
Vinteren 2014 ble jeg ferdig med min masterutdanning i klinisk syke- 
pleie fra Universitetet i Nordland, nå Universitet Nord. Med umiddel-
bart påfølgende barselpermisjon og ammetåke, så sier det seg selv 
at masteroppgaven og tematikken jeg skrev om sammen med min 
kollega Vibeke, ble godt gjemt, nederst og bakerst i kontorskuffa. 
Helt til jeg fikk en mail i november i fjor. En mail fra min kollega som 
sa det skulle være en kongress i Portugal siste uken i mai 2016 og at 
hun syntes vi skulle sende inn abstrakt til denne kongressen basert 
på våre funn fra masteroppgaven. Vi lo godt begge to mens vi 
formulerte et abstrakt. På engelsk. Vi hadde aldri før vært på 
 internasjonal kongress som deltaker engang, og nå satt vi og skrev 
abstrakt for å delta med forskningen vår. Eller «forskningen vår» som 
vi selv helt ærlig tenkte på det som. 

Men det fristet med kongress i mai i Portugal. Det kunne potensielt 
fortsatt være en halv meter snø hjemme i Tromsø, mens et raskt 
google-søk tilsa at middeltemperaturen i Porto ville være på 17 
grader på denne tiden av året. Vi var ganske stolte over abstraktet, 
men hadde på ingen måte trodd at vi skulle få positivt svar. Vi så på 
abstraktskrivingen som læring. Men i februar fikk vi svar hvor det 
stod at abstraktet vårt var godtatt og at vi var invitert til kongressen 
med poster-presentasjon. Mailen jeg fikk fra Vibeke, hvor det stod 

noe sånn som: «Oi..... hva er det det her betyr???»,-den følelsen, det 
vil jeg nok aldri glemme.

Poster hadde vi heller aldri skrevet før og vi brukte nok usedvanlig 
mye tid på dette. Hva inneholder en poster? Hvordan lager man 
det? Vi googlet, vi snakket med «Mr. Rod» her på Universitetet i 
Tromsø som arbeider med posterutarbeidelser og tekniske juste-
ringer av disse. Vi fikk dyktige forskerkollegaer til å lese gjennom og 
tilbakemelde når det gjald innhold, ja det var en utrolig læringspro-
sess. Vi kjente mye på novise-følelsen og følte oss på tynn is, men vi 
ønsket å ha med oss en god presentasjon og var godt fornøyd med 
resultatet vi fikk til slutt. 

26. og 27 mai 2016 var det klart for den 3. Paediatric Nursing Associ-
ations of Europe (PNAE) i Porto, Portugal. Vi reiste fra Tromsø onsdag 
morgen og voktet over posteren som om det var gull vi bar på. Vi 
turte ikke sjekke den inn, men bar rundt på den hele dagen. Vi reiste 
sammen med Inger Danielsen fra Tromsø og i Oslo møtte vi Ingjerd 
Gåre Kymre fra Bodø. De hadde felles poster. Å sammenligne vår 
poster og vår «ubetydelige forskning», med Inger og Ingjerd, som er 
de eneste barnesykepleierne vi vet med doktorgrad, var både stort 
og samtidig absurd. Vi følte oss veldig små og ubetydelige i forhold. 

NÅR TO NOVISER STILLER PÅ 
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Kongressen ble holdt på sykepleieskolens lokaler i Porto, «Escola 
Superior de Enfamagem do Porto (ESEP) og det Portugisiske Barne-
sykepleierforbundet «Ordem dos Enfemeiros» (OE) var delaktig i 
planleggingen og gjennomføring i tillegg til de andre deltakerne i 
PNAE-nettverket. På kongressen var det barnesykepleiere fra hele 
Europa. Programmet for de to dagene var en god blanding av  
sykepleie til syke nyfødte, større barn, unge og deres familier. Det 
var flere viktige områder av barnesykepleiefaget som var temaer for 
kongressen, blant annet etiske problemstillinger, barns rettigheter, 
kronisk sykdom, ledelse, tverrkulturell sykepleie, tverrfaglig team-
arbeid, sykepleieutdanning, foreldre / foreldreskap og overgang fra 
barn til voksenavdeling. De ulike temaene ble presentert via parallell- 
sesjoner og plenumssesjoner, samt posterbidrag.

I tillegg til to posterbidrag, stilte Norge med Inger Pauline Landsem 
i plenumspresentasjon, hvor hun som en av hovedtalerne la fram 
forskningen sin om effekt av tidlig intervensjon hos premature med 
fødselsvekt under 2000g. Jorun Tunby var delaktig som Norges 
PNAE representant i planlegging og gjennomføring av kongressen.

Det var over 30 postere fra hele Europa. Posterpresentasjonene fikk 
relativt stor plass i kongressen og det var lagt inn godt med tid for 
deltakerne å se på posterne, snakke med presentørene og sette seg 
inn i mye spennende forskning. Som et ledd i posterpresentasjonene, 
skulle det også være en kåring av beste poster. Alle deltakerne fikk 
utdelt et skriv hvor vi skulle bedømme posterne basert på innhold, 
relevans og design. Det mest utrolige i akkurat dette var at novisene, 
vi som var på kongress for første gang,- vi som ikke hadde troen på 
egen forskning eller presentasjon, vi fikk pris for beste poster. Det 
var stor stas der vi satt på toget til Lisboa på ettermiddagen fredag 
og det tikket inn en kort melding fra Ingjerd og Inger hvor det stod 
«gratulerer». Heldigvis satt vi ikke i stille kupé, for vi lo om mulig 
enda mer enn da abstraktet ble akseptert. Vi hadde hatt så liten tro 

på eget bidrag at vi hadde faktisk dradd før det var presentasjon av 
beste poster,- så Ingjerd måtte opp på podiet og ta imot prisen vår. 

For oss som var på stor internasjonal konferanse for første gang var 
det særlig lærerikt og spennende å treffe kollegaer fra andre land, 
diskutere fag, utveksle kunnskap og erfaring. Vi har fått betydelig 
mer troa på egen forskning og ser viktigheten av å løfte fram også 
de små studiene slik som vår. En konferanse som dette gav oss 
muligheten til å bygge nettverk, dele ideer og lære av hverandre, 
der vi alle hadde barnas beste i fokus og et genuint ønske om å gi 
både små og større barn best mulig pleie og omsorg. Det var artig å 
henge med i de faglige diskusjonene, og jeg ser helt klart nytten av 
at vi barnesykepleiere hevder oss og deltar på internasjonale kongresser 
også i framtiden.

FAKTA OM PNAE: 
•  Dannet i 2003
•  Europeisk gruppering av «The International Association  
 of Paediatric Nursing» (IAPN) som ble etablert i 1998. 
•  Består av 34 land

3 hovedmål: 
•  Bedre omsorg for barn og unge over hele verden. 
•  Bruke FNs barnekonvensjon om barns rettigheter for å  
 fremme og argumentere for helse og utvikling hos barn 
•  Oppmuntre til kommunikasjon mellom pediatriske  
 sykepleiere for å fremme omsorg for barn og unge.

•  Neste PNAE-kongress er i Athen  31.mai -1.juni 2018

Porto, sett fra elva.

To stolte noviser på kongress.
 Ingrid Waldahl og Vibeke Lauritzen.
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