevel har forskjellig biologi. Det 
meste i livet synes å gå fortere rundt hos barn, fra bruddtilhelning 
til væskeomsetning. Ut fra en slik tanke er det ikke overraskende at 
hurtigvoksende svulster dominerer hos barn. For eksempel er 95–98 
% av leukemier hos barn av de akutte typene, ALL og AML. Opp-
dagelsen av at de fleste kreftformene hos barn var mer følsomme 
for cytostatika enn voksenkreft, forandret barnekreft fra å være de 
mest håpløse tilfellene, til at de fikk bedre prognose enn voksne 
med kreft. Det er en del unntak fra dette, særlig ved hjernesvulster.

Kjemoterapi er i mye høyere grad enn hos voksne, dominerende 
i behandlingen av barn, mens kirurgi og strålebehandling har en 
mindre fremtredende plass. Dette skyldes både god effekt av cyto-
statika, mindre mulighet for radikal kirurgi og alvorlige bivirkninger 
ved strålebehandling av barn. Cytostatikabehandlingen er oftest 
svært intensiv. Barn tåler dette bedre enn voksne. I perioder er 
pasientene ekstremt immunsupprimert, og alvorlige infeksjoner et 

hovedproblem i behandlingen. Noen medikamenter tåles dårligere 
hos barn i vekst, for eksempel doxorubicin, som i større doser kan 
gi hjertesvikt på lang sikt. Organer i utvikling stoppes i sin vekst  
ved strålebehandling. Stråling av hjernen kan føre til redusert 
nevropsykologisk utvikling. Dette varierer betydelig ut fra om hele 
hjernen stråles eller bare en del av den, og likeledes hvor stor  
samlet dose som gis. Barn under tre år tåler stråling mot hjernen 
svært dårlig, og derfor prøver en å unngå dette.

INTERNASJONALT BEHANDLINGSSAMARBEID
Siden kreft er så sjeldent hos barn, har internasjonalt samarbeid 
tvunget seg fram for å få nok pasienter til å kunne analysere 
resultatene av ny behandling. I Norge deltar vi i nordiske be-
handlingsprotokoller for vanlig leukemi gjennom den nordiske 
barnekreftforeningen NOPHO, mens for de andre krefttypene er vi 
med i prosjekter via den europeiske foreningen SIOP-E. Det er  
spesifikt for barn og ungdom at nærmest all kurativ behandling 
samtidig er del av internasjonale kreftforskningsstudier. Målet er 
at flest mulig av pasientene skal inngå i studier, slik at de kan være 
med på å bedre behandlingen. Samarbeidet som har oppstått, har 
vært en stor suksess og et forbilde for andre spesialiteter. Nettverket 
mellom barneonkologene i Europa brukes også i stor grad for 
diskusjoner og rådføring i den kliniske hverdag.

LEUKEMI
Vi deltar i NOPHO-studier som har vært suksessrike med glimrende 
resultater. Opprinnelig var den siste studien beregnet for barn opp 
til 15 år, men den viste seg overlegen også for eldre ungdommer 
sammenlignet med «voksenbehandling». Derfor brukes den nå som 
standard også for voksne opp til 45 år. Behandlingen varer i 2–2,5 år 
med et komplisert oppsett av mange forskjellige cytostatika. Høy-
dose metotreksat er en av grunnpilarene, der en gir en dose som 
egentlig overskrider dødelig dose, men har god effekt ved at en 
gir motgift etter 42 timer. Denne behandlingen krever, i likhet med 
mange andre kurer i barneonkologi, svært nøye overvåkning og 
er personalkrevende. Moderne barneonkologi er på mange måter 
intensivbehandling.

Original artikkel ble første gang publisert i Tidsskrift for Kreftsykepleiere nr 2/2015 (Referanse: 

Stokland, T. Behandling av kreft hos barn, Tidsskrift for Kreftsykepleiere, 2015; 2: 10-14). Artikkelen 

dobbeltpubliseres med tillatelse fra Redaktøren i Tidsskrift for Kreftsykepleiere. 
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SVULSTER UTENFOR CNS
De fleste av disse svulstene er hurtigvoksende og har allerede 
spredt seg ved diagnosen eller har innvekst i naboorganer. De kan 
derfor ikke enkelt fjernes ved kirurgi. De fleste pasientene får derfor 
først kun utført biopsi kirurgisk for å stille diagnose. Deretter be- 
handles de med cytostatika, før det senere i forløpet gjøres forsøk 
på radikal kirurgi. Man har prøvd å unngå strålebehandling hos barn 
på grunn av bivirkninger, men den er fortsatt nødvendig ved en del 
kreftsvulster.

HJERNESVULSTER
Svulster i sentralnervesystemet skiller seg fra andre barnesvulster på 
flere måter. Her er det overvekt av langsomt voksende svulster og 
nevrokirurgi er helt vesentlig. Både på grunn av svulstenes biologi 
og problemer med å få cytostatika til å passere inn i hjernen – den 
såkalte blod-hjerne-barrieren – er kjemoterapi mindre effektiv enn 
ved andre svulster. Strålebehandling er helt nødvendig ved en del 
svulster og blir brukt på tross av uheldige seinskader.  Stråling kan 
være spesielt uheldig hos små barn og når man må stråle hele 
hjernen.

SEINEFFEKTER
Med høy overlevelse og langt livsløp har man i økende grad blitt 
klar over at behandlingen kan ha sin pris på lang sikt. Seinskader 
kan vise seg flere tiår etter avsluttet behandling og kan i varierende 
grad ramme mange organer avhengig av krefttype og behandling.
Mest alvorlig er sekundærkreft, som oftest skyldes strålebehandling.
Heldigvis får få pasienter dette.

Det foreligger store mengder forskning om seinskader. Likevel har 
en kommet kort når det gjelder systematisk oppfølging av disse 

pasientene i voksen alder. Det er et ønske om å lage regionale  
seinskadesentra i Norge for å koordinere dette arbeidet.

Barnekreftoverlevere utgjør den største gruppen seinskader etter 
kreftbehandling, på tross av det lille antallet i utgangspunktet.
Rundt i verden er det nå tusenvis av voksne som har hatt kreft som 
barn. De kalles survivors, har dannet egne organisasjoner og er viet 
stor forskningsinteresse.

UNGDOM
Tradisjonelt har kreft hos barn under 15 år vært regnet som 
barnekreft, og statistikk over resultater gjelder neste alltid denne 
gruppen. Imidlertid har vi i Norge etter hvert erkjent at også ung-
dom opp til 18 år bør behandles innenfor barneonkologien og på 
barne- og ungdomsavdelinger. Internasjonal forskning viser entydig 
bedre resultater med barneonkologisk baserte behandlingsopplegg 
for ungdom, og sykehusavdelingene bør legge forholdene mye 
bedre til rette for denne aldersgruppen.

