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Velkommen til Barnesykepleierforbundets vårseminar! 
 
Sentralstyret og lokalgruppen i Østfold ønsker dere velkommen til Fredrikstad! 
 
Vi gleder oss til spennende dager med oppdatert forskning, prosjekter og fagutviklingsarbeid. I tillegg er 
det en fin bonus å møte nyfødt- og barnesykepleiere, ledere og lærere med felles interesse for barn og 
ungdoms helse fra hele landet. Her er det gode muligheter for nettverksbygging. 
 
I 2018 jobbet Barnesykepleierforbundet mye med profilering av fagfeltet vårt. Dette fortsetter vi med i 
2019. Vi har innledet samarbeid med NSF for ytterligere å synliggjøre det stadig økende behovet for 
nyfødt- og barnesykepleiere både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.  Vi gir oss ikke før 
premature, syke nyfødte, barn og unge får tilgang på en nyfødtsykepleier eller en barnesykepleier når 
de trenger det.  
 
Tilrettelegging for at barn og ungdom i størst mulig grad skal få behandling og oppfølging i hjemmet, er 
virkelig satt på dagsorden, og barnepalliasjon er blitt et kjent begrep. Vår kompetanse har en sentral 
plass i hjemmene til syke barn og ungdom hvor livene tross alt leves, og hvor liv også av og til avsluttes.  
 
Det er krevende å jobbe i et felt som handler om liv og død. Vi kommer tett på barna og familiene vi 
møter, og daglig står vi overfor etiske dilemmaer. Det såreste av dem alle er vel om vi alltid bør redde 
barnet? Tidligere leder av klinisk etisk komitè på Rikshospitalet, Thor Willy Ruud Hansen, vil belyse 
dette spørsmålet i sitt foredrag. Å stå i slike etiske utfordringer gjør noe med oss både som fagpersoner 
og medmennesker, så vi håper dere også finner påfyll i å høre på Steinar Ekvik, pensjonert prest og 
forfatter, som oppfordrer oss til å finne den gode balansen og til å se andre og se seg selv. Vi gleder oss 
til å høre på Thor Willy og Steinar, og alle de andre flotte foredragsholderne på årets program! 
 
Med dette ønsker vi dere innholdsrike dager med faglig påfyll og sosialt samvær som forhåpentligvis gir 
ny kunnskap, masse inspirasjon og stolthet med hjem i bagasjen - 
 
 
 

 
 

Velkommen! 
 
 
 
 
 
 
Kirsti Egge Haugstad      Anette Lunde  
Barnesykepleierforbundet     Lokalgruppen i Fredrikstad 
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Presentasjon av Barnesykepleierforbundet (BSF-NSF)  
 
 
Barnesykepleierforbundet (BSF) ble stiftet 19. Juni 1973. Medlemmene våre er barnesykepleiere, 
nyfødtsykepleiere, andre spesialsykepleiere og sykepleiere som jobber i spesialist, - og 
kommunehelsetjenesten med premature, syke nyfødte, barn og ungdom og deres familier. BSF har i 
skrivende stund rundet 1000 medlemmer og har 17 lokallag, representert enten ved styre eller 
kontaktperson. Målet er aktive lokallag i alle fylker. 
 
Barnesykepleierforbundet har hovedfokus på fag og fagpolitikk. Pasientene våre skal få trygg og individuell 
sykepleie av høy kvalitet. Vi jobber målrettet for å øke forståelsen og kunnskapen om at premature, syke 
nyfødte, barn og unge trenger spesialkompetanse. Vi har fokus på å synliggjøre behovet for 
masterutdanning i Barnesykepleie, og for å dokumentere behov for flere barnesykepleiere og 
nyfødtsykepleiere ved nyfødtintensiv-, barne- og ungdomsavdelinger, samt ute i kommunehelsetjenesten. 
Oppmerksomhet og forståelse for våre pasienters behov må kontinuerlig på den helsepolitiske 
dagsordenen.  Bachelorutdanningen har lite undervisning om pasientgruppen 0-18 år, så det er viktig å 
påvirke i hele utdanningsløpet i sykepleie.  
 
Det er mange organisasjoner, foreninger, departementer og enkeltpersoner som er 
Barnesykepleierforbundets naturlige samarbeidspartnere. Dette er i økende grad nødvendig for å få 
gjennomslagskraft i våre kjernesaker.  
 
BSF er representert internasjonalt hvor vi deler vår kunnskap og deltar i kartlegging av fellesaktuelle 
temaer som gangner premature, nyfødte, barn og ungdom i Europa. BSF er representert i NoSB (Nordisk 
samarbeid med sykepleiere som arbeider med barn, ungdom og deres familier) og PNAE (The Paediatric 
Nursing Associations of Europe) og IAPN (International Association of Paediatric Nursing). 
 
