
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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