
Madeleine Collombier, det franske Barnesykepleierforbundet og 
representant i PNAE ønsket oss velkommen i Barnesykepleierutdan-
ningens lokaler ved Trousseau – Universitetshospital i Paris. Alle 29 
delegatene presenterte seg og vi fikk en briefing om barnesyke-
pleierutdanningen i Frankrike. Barnesykepleierne er den største 
gruppen spesialsykepleiere men nyter ikke like stor anseelse som 
f.eks. anestesisykepleierne. Barnesykepleierne ønsker å utvide til en 
masterutdanning og refererer til Bologna prosessen. Dagens utdan-
ningsprogram som gir statlig diplom, har sin opprinnelse tilbake til 
1983. Etter denne introen fikk vi omvisning i barnesykehuset inne 
på området. Vi delte oss i tre grupper og jeg deltok i nyfødt intensiv 
og pediatrisk intensiv. Avdelingene har svært mange leger, en stor 
andel barnesykepleiere, men også sykepleiere fra grunnutdannin-
gen hvor det undervises lite eller ingenting i pediatrisk sykepleie. 
Bemanningen er en annen sak. F.eks kunne en sykepleier ha et barn 
på ECMO og ha et barn i tillegg. Rooming in praktiseres ikke. Barna 
har rett til å ha en foreldre hos seg, men det er ikke laget plass til det. 
Legene har mange kontorer i nærheten av avdelingen noe som en-
kelt kunne gjøres om til foreldrerom var min svenske kollega Helena 
Wigerts forslag. 

Etter omvisningen var det lunsj og fire pediatriske sykepleiere 
presenterte sin forskning, om barn og smerte, om undervisning av 
barn med diabetes, om foreldreveiledning – PANJO – tilknytning 
spesielt rettet mot svært unge førstegangsforeldre (inspirert av John 
Bowlbys teori). Effekt av en kort hypnose før anestesi/operasjon. Til 
sist en barnesykepleier fortalte om sin erfaring som privatpraktis-
erende akutt-sykepleier som jobbet for å redusere innleggelser for 
ikke-alvorlige tilstander hos barn. Litt vanskelig å forstå da hun så 
godt som ikke snakket annet enn fransk.

Kveldens kulturelle program – vandring fra Eiffeltårnet langs et 
julepyntet Champs Elysees til Triumfbuen før vi tok undergrunnen til 
Montmartre og gikk opp til Sacre Coeur og videre til en tradisjonell 
restaurant. 

Neste dag styremøte med oppdatering av situasjonen for 
barnesykepleien i Frankrike og en rask gjennomgang av referatet fra 
forrige møte.

Deretter informerte Wendy Nicolson fra en nyopprettet organisas-
jon – Public Health England som er med i WHO Nursing Midwifery 
public health collaborating Centre og søker samarbeid med organ-
isasjoner som ønsker å satse på forebyggende helsearbeid over hele 
Europa. Ideer, partnerskap, hjelp til å søke midler til forskning m.m.

Oppdatering fra planleggingen av kongressen i Athen 
månedsskiftet mai-juni 2018 fra den greske gruppen. 
PNAE-websiden fungerer ikke enda. RCN holder på å legge om 
sidene og de gamle sidene ligger i et arkiv som er vanskelig å nå. 
Fiona Smith vil sende medlemmene melding når siden er klar.

PRESENTASJON AV ET KNIPPE KARTLEGGINGER AV 
PRAKSIS I EUROPA 
• Do not resuscitate orders – Frauke Leopold
• hjemmebasert pleie og omsorg av syke barn – Frauke Leopold
• hjemmerespiratorbehandling av barn i Europa –  

Ivona Mikulenkova
• registrering og regulering av barnesykepleiere –  

Ivona Mikulenkova
• smertevurdering og behandling – Fiona Smith viste bl.a. til 

Imelda Coynes forskning 

I TILLEGG BLE DISSE TEMAENE TATT OPP-
• klimaforandringenes påvirkning av helsesituasjonen for barn – 

Orsola Gawroski
• ESNO-medlemskap ikke interessant for PNAE – Fiona Smith

FREMTIDIGE MØTER:
Det planlagte møtet i Istanbul ble avlyst grunnet bekymringer 
for terroranslag og usikre forhold for folk som ikke direkte støtter 
presidenten. Møtet blir sannsynligvis flyttet til Tyskland. Informasjon 
kommer seinere.
 
Ellers vil møtet i Reykjavik, Island gå som planlagt i oktober 2017. 
Dette blir siste møtet før kongressen i Athen.

PNAE-MØTET 
Paris, 8.-9. desember 2016

JORUNN TUNBY, PNAE REPRESENTANT I BSF
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