MULTIDISIPLINÆRT TEAM
God behandling av kreftsyke barn er avhengig av at mange yrkes-
grupper samarbeider og alle bør ha høy kvalitet. Barneonkologen 
koordinerer og leder behandlingen. Mange legespesialister deltar: 
forskjellige typer kirurger, nevrokirurger, stråleonkologer, radio- 
loger, patologer, immunologer, øyeleger, øre-nese-halsleger og 
flere. Dessuten deltar mange andre yrkesgrupper. Sykepleierne er 
selvfølgelig en svært viktig gruppe i behandlingen av kreftsyke barn. 
De har mange oppgaver, ikke minst ved administrering av særs 
komplisert behandling der ingenting må gå galt. Behandlingen kan 
balansere på eggen mellom kurasjon og behandlingsmortalitet.
Sykepleierne har mest kontakt med pasientene og familiene og er 
nøkkelpersoner i det psykososiale støttearbeidet.

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Å få beskjed om at barnet ditt har kreft, er en voldsom belastning 
for foreldre. Heldigvis kan vi som oftest samtidig informere om at 
det er store muligheter for at barnet blir friskt, og det er nesten alltid 
håp. Foreldrene får under hele behandlingsperioden sannferdig og 
realistisk informasjon om sykdommen og behandlingen, noe som 
er nødvendig for å klare å takle situasjonen.

Vi ser at foreldre i en slik krisesituasjon mobiliserer en styrke som de 
ikke visste de hadde, og de stiller opp hundre prosent for sitt barn.
Barn er på sin side kloke mennesker og forstår mer enn man 
vanligvis tror, ikke minst av nonverbal kommunikasjon.

Ærlig informasjon til barnet er derfor helt essensielt, og den tilpasses 
alderen.

Det er en integrert del av behandlingen å gjøre livet i sykdomstiden 
best mulig for barna. Barne- og ungdomsavdelingene er tilpasset 
dette og har leketerapi, skole, musikkterapi og spesialutdannete 
sykepleiere.

FIGUR 1: Bedret overlevelse av ulike krefttyper i tidsperioder. 
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NETTVERKSORGANISERING
I Norge har vi fire barnekreftsentra: på Rikshospitalet, Haukeland, St. 
Olavs Hospital og Universitetssykehuset Nord-Norge. Alle barn med 
kreft har primærutredning og behandling i et av disse sentrene. 
Deler av videre behandling kan foregå på andre sykehus, men 
alltid i tett samarbeid med sentrene. Ingen barn med kreft i Norge 
behandles utenom dette systemet.

Det er et meget godt nettverkssamarbeid, nasjonalt og internasjonalt, 
mellom behandlingssentra. I Norge har vi tre faggrupper som er 
multidisiplinære med representanter fra alle sentrene: Faggruppen 
for svulster i sentralnervesystemet hos barn, Faggruppen for kreft-
svulster hos barn og Norsk barneleukemigruppe. Disse gruppene 
lager norske retningslinjer, blir enige om hvilke behandlings- 
protokoller vi skal slutte oss til, utnevner norske koordinatorer og 
uttaler seg om helsepolitiske saker.

Fra 1999 har faggruppene hatt en meget stor betydning for tillits-
fullt samarbeid mellom norske fagfolk til beste for pasientene.
Barneonkologi har et tett internasjonalt nettverkssamarbeid, som 
er bedre utviklet enn i de fleste andre fagmiljøer og kan være til 
inspirasjon for disse. 

Europeiske barnekreftsentra samarbeider på kryss og tvers i nett- 
verket om forskning samt rådgiving og diskusjoner om kliniske 
problemer. Nettverket er organisert gjennom den europeiske delen 
av International Society of Pediatric Oncology (SIOP). I Norden er 
det et ekstra tett samarbeid gjennom Nordic Society of Paediatric 
Haematology and Oncology (NOPHO).

RESULTATENE I NORGE
I 2003 gjorde den europeiske kreftorganisasjonen Eurocare en  
sammenliknende undersøkelse av kreftresultatene for barn i de euro-
peiske landene. Resultatene ble publisert i det medisinske vitenska-
pelige tidsskriftet Annals of Oncology i slutten av 2003 (supplement 
5, side 19-27). Her kom de nordiske landene klart best ut. Dette var 
såpass markert at gruppen skrev som konklusjon:
«The Nordic countries represent a survival gold standard to which 
other countries can aspire» Senere har denne forskjellen blitt noe 
mindre, men Norge ligger fortsatt på verdenstoppen sammen med 
Sverige og Finland. Kreftregisteret har publisert resultater for en 25-års-
periode for solide svulster hos barn. Alle de fire regionene har meget 
gode resultater og det er ingen forskjell mellom dem. Femårsover- 
levelsen ligger rundt 80 % og leukemiresultatene er enda bedre.

FORELDRENES INNSATS
Vi har ingen enkel forklaring på hvorfor resultatene er så gode i 
Norge. Det tette nettverkssamarbeidet mellom fagpersoner er 
viktig. Vi har faglig godt oppdaterte leger og annet personell som 
jobber med kreftsyke barn. Den regionaliserte organiseringen har 
vært en suksess.  Alle barna behandles innenfor det faglige  

nettverket. Det er vanligvis tett kontakt mellom pasientene og det  
barneonkologiske senteret i behandlingsperioden og også nær 
kontakt med lokale sykehus.

Utredning av kreftmistanke hos barn er alltid en «øyeblikkelig hjelp» 
situasjon. Når det meldes om mistanke om kreft blir pasientene 
innlagt straks og det startes utredning umiddelbart. De såkalte pakke- 
forløpene vil derfor ikke endre dagens praksis i barneonkologien. 
Samfunnsmessige forhold har sannsynligvis også betydning. Norge 
er et «likhetssamfunn» med godt folkeopplysningsnivå. Foreldrene 
og andre pårørende får forklart og forstår de viktigste fakta om 
barnets sykdom og behandling og blir en viktig del av behandlings- 
kjeden. For eksempel vil foreldre kontakte barnekreftlege raskt når 
barnet har feber på grunn av sterkt svekket immunforsvar under 
kreftbehandlingen. Dermed kan antibiotika settes tidlig inn, noe 
som bidrar til at vi har lav dødelighet av infeksjoner. Dette påvirker 
behandlingsresultatene som helhet.

NYE BEHANDLINGSTYPER
Nye fantastiske molekylærbiologiske metoder har skapt en eksplosiv 
økning i kunnskap om molekylære forhold som gir kreft eller øker 
cellenes aggressivitet. Mutasjoner i kreftcellenes DNA kan øke vekst-
stimulering eller redusere veksthemming. Begge deler fører til økt 
cellevekst og kreftfare.

Med denne kunnskapen som bakgrunn kan en konstruere mole-
kyler som går inn i de onkogene mekanismene og normaliserer 
cellenes biologi. Det er en enorm forventning til disse stoffene, og 
mange kliniske forsøk er i gang. Det er imidlertid flere problemer 
som har hindret suksess. I mange tilfeller vender kreften tilbake når 
man slutter med behandlingen. Man har korrigert konsekvensene 
av feilen i kreftcellene, men selve feilen består. Cellene har en  
komplisert økologi, og overraskende effekter kan komme på grunn 
av oppstart av alternative mekanismer når en reaksjon blir blokkert.

FREMTIDEN
De siste ti årene har det vært lite bedring i behandlingsresultatene.
Det ser ut til at man har nådd taket for effekt av tradisjonell 
behandling. I dag er det likevel stor optimisme knyttet til nye 
målrettete molekylære stoffer. Fortsatt trengs det mer kunnskap 
om hvordan vi best skal bruke disse. Kanskje vil en kombinasjon 
av disse og tradisjonelle cytostatika være det som trengs for nye 
gjennombrudd.