Hvis du ikke allerede er medlem, men ønsker å bli det; send sms BSF til 02409 
 
Følg med på vår hjemmeside: www.barnesykepleierforbundet.no  
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i Barnesykepleierforbundet, NSF 
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BSF Lokalgruppe i Fredrikstad 
 
 

 
Fra venstre: Anette Lunde, Ellen Andersen, Cathrine Iversen, Tova Lie, Anne Lene Schulstad  
og Anne Dagrun Bråthen. Ida Rein var ikke til stede da bildet ble tatt. 

 
 
Lokalgruppen i Østfold har vært lite aktive de siste årene, men med nytt styre og ansvar for årets 
vårseminar har vi fått en ny giv. I tillegg til planlegging av seminar, har vi hatt en fagkveld allerede i år og 
planlegger flere fremover. Vi er en gjeng erfarne og engasjerte sykepleiere som trives sammen! 
 
Anette Lunde ble utdannet sykepleier ved Høgskolen i Østfold i 2002 og har jobbet på Barne- og 
ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold i 17 år. Hun har videreutdanning i barnesykepleie og 
masterutdanning fra Queensland University Brisbane fra 2005. Siden 2017 har Anette jobbet som 
fagsykepleier på Barne- og ungdomsklinikken. Anette er leder av lokalgruppen. 
 
Ellen Andersen ble utdannet sykepleier i 1997 og har siden jobbet på Barne- og ungdomsklinikken, 
Sykehuset Østfold. Hun har videreutdanning i barnesykepleie fra 2012 og startet deretter som 
fagsykepleier. Ellen har siden september 2017 vært seksjonsleder på Barne- og ungdomsklinikken, 
Sykehuset Østfold. 
 
Cathrine Iren Iversen var ferdig utdannet sykepleier i 1997 og har siden jobbet på Barne- og 
ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold. Hun har videreutdanning i barnesykepleie fra 2012 og er 
foredragsholder, artikkelforfatter og prosjektleder for bruk av lystgass til barn/ungdom i Sykehuset 
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Østfold. Cathrine jobber nå som fagutviklingsrådgiver. 
 
Tova Lie har sykepleierutdanningen sin fra Høyskolen i Lund, Sverige, 1996. Hun startet sin jobbkarriere i 
Tromsø innen voksenmedisin og tok videreutdanning i barnesykepleie ved Karolinska Institutet i 
Stockholm i 1999. Deretter har Tova jobbet både på sykehus med barn og som helsesøster på skole. I 
løpet av denne tiden har hun også deltatt på forskjellige oppdrag med Leger Uten Grenser. Siden 2012 
har Tova jobbet ved Barne- og ungdomsklinikken i Fredrikstad/Sykehuset Østfold Kalnes, og i 2014 
begynte hun på Barne- og ungdomspoliklinikken. Her jobber hun først og fremst med Lunge- og allergi, 
samt hjertebarn. 
 
Anne Lene Schulstad var utdannet sykepleier ved Diakonissehusets sykepleierhøgskole i Oslo 1993 og 
tok videreutdanning i barnesykepleie ved HiO 2009-2010.  Hun har jobbet med barn og ungdom siden 
1995. Først ved sykehuset Østfold Fredrikstad, deretter barnekirurgen på Rikshospitalet, AHUS, og etter 
det Sykehuset Østfold. Jobbet først i sengepost og de siste årene ved Barne- og ungdomspoliklinikken. 
 
Anne Dagrun Bråthen har utdanning som sykepleier ved Høgskolen i Østfold fra 1997. Hun har jobbet 
som sykepleier på Barne- og ungdomsklinikken på Ahus fra 1997 til 2018. Fra sommeren 2018 har 
Dagrun jobbet på Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold. Hovedinteressene er barnemottak, 
barneovervåkning og simulering. 
 
Ida Rein har sykepleierutdanning ved Lovisenberg diakonale høgskole fra 2008. Hun jobbet på Sunnaas 
Sykehus med rehabilitering av barn og voksne med traumatiske hodeskader fra 2008-2015. Fra 2015-
2018 jobbet hun på Barneintensiv, store barn på OUS Ullevål, og jobber nå ved Barne- og 
ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold. 
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Velkommen til Fredrikstad! 
 
Fredrikstad er en kommune i Østfold med 80 977 innbyggere (per 1. 
januar 2018). Den er således Østfolds største, Østlandets nest 
største by og Norges sjuende største kommune målt i antall 
innbyggere. Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første 
renessanseby, med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et 
regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 290 
kvadratkilometer. 
 