Kreft hos barn og unge rammer en liten gruppe. Behandlingen er 
vanligvis atskillig mer ressurskrevende enn hos voksne. Disse barna 
har et langt liv foran seg, og dagens resultater medfører svært 
mange sparte leveår. I kampen om ressursene må dette fremheves.

Satsing på barnekreft må styrkes betydelig.
Å kurere et barn med kreft er ingen liten ting.
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FAG-, LEDER- OG  

LÆRERKONFERANSE 2016

Sigrid Ingeborg Rannem Ingvild Andersen Dahl Magne Helander Nina Engelsen

SIGRID INGEBORG RANNEM
Er leder ved Intensivseksjonen, Akutt- 
klinikken, Rikshospitalet. Sigrid Ingeborg 
Rannem omtales som en inspirerende 
leder som benytter sitt handlingsrom til 
kompetansehevning, et eksempel til 
etterfølgelse. Sigrid Ingeborg Rannem har til 
NSF uttalt at vektlegging av problemer, feil, 
sanksjoner og begrensninger skaper dårlige 
vekstmuligheter for fag-spesialister. Det er 
faglige muligheter som får ansatte til å vokse 
og yte sitt beste. Hennes løsning har vært 
å kombinere økonomisk styring med vekst-
muligheter for fag gjennom ledelsesformen 
«hybridledelse». Et viktig hjelpemiddel har 
vært å inkorporere forskning og fagutvikling 
i driften, gjennom blant annet å legge inn 
fag som en del av turnusen.

Sigrid Ingeborg Rannem har uttalt at rednings- 
planken for organisasjonen hun leder var å 
satse på fagutvikling og forskning. Hun har 
uttrykt at fag er samlende både for ansatte 
og driften. Redningsplanken vår har vært å 
satse på fagutvikling og forsking. Oppskriften 
deres var å inkorporere forskning og fag- 
utvikling i driften. 

Erfaringene derfra er at fagutvikling og fors-
kning er svaret på rekrutteringsutfordringer, 
er motivasjon for ansatte, gir stolthet over 
arbeidsplassen og løser mange utfordringer 
samtidig. Organiseringen gir ikke minst 

kvalitet i opplevd pasientomsorg, skriver 
Sigrid Ingeborg Rannem i et innlegg i 
Sykepleien.

MAGNE HELANDER 
Omtaler seg selv som pappaen til en engel 
etter at hans datter Ylva døde i 2013, 7 år 
gammel. Samtidig er han medstifter og 
leder av stiftelsen Sykehusbarn. Magne 
Helander og Trond Espen Hansen startet 
stiftelsen Sykehusbarn da de begge var 
fedre til barn med en alvorlig kreftdiagnose.

Magne Helander valgte tidlig å være åpen 
om datteren Ylvas sykdom og død. Han 
satte ord på flere av de tanker foreldre har 
når barna deres blir alvorlig syk. Mange 
mennesker fikk gjennom sosiale medier 
et svært nært, ærlig og personlig innblikk i 
familiens tilværelse. Omkring 90 000 fulgte 
Ylva og familien på Facebook i den fire år 
lange sykdomsperioden. Magne Henders 
motto er «Det handler ikke om å leve lengst 
mulig, men best mulig». 

Mottoet gjenspeiles i hans engasjement i 
stiftelsen Sykehusbarn som gjør et viktig 
arbeid for å skape glede og lyse øyeblikk for 
barn på sykehus. Målet med stiftelsen 
Sykehusbarn, er å bidra til å skape lyspunkter 
og glede for barn på sykehus, med enkle 
midler som klovner, lek og moro. Det er ofte 
ikke så mye som skal til.

Magne Helander er dessuten en aktiv  
blogger, forfatter og en etterspurt foredrags- 
holder. Gjennom foredrag deler han sine 
erfaringer som far til et alvorlig sykt barn, 
erfaringer på godt og vondt som vi som 
helsepersonell kan lære av. Erfaringer som 
bør skape refleksjoner om hvordan vi kan 
bidra til å gjøre sykehusoppholdet og hver-
dagen bedre for både barn og foreldre.

INGVILD DAHL ANDERSEN 
Nyfødtsykepleier, utdannet ved Lovisenberg 
Diakonale Høgskole i 2006. Jobbet på 
Nyfødt Intensiv siden 2004. Er fra Tromsø. 
Engasjert i faglig utvikling. Deltok i HFNC 
(High Flow Nasal Cannula)-prosjektet ved 
avdelingen. I tillegg er hun med å arrangere 
Tromsøkurset for helsepersonell som arbei-
der med premature og syke nyfødte barn. 
Kurset arrangeres i år for tredje gang.

NINA ENGELSEN  
Barnesykepleier, utdannet ved Videreut- 
danningen i Barnesykepleie ved Universitetet  
i Tromsø i 2013. Er i bindingstiden etter 
gjennomført utdannelse ved Nyfødt intensiv. 
Har jobbet på Barneseksjonen siden 2010. 
Hun har gått på ski over Grønland og syklet 
Norge på langs. Er fra Kvaløya i Tromsø.

Betydningen av kunnskap i 
utviklingen av sykepleien til barn og familier.

 
- Er generell kunnskap nok i den spesielle virkeligheten?
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Clarion Hotel, The Edge – Tromsø
Mandag 11. april 2016

PROGRAM

09.00-10.00  Registrering

10.00-10.15  Åpning
 v/ Jorunn Tunby, Inger Lucia Søjbjerg og Liv Mari Brandt

10.15-11.15  Betydningen av kunnskap for kvaliteten og organiseringen av tilbudet
 Ledelse av en kunnskapsorganisasjon 
 v/ Sigrid Ingeborg Rannem, Leder ved Intensivseksjonen, Akuttklinikken, Rikshospitalet

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke barn 
 Hva innebærer det å ta en spesialutdanning? 
 v/ Nina Engelsen, Barnesykepleier og Ingvild Andersen Dahl, Nyfødtsykepleier

12.15-13.15 Lunsj

13.15-14.00 Opplevelse av forskjeller i kompetanse gjennom en sykehusinnleggelse 
 v/ Magne Helander, leder for Sykehusbarn 

14.00-14.30 Pause

14.30-15.30 Gruppesamlinger

15.30-15.45 Pause

15.45-16.15 Felles oppsummering

Betydningen av kunnskap i 
utviklingen av sykepleien til barn og familier.

 
- Er generell kunnskap nok i den spesielle virkeligheten?
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08.00-09.00  Registrering

FELLES

09.00-09.30  Åpningsnummer
 Åpningstale  v/ Karen Bjøro, 2. nestleder i NSF

09.30-10.00  Kompetansen som mangler 
 Analysesenteret AS ved Tor Øystein Seierstad og Morten Eimot legger frem ABIO-rapporten

10.00-10.30  Pause med utstillere og posterpresentasjoner

10.30-12.00  Hvordan sikre at alvorlige syke nyfødte, barn og ungdom får rett kompetanse, nok ressurser og et  
 fremtidsrettet helsetilbud
 Paneldebatt
 Leder av debatten, Morten Syversen, Barnesykepleier, OUS
 Solveig Horne, Barne- , likestillings-  og inkluderingsminister
 Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær -  Helse og omsorgsdepartementet
 Olaug Vervik Bollestad,  Stortingsrepresentant
 Karen Bjøro, 2. nestleder NSF
 Bodil Svendsgård,  Visedekan Universitetet i Nordland
 Magne Helander, Foreldrerepresentant og leder Sykehusbarn

 Oppsummering
 Kirsti Egge Haugstad, leder Barnesykepleierforbundet

12.00-13.00  Lunsj med utstillere og posterpresentasjon

PARALLELL NYFØDT

13.00-13.45  Intensivstatus på nyfødt/barneintensiv  
 v/ Gry Bergskau, Barnesykepleier og Hovedtillitsvalgt OUS

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45  De flyvende søstre - en presentasjon av kuvøseteamets arbeid  
 v/ Inger Kopland, Barnesykepleier, Nyfødt Intensiv, UNN

14.45-15.00 Pause

15.00-15.30  Den lange reisen
 v/ Foreldreberetning Helene Unneland og Ronny Jordalen

PARALLELL BARN/UNGDOM

13.00-13.45 Intermediærpasienten - krav til sykepleier på sengepost
 v/ Morten Syversen, Barnesykepleier, Barnemedisin OUS

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 Intensiv behandling av barn med hodeskader
 v/ Vibeke S. Nilsen, Barnesykepleier, Barneintensiv OUS

14.45-15.00  Pause

15.00-15.30 En mors historie - da kart og kompass forsvant
 v/ Foreldreberetning Elisabeth Skredlund 

Tirsdag 12. april 2016

V Å R S E M I N A R 2016
Clarion Hotel, The Edge, Tromsø
12. og 13. april 2016
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08.00-09.00  Registrering

PARALLELL NYFØDT

09.00-09.45  Å la barnet guide pleien - fra barnesykepleiers perspektiv
 v/ Inger Danielsen, førsteamanuensis/ klinisk spesialist i Barnesykepleie

09.45-10.00  Pause

10.00-10.45 Hjerneskade hos premature – Hvordan går det på lang sikt?  
 v/ Jon Skranes Barnelege/nevrolog 

10.45-11.15  Pause med utstillere og posterpresentasjon

11.15-12.00 Hypoplastisk Venstre Hjerte Syndrom - Hvor var vi, hvor er vi og hvor går vi?    
 En stor utfordring i norsk helsevesen. v/ Britt Fredriksen, Intensivsykepleier, OUS, RH 

12.00-13.00  Lunsj med utstiller og posterpresentasjon

PARALLELL BARN-UNGDOM

09.00-09.45  Smertebehandling av barn med spesielle behov
 v/ Susanne Bengtsson, Barnesykepleier, UNN

09.45-10.00 Pause

10.00-10.45  Barnehuset i Tromsø. Unikt samarbeid mellom fagfolk og etater for å hjelpe barn og unge som har   
 vært utsatt for vold og overgrep
 v/ Ståle Luther, Politi. Sissel Jansen, Barnesykepleier, og Ole Mikal Wormdal, Barnelege

10.45-11.15 Pause med utstiller og posterpresentasjon

11.15-12.00  Ungdommer i barneavdelingene -  trenger vi mer kompetanse?
 v/ Liv Grete Kristoffersen, Barnesykepleier Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring OUS 

12.00-13.00 Lunsj med utstillere og posterpresentasjon

FELLES

13.00-13.45  Presentasjon av resultatene fra prematurprosjektet frem til 9 års alder
 Hvilke implikasjoner bør dette få for våre tjenester?
 v/ Inger Pauline Landsem, Intensivsykepleier og forsker

13.45-14.00   Pause

14.00-14.45  Likeverdige helsetjenester i et migrasjonsperspektiv
 v/ Ragnhild Storstein Spilker, Prosjektkoordinator, Nasjonalt kompetansenhet for minoritetshelse

14.45-15.00  Pause

15.00-15.45 I møte med en annen kultur, å jobbe på et feltsykehus
 v/ Marit Westerås, Barnesykepleier, UNN 

15.45-16.00  Avslutning

Tirsdag 13. april 2016

V Å R S E M I N A R 2016
Clarion Hotel, The Edge, Tromsø
12. og 13. april 2016
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Barnesykepleierforbundet følger med på regjeringens arbeid og 
prioriteringer, bidrar i høringsuttalelser som omhandler fremtidige 
beslutninger på viktige områder for syke nyfødte, barn og ungdom. 
På Vårseminaret i Tromsø har vi satt av en halv dag for å diskutere 
hvordan sykehusene i større grad kan dele oppgaver seg i mellom 
innen et eller flere helseforetak til beste for syke barn og ungdom. 
Barnesykepleierforbundet er opptatt av helhetlig tilbud til familier 
på sykehus. Vi arbeider for ivaretakelse av barn og unges rettigheter 
og vi vil enten fremme eller øke forståelse for syke barn og unges 
behov. Tidligere helsedebatter hvor Barnesykepleierforbundet har 
vært hovedarrangør var i Oslo i oktober 2012 i regi av Forum for 
Barnekonvensjonen, og i 2014 på Vårseminaret i Oslo.  

Som i resten av helsetjenesten forandrer barnemedisinen og 
barnekirurgien seg fra det generelle til det mer spesielle. 

Barnehelsen er god og akutte sykdommer hos barn og unge 
erstattetes av et økende antall sjeldne og kroniske tilstander. De 
premature overlever i større grad enn før, og den teknologiske 
forskning og utvikling gjør at flere barn og ungdom lever med 
kroniske sykdommer. Barnesykepleierforbundet er opptatt av å 
påvirke og utvikle fag- og samfunnspolitikk, og i den anledning 
kommer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet , Helse- 
og omsorgsdepartementet, Stortinget, forbundsstyret, utdannings- 
institusjoner og foreldrerepresentant og deltar i debatten den  
12. april på Clarion Hotel The Edge i Tromsø med tema:

Hvordan sikre at alvorlig syke nyfødte, barn og ungdom får rett 
kompetanse, nok ressurser og et fremtidsrettet helsetilbud.

PRESENTASJON HELSEDEBATT

SOLVEIG HORNE ANNE GRETHE ERLANDSEN OLAUG VERVIK BOLLESTAD

KAREN BJØRO BODIL SVENDSGÅRD MAGNE HELANDER
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PRESENTASJON
VÅRSEMINARET

INGER DANIELSEN
Barnesykepleier/klinisk spesialist i barne-
sykepleie og førsteamanuensis, PhD ved 
UiT Norges arktiske universitet. http://brage.
bibsys.no/xmlui/handle/11250/141586

Har arbeidet 25 år som barnesykepleier i 
klinisk virksomhet, og de siste 11 år ved 
bachelorutdanningen i sykepleie. Hun har 
studert kunnskapsutvikling i praksis. I sin 
PhD beskrev og utforsket hun den kunn- 
skapen som erfarne barnesykepleiere stoler 
på og regner som gyldig i nyfødt intensiv-
avdelinger.