KLIMA 
Klimaet er mildt og generelt varmt og temperert. Temperaturen er i gjennomsnitt 7.0 ° C. 
Fredrikstad er en by med betydelig nedbør og den gjennomsnittlige årlige nedbør er 752 mm.  

 
HISTORIE 
Byen ble grunnlagt i 1567 av kong Frederik II av 
Danmark og Norge. Under den Nordiske 
sjuårskrigen mellom Danmark-Norge og Sverige 
satte svenskene fyr på Sarpsborg, som kong Olav 
den hellige hadde grunnlagt i 1016. 
Befolkningen i den nedbrente byen ønsket 
derfor å gjøre den nye byen mindre utsatt for 
fremtidige angrep. I 1569 ble så det nye navnet 
«Fredrikstad», oppkalt etter kongen, tatt i bruk 
etter det gamle «Sarpsborg». Derfor kan 

grunnleggelsen av Fredrikstad sees som en gjenreisning av Sarpsborg. Langs Glommas bredde 
støter man stadig på Fredrikstads historie gjennom teglverk og sagbruk, som vanligvis lå side om 
side. 
 
NÆRINGSLIV 
Forbindelsen til havet har alltid spilt en helt sentral rolle for Fredrikstad, med dens gunstige 
plassering i forhold til kontinentet. Skipsindustri og båtproduksjon har også satt spor etter seg, 
med Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) som et prominent eksempel. FMV området i dag 
huser nye byutviklende bygg som feks fotballstadion for Fredrikstad Fotballklubb, og Høgskolen i 
Østfold. I fremtiden blir dette er nytt bysentrum med butikker og leiligheter med strandtomt.  
 
GAMLEBYEN 
Dagens sentrum ligger på vestsiden av 
Glomma. Det historiske sentrum, 
Gamlebyen, ligger på østsiden, regnes 
som Nord-Europas best bevarte 
festningsby. Gamlebyen er en av Norges 
mest populære attraksjoner og vel verdt 
et besøk. Byen ble bygd etter det såkalte 
«gammelnederlandske 
befestningssystem», med lave jordvoller 
og en bred vannfylt vollgrav. Her er det 
slitte brostein, smale gater, levende torg 
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og imponerende bygninger. Men det lukter ikke krutt og hestemøkk her lenger – nå kan du gå 
etter duften av nytrukket kaffe og ferske bakervarer på din vei for å handle i en av de unike 
butikkene bak vollene. Fredrikstad har flere passasjer- og sykkelferger som tar deg rundt. Disse er 
Sellebak/Lisleby, Gamlebyfergen (Gamlebyen - Cicignon) og Byfergen (Gamlebyen- Isegran- 
Smertu- Sentrum-Gressvik).  

 
Skjærgårdsperlen Hvaler er også verdt et besøk. 
Her kan du fiske, bade, spise godt, seile, ligge på 
glattskurte svaberg, padle, utforske Ytre Hvaler 
Nasjonalpark og oppleve den unike skjærgården 
med over 800 holmer og skjær. Du kan besøke 
Hvaler på sykkel, med båt, bil eller offentlig 
transport. Hvaler er også veldig vakkert på 
vinteren, selv om det er på sommeren øyriket er 
mest populært. 
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Ord og uttrykk fra Fredrikstad 
 
 
Hællæ    Hallo 
Prekæs!   Vi snakkes! 
Hævv    en haug 
å kengle   henge bak på biler  
Pælær/ Gummipælær  Gummistøvler 
å tællæ    Å gå, spasere 
Kæll    Mann 
Tællækæll   Walkman 
Seigkæll   Seigmann 
Vaffal    I hvert fall 
Ærbe    Arbeid 
Særp    Sarpsborg- Fredrikstads største konkurrent 
Det nøtter`n te   Det nytter ikke. Oftest hørt i uttrykket ”Det nøttern te i Særp” 
Ille    Veldig, eks ille bra, ille moro. 
Bæl    veldig, eks maten var bælgod, hun var bælpen 
Å stake    Å stryke/klappe, eks. å stake hunden = å klappe hunden 
Huggærn   Svimmel 
Rekkvisjon   rekvisisjon 
Foppal    Fotball 
Å rete    å erte, irritere 
Ente/ernte   Ikke 
Pæddeflat   Flatklemt 
Å hællæ måne   Uttrykk men sier når man er forfjamset/overrasket 
Hælt i hue   Halt i hodet, dvs. ikke spesielt smart 
Dotti i dike   ramle, eller å ha vært i en pinlig fadese 
Velehue   rotekopp 
se    ofte hørt på slutten av setningene, betyr ”ser du”.  