INGER PAULINE LANDSEM
Inger Pauline er intensivsykepleier, klinisk 
spesialist i sykepleie til syke nyfødte og 
premature barn og har arbeidet innen 
dette feltet siden tidlig på 1990-tallet. Hun 
forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved UiT, 
Norges Arktiske Universitet i slutten av 
februar. ( www.uit.no/prematur )      

Avhandlingen omhandlet evaluering av et 
strukturert, foreldresensitiviserende tiltak 
gitt til foreldre til prematurt fødte barn. I 
hovedstilling er hun tilknyttet Barne- og 
Ungdomsklinikken ved UNN Tromsø, men 
også tilknyttet det Nasjonale Spedbarns-
nettverket ved RBUP sør/øst som norsk 
trainer i veiledningsmetoden NBO. Hun har 
også gitt ut boken «En bedre start for deg 
og din baby. Hvordan forstå ditt nyfødte 
barn»

RAGNHILD STORSTEIN SPILKER
Sykepleier, M.Phil. in Health Economics, 
Policy and Management. Ragnhild Storstein 
Spilker er utdannet sykepleier og har lang 
erfaring fra arbeid med rusmisbrukere 
og bostedsløse i Oslo. Ragnhild Storstein 
Spilker har studert spansk, statsvitenskap 
og sosiologi ved Universitetet i Oslo og har 
en mastergrad i Health Economics, Policy 
and Management fra Universitetet i Oslo, 
Institutt for helse og samfunn, avdeling for 
helseledelse og helseøkonomi. 

Ved NAKMI arbeider Ragnhild som prosjekt-
koordinator for et 3-årig forsknings- og 
fagutviklingsprogram. Hun er koordinator for 
NONEMI (Norsk nettverk for migrantvennlige 
sykehus) og er med i en internasjonal 
prosjektgruppe i TF MFCCH (Task Force on 
Migrant Friendly and Cultural Competent 
Healthcare) som skal utvikle standarder for 
å vurdere likeverd i tilgang og kvalitet på 
helsetjenester til innvandrere og etniske 
minoriteter.

Ragnhild er også involvert i oppdatering og 
utvikling av nettstedene mighealth.net og 
nakmi.no. Hun har vært tilknyttet NAKMI på 
deltid fra 2007 og arbeider fra 2011 i full  
stilling. Ragnhild Storstein Spilker er oppnevnt 
som medlem i SOHEMI (Helsedirektoratets 
Forum for sosial- og helsetjenester ved 
migrasjon).
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De vanligste kreftsykdommene hos barn og ungdom deles inn i 
tre omtrent like store grupper: akutte leukemier, hjernesvulster og 
solide svulster (6,4). Man vet ikke hvorfor det oppstår kreft hos barn. 
Barnekreft er forskjellig fra kreft hos voksne, der livsstil og miljø har 
stor påvirkning (9). Behandlingen av barnekreft består av kirurgi, 
cytostatika, strålebehandling og støttebehandling. Eksempler på 
støttebehandling er væskebehandling, kvalmebehandling, smerte-
lindring, ernæring, transfusjoner av blodprodukter, infeksjons- 
behandling og behandling med hematopoietiske vekstfaktorer (5). 

Flere av kreftformene hos barn utgår fra umodne primitive celler. Selv 
om kirurgisk behandling og stråleterapi er viktig i kreftbehandlingen 
av barn, er det få barn med kreft som blir friske uten bruk av cytosta-
tika (2,4). I løpet av de siste 50 årene har det skjedd en stor bedring 
i overlevelsen av barnekreft takket være utviklingen av nye og mer 
effektive cytostatika. Om lag 70-80% blir langtidsoverlevere (2).

Leukemi hos barn deles inn i akutt myelogen leukemi (AML) og 
akutt lymfatisk (ALL).  I denne artikkelen har vi valgt å fokusere på 
førskolebarn med akutt lymfatisk leukemi (ALL) og behandlingen av 
denne pasientgruppen. 

I privatlivet får vi ofte spørsmål om “hvordan greier dere å 
jobbe med så syke barn?” Det finnes ikke et enkelt svar på dette 
spørsmålet, men vi håper vi kan vise litt av mangfoldet ved en slik 
jobb gjennom denne artikkelen. Vi jobber på Seksjon for kreft og 
blodsykdommer ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs  
Hospital i Trondheim.  Her behandles barn med kreft og blod- 
sykdommer i alderen 0-18 år fra Nord-Trøndelag, Sør Trøndelag
 og Møre og Romsdal. I helseregionen vår er det årlig ca 20-30 
barn og ungdom med nyoppdaget kreft.

I fritt fall
Når foreldre får beskjed om at barnet deres er alvorlig syk, snus 
livet på hodet.  Foreldrene er gjerne preget av bekymring og angst. 
Mange foreldre kan føle at de mister fotfestet, og for de fleste tar 

det tid å finne tilbake til en form for trygghet og rutine. Alle familier 
reagerer forskjellig på krise. Barn reagerer også forskjellig avhengig 
av alder, tidligere erfaringer, kultur og religion. For barnet er det 
ikke selve diagnosen som oppleves som truende, men situasjonen 
barnet er i; sykehusmiljøet med fremmede hvitkledde personer, 
undersøkelser, rare ord og redde foreldre (4).
Barn er i stadig utvikling. De trenger hjelp til å utvikle seg videre til 
tross for alle begrensningene en kreftsykdom medfører. Sammen 
med barnets nettverk må sykepleieren legge til rette for lek, positive 
opplevelser, trygghet og forutsigbarhet, slik at barnet lærer seg å 
mestre livet (4). 

Det er vår jobb som sykepleiere å ta imot barn og foreldre på best 
mulig måte, og hjelpe dem til rette i den nye livssituasjonen.

Cytostatikabehandling
Barn med ALL blir plassert i risikogrupper etter forskjellige kriterier 
som er til stede ved diagnosetidspunktet. Barnets alder, antall hvite 
blodlegemer i perifert blod sammen med immunofenotyping er de 
viktigste kriteriene. Hver risikogruppe har en egen behandlings- 
protokoll (4). De forskjellige risikogruppene er Standard risikogruppe, 
Intermediær risikogruppe, Høyrisikogruppe og Ekstra høyrisiko.
Behandlingstiden er 2,5 år og pasientene behandles etter NOPHO 
ALL 2008-protokoll. Cytostatika i forskjellige kombinasjoner er den 
viktigste behandlingsformen ved leukemier hos barn (4). Målet
 er at barnet skal komme raskt i remisjon, for så å vedlikeholde  
behandlingen slik at barnet ikke får recidiv. De karakteristiske fasene 
i behandlingen av ALL er induksjonsfasen, konsolideringsfasen og 
vedlikeholdsfasen (5).

Sentrale venekateter
Alle barn som skal gjennomgå cytostatikabehandling får operert 
inn et sentralt venekateter (SVK) i narkose ved diagnosetidspunkt. 
Det benyttes gjerne langtidskateter som veneport eller tunnelert 
kateter (Hickmannkateter). Lege vil på grunnlag av diagnose og 
behandling vurdere hvilken type SVK pasienten trenger. De fleste 

CYTOSTATIKABEHANDLING 
TIL BARN MED KREFT

SOLVEIG DYBVIK SOLBRAA, KREFTSYKEPLEIER & SIW FOSSAN, PSYKIATRISK SYKEPLEIER, ST. OLAVS HOSPITAL

Hvilke utfordringer møter sykepleiere som jobber 
med cytostatikabehandling til barn med kreft?
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pasienter med ALL får innlagt veneport ved seksjonen vår. Fordelen 
med veneport er at barnet fritt kan leke og bade seg når det er 
hjemme uten nål i porten. Ulempen med veneport er at noen barn 
kan oppleve nålinnleggelsen som litt skummel. Vi bruker alltid 
lokalbedøvende krem på veneporten før nålinnleggelse. I den første 
tiden er barn med ALL i narkose ukentlig for behandling, og vi 
bruker da denne anledningen til å skifte nål i veneporten samtidig. 
Etterhvert som barna får tillit til sykepleier og blir trygg på den nye 
situasjonen, kan man gjennom god forberedelse oppnå samarbeid 
og mestring under innleggelse av nål uten sedering. Trygghet 
under prosedyreutførelse er viktig for å gjøre hverdagen på syke-
huset mindre skremmende og stressende for både barn og 
foreldre. Det er viktig å sikre kateteret godt. Barn kan være raske og 
uberegnelige og en “ulykke” kan fort skje dersom kateteret ikke er 
festet tilstrekkelig. Sykepleieren må være ekstra påpasselig når vevs-
toksiske medikamenter som for eksempel vinkristin administreres. 
Barnet bør helst være i ro, ikke løpe eller sykle rundt. Sammen med 
foreldre, trivselssykepleier og førskole kan vi legge til rette for 
roligere aktivitet under behandlingen.

Informasjon til barn
Barn har krav på å få informasjon om egen sykdom og behandling 
tilrettelagt for sin alder og utviklingsnivå (3). Sykepleieren må 
vurdere når barnet, foreldre og søsken er klar for informasjon. Det 
må respekteres at barnet kanskje ikke er tilgjengelig for informasjon 
på det aktuelle tidspunktet. Enkelte barn er tilgjengelige for 
informasjonssamtaler, mens andre kan få informasjon gjennom 
lek og kommunikasjon. Dette er avhengig av barnets alder og 
utviklingsnivå. Gjennom leken får sykepleieren innsikt i hva barnet 
er opptatt av og tenker på (4). I formidlingen av informasjon til
barnet bruker vi forskjellige hjelpemidler som f.eks Kjemomannen 
Kasper (7) og Se-høre-gjøre billedmateriell (8). Vår erfaring er at små 
barn helt ned i 2-3 års alder har nytte av disse virkemidlene. I sosial 
omgang og lek pasientene imellom refereres det hyppig til 
begreper som sure celler i blodet og Kaspermedisin (7).

Behandlingsprotokoller
Alle barn med leukemi behandles etter nordiske eller internasjonale 
protokoller. Leukemi er en akutt og aggressiv sykdom som krever 
rask igangsettelse av behandling. Det opereres derfor ikke med 
venteliste for barn med kreft. 

I ALL behandlingen gis det medikamenter i tablettform, intravenøst, 
intramuskulært og intratekalt. Behandlingsprotokollene for barn 
med kreft innebærer høyere doser cytostatika vurdert i forhold til 
kroppsoverflate enn til voksne (5). Mange av kurene krever stor 
væsketilførsel, og det betyr at barna ofte er tilkoblet intravenøs 
væske over lenger tid. Det kan være en av de største utfordringene 
for de minste barna i lek og aktivitet, og det krever stor oppfinnsomhet 
og kreativitet fra foreldre og sykepleier.  

Høydose metotrexate er viktig i behandlingen av ALL. Denne kuren 
gis som infusjon over 24 timer. I tillegg gis medikamentet intratekalt 
som CNS-profylakse (4). Grunnen til at det blir gitt cytostatika 

intratekalt, er at cytostatika gitt intravenøst eller peroralt har 
problemer med å trenge igjennom hjerne- og ryggmargshinnene. 

Metotrexate er nyretoksisk og krever derfor store væskemengder 
tilsatt natriumbikarbonat for å alkalisere urinen. Dette krever nøyaktig 
væskeregnskap. Etter høydosen gis calsiumfolinat intravenøst fire 
ganger i døgnet, som en antagonist. Serumkonsentrasjonen måles 
regelmessig etter at høydosen med metotrexate er gitt. Væske- 
behandlingen og doseringen av calsiumfolinat styres etter serum-
konsentrasjonen, ned til et bestemt nivå. Den største utfordringen 
for barna under kuren er blant annet mye tissing. Dette er spesielt 
plagsomt om natten, og både barn og foreldre blir forstyrret i 
nattesøvnen. 

Bivirkninger av cytostatikabehandling
I behandlingen av kreft hos barn må man alltid vurdere medika-
mentenes bivirkninger opp mot den terapeutiske effekten. 
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Hurtigvoksende celler og vev er følsomme for cytostatikabehan-
dling . Med de høye dosene av cytostatika som infunderes og påvirk-
ningen dette har på cellene i kroppen, følger det en del bivirkninger 
med behandlingen. 

Helbredelse er alltid målet når et barn skal behandles for en nyopp-
daget leukemi, og man aksepterer til dels plagsomme og alvorlige 
bivirkninger på veien til målet (4,5). De fleste bivirkningene er 
reversible. I denne artikkelen har vi lagt vekt på noen av de vanligste 
bivirkningene av cytostatica.

Nøytropeni
Nøytropeni, eller lave nøytrofile granulocytter, er en stor utfordring 
under cytostatikabehandling. Barna er mer utsatt for infeksjoner og 
må derfor i perioder bare være sammen med et begrenset antall 
friske barn og voksne. Selv om det like gjerne kan være deres egen 
bakterieflora som gir infeksjoner, må de beskyttes også mot ytre 
infeksjonsfarer. For denne aldersgruppen innebærer dette liten 
mulighet for å være tilstede i egen barnehage i en lang periode. Når 
kroppen ikke produserer hvite blodceller får man ikke de vanlige 
tegn på infeksjon som for eksempel produksjon av puss i sår. Feber 
er derfor det sikreste tegn på infeksjon. Ved feber må barnet raskt 
inn på sykehus for intravenøs antibiotikabehandling (4). 

Kvalme
De forskjellige typer cytostatika som brukes gir i varierende grad 
kvalme. Kvalme er også individuelt og kan ikke alltid knyttes opp 
mot en spesifikk kur. I vår valgte aldersgruppe brukes ondansetron 
som kvalmeprofylakse, både peroralt og intravenøst. For de fleste 
barna er denne kvalmeprofylaksen tilstrekkelig. Det er viktig å 
forebygge kvalme med å ha et godt luftet rom og veilede foreldre 
på at barna er vare på sterke lukter som matlukt og parfyme. Små 
hyppige måltider anbefales (5). Dersom barnet bruker sondemat, 
reduserer vi mengden etter barnets toleranse. Vår erfaring er at de 
minste barna ikke strever med betinget kvalme slik som mange 
større barn gjør. De minste barna kan også avledes med lek i tillegg 
til vanlig kvalmebehandling.

Ernæringsproblemer
De fleste barna som får cytostatikabehandling har i løpet av be-
handlingsperioden en eller flere perioder hvor matlysten er dårlig. 
Mange forteller om endret smaksans. Pasientene våre greier ikke 
alltid å forklare hvorfor de ikke vil ha mat eller hva de har lyst på. 
Foreldrene er flinke til å bruke fantasien for å friste barnet til å spise. 

Seksjonen har et nært samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog og 
kjøkkenet hvor det kan bestilles ønskekost. Vår erfaring er at små 
hyppige måltider fungerer best. Det er slitsomt for både barn og 
foreldre når fokuset på mat tar overhånd. I slike perioder benyttes 
ernæringssonde på barnet. Denne prosedyren gjøres vanligvis etter 
at barnet har fått et sederende medikament som for eksempel  
midazolam. Det er viktig at familien prøver å opprettholde så 
normale måltidsrutiner som mulig for å lette overgangen til 
hverdagen etter endt behandling. 

En av bivirkningene av kortikosteroider kan være at barna får en 
voldsom hunger og kan spise ubegrenset med mat (4,5). Det ene 
gourmetmåltidet avløser det andre, og vi har opplevd unger som 
har bestilt middagsmat midt på natta. Det er en utfordring for forel-
dre og sykepleier å prøve og tilby barnet fornuftige alternativer i 
denne perioden. 

Barn som får cytostatika blir lett obstiperte. Dette kan føre til smerter 
ved avføring og vegring mot å gå på do. Det kan også oppstå sår og 
rifter rundt anus som i nøytropene perioder kan skape store problemer 
med f.eks infeksjoner. Det er derfor viktig med godt stell etter toalett- 
besøk og forebyggende smøring med egnet salve. I tillegg må 
obstipasjon forebygges ved å gi laxantia.

Smerter
Målet vårt er at barnet skal være så smertefri som mulig under  
behandlingen. Det er viktig at både barn og foreldre føler seg 
trygge på at vi har dette som et felles mål.

Smerter i munnen og mucositt som følger av cytostatikabehan-
dlingen (5), kan gi store plager i perioder for barna. Spesielt kan 
metotrexat gi såre slimhinner (4). Tidlig i behandlingsforløpet starter 
vi opplæringen av foreldre og barn i å gjennomføre munnstell. Vi 
har erfart at å skylle munnen med fysiologisk saltvann både lindrer 
plager og kan forebygge mucositt (4). I tillegg anbefaler vi å rense 
munnhulen med myk munnsvamp. Det er viktig at barna blir for-
trolige med denne prosedyren på et tidlig tidspunkt, helst før de får 
smerter i munnen. Det er viktig for mestringsfølelsen at barna får 
delta aktivt i munnstellet, som for eksempel å rense med svampen 
litt selv. Når paracetamol ikke er tilfredsstillende smertelindring, er 
vi raske med å gi barnet sterkere medikamenter. I perioder kan det 
være nødvendig med smertelindring i form av et morfinpreparat, 
både kontinuerlig og/eller i forkant av munnstell (5). Når smertefulle 
prosedyrer blir en kamp mellom barn og foreldre, må sykepleieren 
ofte avlaste foreldrene.  

Selv om barn stort sett er mer aktive enn voksne, blir barna også 
mindre aktive under behandlingen og sykdomsperioden. Vinkristin 
kan gi perifere svekkelser av nerver, som for eksempel nedsatt 
fingermotorikk og droppfot (5). Noen av barna opplever også å få 
smerter i bein og kjeve. Det kan være behov for smertelindring for å 
motivere barna til aktivitet. Vi har et godt samarbeid med fysioterapeut.

Bivirkninger av kortikosteroider
Kortikosteroider er mye brukt i behandlingen av ALL hos barn (4). 
Noen av bivirkningene til dette medikamentet er økt appetitt, 
humørsvingninger og tungsinn. Noen av de eldre barna forteller 
at de ikke kjenner igjen sine egne følelser og reaksjoner. Plutselige 
sinneutbrudd for “små bagateller” er vanlig. Vi råder foreldre til å 
fortsette med de samme grensene som familien har hatt tidligere. 
Dette skaper trygghet for barnet. Et eksempel på dette var en gutt 
som i samtale med sin mamma spurte om han skulle dø nå. Mamma 
ble forskrekket og spurte hvorfor han trodde det. Gutten svarte at 
han fikk lov til alt som han ikke hadde fått lov til før.



Hårtap
Hårtap er en kjent bivirkning av cytostatikabehandling. Hvordan 
barn takler hårtap kan variere. For endel barn mellom 2-5 år opp-
leves ikke dette som spesielt vanskelig. Alle barn har rett på gratis 
parykk eller annen hårerstatning. De fleste i denne aldersgruppa 
velger ikke parykk, men heller tøffe hodeplagg som caps og artige 
luer. Dagens behandlingsprotokoller er svært intensive og krever 
omfattende støttebehandling. Lokalsykehusene kan bidra inn i 
støttebehandlingen etter mulighet og kapasitet. I neutropene 
perioder kan noen barn på grunn av alvorlig sepsis ha behov for 
mer intensiv støttebehandling og overvåkning enn man kan gi på 
sengepost. Barna overflyttes da midlertidig til en intensiv avdeling.

Diskusjon
Dagens behandling av barn med kreft blir stadig mer ressurskrev-
ende og individuelt tilpasset. Fremtidens behandling av barnekreft 
vil bære preg av flere immunmodifiserende medikamenter som for 
eksempel antistoffbehandling. Behandlingens mål er alltid at barnet 
skal bli frisk med minst mulig komplikasjoner og senskader. Nye 
behandlingsprotokoller gir mer intensiv behandling enn tidligere, 
og krever i mange tilfeller mer avansert støttebehandling. Under 
dagens behandlingsprotokoller av for eksempel Høyrisiko ALL, blir 
det gitt sterkere medikamenter som profylakse mot systemiske og 
invasive soppinfeksjoner. Det kreves en kontinuerlig og strukturert 
plan for faglig oppdatering hos sykepleiere som jobber med disse 
barna. Dette kan være en utfordring i en travel hverdag på sengeposten. 

Raushet mellom kollegaer og vilje til å stå sammen som et team er 
en forutsetning for å kunne jobbe med barnekreft over tid. Syke-
pleie til barn med kreft betyr langsiktig jobbing og planlegging. Like 
viktig er «her og nå» perspektivet. Det er dagen i dag eller øyeblikket 
nå som gjelder. Både barn og familie trenger sykepleiere som er 
bevisst på begge disse perspektivene.

Til slutt det aller viktigste svaret på hvordan vi orker, er BARNA selv. 
Å jobbe med syke barn og familien deres over lang tid, gjør noe 

med oss som sykepleiere. Når et barn finner trygghet og mestring i 
sin nye livssituasjon, motiverer det oss til å stå på videre. Spør du oss 
om vi vil bytte jobb, er svaret nei.
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I mars 2015 begynte jeg på videreutdanning 
i kreftsykepleie ved Universitetet i Nordland 
(UiN). Denne utdanningen har jeg jobbet 
mot å gjennomføre siden jeg som 13 åring 
ble frisk etter å ha hatt lymfekreft. Utdan-
ningsløpet ved UiN legger opp til praksis 
lokalt i kommunen og på sykehus, men som 
barnesykepleier ønsket jeg en mer relevant 
praksis på en egen barnekreftavdeling. 
Flere av Universitets-sykehusene har egne 
barneavdelinger, men jeg ønsket å fordype 
meg i stamcelletransplantasjoner. Barnepost 
3 (BAMS 3) på Rikshospitalet er det enste 
stedet i Norge som utfører stamcelletrans-
plantasjoner til barn i Norge, så da var det 
dit jeg måtte komme meg. 

Med en uredd innstilling og litt hjelp fra 
noen kollegaer som hadde kontakter på 
Rikshospitalet klarte jeg å få meg praksis-
plass på BAMS 3. For at praksisen skulle 

være mulig å gjennomføre var jeg avhengig 
av midler til reise og opphold. Opphold ble 
dekket av arbeidsgiver, ettersom de hadde 
en leilighet i Oslo som leies ut til ansatte. 
Reiseutgiftene ble i hovedsak dekket av 
Barnesykepleierforbundets KvinTo-fond. 

Tildeling fra fondet fikk jeg fordi jeg i  
avsluttende oppgave skal skrive om 
ernæring til barn som er under kreft- 
behandling. Under praksisen hadde jeg 
et spesielt fokus på ernæring, og brukte 
alle muligheter til å tilegne meg ytterligere 
kunnskaper for eksempel ved å lese 
prosedyrer, fagbøker og snakke med de jeg 
jobbet sammen med. Det er ingen tvil om 
at ernæring er en viktig del av alles liv, men 
jeg har selv sett at ernæring kan bli ”glemt” 
under behandling av sykdom. En kort 
sykdomsperiode på noen dager eller uker 
hvor man er dårlig ernært er kanskje ikke så 
farlig, men hva skjer når sykdomsperioden 
går over flere år? Har ernæringsstatusen 
underveis noe å si for hvilke komplikasjoner 
som oppstår og omfanget av dem? Dette 
er bare noen av mange spørsmål jeg kom-
mer til å ta opp i min avsluttende oppgave. 
Prosjektbeskrivelsen skal leveres i januar -16. 
Jeg gleder meg til å komme i gang!
 
Praksisperioden i Oslo var for meg helt unik. 
Det er stor forskjell på å jobbe med kreft-
syke barn og voksne. Når man er barnesyke-
pleier og skal bli kreftsykepleier burde det 
etter min oppfatning være obligatorisk 
å ha en praksisperiode på en spesialisert 
barnekreft-avdeling. Jeg ble godt ivaretatt 
av de dyktige medarbeiderne og fikk mye 

god kunnskap som jeg tar med meg tilbake 
til Bodø. 

Tusen takk til alle på BAMS 3! 

Tusen takk til Barnesykepleierforbundet og 
KvinTo-fondet for at dere var med på å gjøre 
denne praksisen mulig!

JOSTEIN KRISTOFFER STEMLAND, BARNESYKEPLEIER OG KREFTSYKEPLEIERSTUDENT

KRITERIER FOR TILDELING:
• Medlemskap i Barnesykepleier- 

forbundet de siste 12 måneder.
• Medlemskontingenten for inne-

værende 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

KVINTOFONDET

MIDLER FRA KVINTO- 
FONDET GJORDE  
PRAKSISDRØMMEN MULIG
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Dette var den første europeiske konferansen om transport av syke 
nyfødte. Det kom ca 120 deltakere, flest neonatologer og noen 
sykepleiere fra flere land. 

Antall transporter av nyfødte har hatt en stor økning og utvikling 
de siste 25 år som følge av sentralisering samt bedre muligheter for 
diagnostikk og behandling. Fokuset for konferansen var kliniske 
utfordringer, organisatoriske muligheter, utstyr, sikkerhet, kostnader 
og juss. Målet var å etablere standard av høy kvalitet for 
nyfødt-transport.

Fra SSHF Kristiansand drog vi to barnesykepleiere (neontaolog ble 
forhindret fra å dra). Siden det viste seg at ingen andre fra Norge var 
til stede, sender vi et kort referat. Vi håper dette kan inspirere til at 
nyfødt-transport kommer i fokus og blir diskutert både regionalt og 
nasjonalt. Vi tenker at konferansens mål også er vårt mål i Norge!

Transport av syke nyfødte er risikabelt og byr på store utfordringer. 
Første tema på konferansen var ignorance. Hva vet vi om transport 
av syke nyfødte? Jo mer vi vet, dess mer ser vi hva vi ikke vet. Det 
ble f.eks undervist i hva som skjer med barnet når det transporteres 
”i høyden” (helikopter/fly), imidlertid er dette et felt med delvis 
mangel på kunnskap.  Kartlegging av kunnskap er utgangspunkt 
for å bli bedre! Det var mange interessante foredrag, samt god tid til 

diskusjoner, spørsmål og innspill. Temaene var Protecting the lung, 
Protecting the brain, Teaching and mentoring, The blue transport, 
From the past to the future.

Transport er organisert på ulike måter i landene som var repre-
sentert. Mange ga uttrykk for at transport ga store utfordringer. 
Konferansens overskrift var “When skills make the difference”. Dette 
peker på behovet for transportteam som har nyfødtkompetanse 
og mengde-trening i denne livsviktige og komplekse situasjonen! 
Storbritannia imponerte oss mest. Med sine årlig 16 000 transporter 
har de et godt utgangspunkt for mengdetrening, og vi fikk inntrykk 
av god organisering, opplæring og oppfølging av transport-tea-
mene. Hvordan kan dette gjøres under norske forhold? Finnes det 
et forum for å diskutere dette? Morten Breindahl fra RH København 
(president for konferansen) nevnte at nordiske land kanskje kan ha 
nytte av å reflektere sammen. Det var 6 svenske deltakere til stede, 
3 leger og 3 sykepleiere. Vi håper at Norge vil bli sterkere representert 
ved neste nyfødttransport-konferanse som er 1.-3. september 2016 
i København.  http://www.neonataltransportation2016.eu/

Det planlegges nå et nettverk innen nyfødttransport der vi kan 
legge inn spørsmål, erfaringer etc. Vi oppfordrer både leger, syke-
pleiere, ambulanse/ luftambulanse -personell til å bruke dette når 
det er etablert.

REFERAT FRA KONFERANSEN TRANSPORT 
OF HIGH RISK NEONATES 
- Genova 23.-25. januar 2015
HILDE NYMANN OG ANNE MARIT FØRELAND, BARNESYKEPLEIERE V/ SSHF, KRISTIANSAND
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Returadresse: 
Barnesykepleierforbundet, NSF
v/Kirsti Egge Haugstad
Gustav Vigelands Vei 48
0274 Oslo

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

KvinTo fondet 2016
Reise og studiestipend

Søknadsfrist: 1. mars 2016

BARNESYKEPLEIERFORBUNDETS 
MEDLEMSFOND

Søknadsfrist: 1. mars 2016.

SØKNAD MED VEDLEGG SENDES: 
Kirsti Egge Haugstad på e-post: leder@barnesykepleierforbundet.no

Stipendet er økonomisk støtte til BSFs medlemmer som ønsker å delta i sykepleiefaglige møter, kurs, kongresser, studiebesøk eller 
lignende. Tildelingen skjer 2 ganger per år med søknadsfrist 1. mars og 1. september. Behandlingstiden er ca. 1 uke. Tildeling av støtte 

skjer etter vurdering av om søknadene er innenfor vedtatte kriterier. 

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

SØKNAD MED RELEVANTE OPPLYSNINGER SENDES: 
Barnesykepleierforbundet, NSF ved leder: Kirsti Egge Haugstad, e-post: leder@barnesykepleierforbundet.no