-Eks. ”det er ille bra her i Fredrikstad, se” 
Å jangle   Å gå rundt å tøyse/være i godt humør,  

-eks å jangle på vollæne i Gamleby`n 
Tråki    Leit, trist. eks. ”det var ille tråki” 
En skærp en   en drink. Eks. ”jeg tok meg en skærp en” 
 
 
 

 
Vårt viktigste uttrykk!: Det årnær sæ i Fredrikstad - 
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Praktisk informasjon 
 
 
Forelesninger 
Forelesingene vil foregå på norsk. Informasjon om foreleserne og sammendrag fra foredragene 
finner du lenger bak i kompendiet. 

 
Vi oppfordrer alle til å møte presis til forelesningene etter pauser og lunsj. 
 
Etter konferansen vil presentasjoner, abstrakt eller oppsummeringer fra forelesningene som vi har 
fått lov til å publisere, bli lagt ut på vår hjemmeside: 

https://www.nsf.no/kongress-seminar/artikkelliste/320261  
 

 
Mobiltelefon 
Vi anmoder alle til å slå av eller sette mobiltelefonen i stille modus under forelesningene. 
 
Utstillinger 
Konferansen er støttet av flere firmaer, se egen oversikt på neste side. 
 

Postere 
Husk å få med deg posterpresentasjonen og stem på din favoritt. Stemmesedler og urne vil være 
på plass, og kåring av beste poster finner sted under festmiddagen 2. april. 

 
Hvem kan kontaktes under konferansen for spørsmål 
Vårseminarets arrangementskomite har egne t-skjorter, og alle som bærer disse kan kontaktes for 
spørsmål. 

 
Beskjeder 
Beskjeder til kursdeltakere finner du ved konferansens informasjonsstand. Annen praktisk 
informasjon vil bli gitt fortløpende og ved SMS varsel.  
 

Deltagerbevis og evalueringsskjema 
Deltagerbevis og evalueringsskjema tilsendes elektronisk etter seminaret  
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Utstillere 
 
Fag, leder- og lærerkonferansen:  

 
Abigo Medical 
Ana2mi AS 
Ecomed Helseprodukter 
GE Healthcare Norge AS 
KvinTo AS 
Mylan Healthcare Norge AS 
Nestlé Health Science 
Nutricia Norge AS 
Perrigo 
Philips Norge AS 
Shire 
Timik AS 
Vygon(Norway)AS 
Wellspect HealthCare 

  
 

 
Ideelle organisasjoner 
 
Make A Wish 
Spiseforstyrrelsesforeningen 

 
 
 

Andre: 
Barnesykepleierforbundet, NSF 
 

 
 
 

Vi takker for faglig og økonomisk støtte til konferansen og oppfordrer 
alle om å ta turen innom utstillerne i pausene -  
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Program mandag 1. april 
 

09.00 - 10.00 Registrering  

10.00 - 10.15 Åpning 

10.15 - 10.45 Til glede og besvær – Praksis i høyere utdanning  
Turid Hegerstrøm, seniorrådgiver, NOKUT 

 
10.45 - 11.00 Pause 

 
11.00 - 11.30 Merverdi av master i sykepleie  

Margrete Hestetun, seniorrådgiver, Lovisenberg Diakonale Høgskole 
 

11.30 – 11.45  Pause 
 
11.45 - 12.15 Sykefravær i helsevesenet  

Elin Løvdal Østerberg, Enhetsleder, Sørlandet sykehus, Medisinsk serviceklinikk 
 

12.15 - 12.45 Diskusjon  
 
12.45 - 12.55 Oppsummering og info om resten av dagen 
 
12.55 - 13.45 Lunsj 
 

GRUPPESAMLINGER  

14.00 – 16.00 Leder, fagutviklingssykepleier/forskningssykepleier og lærere/lektorer, på hotellet 

  Diskusjon om fremtidens utdanning med bakgrunn i foredragene. Foredragsholdere deltar 

  Jorunn Tunby, Nina Kynø og Aud-Torild Bjerke  

14.00 - 16.00  Ekskursjon til Sykehuset Østfold Kalnes, busstransport tur/retur 

Presentasjon av ledelsen og omvisning på nyfødt, barne- og ungdomsklinikken 

Påmelding. Nina Granum Lycke og Hilde Silkoset 

14.00 – 16.00 Lokalgruppeledersamling på hotellet.  

Kirsti Egge Haugstad og Jeanette Grønnslett 
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Program tirsdag 2.april 
 

08.00 - 09.00  Registrering 

09.00 - 09.40  Åpning med åpningsnummer  

Veivalg og fremtidens løsninger for syke barn- og unge fra 0-18 år  
Ketil Størdal, leder av Barnelegeforeningen og Kirsti Egge Haugstad, leder av 
Barnesykepleierforbundet  
 

09.40 - 10.00 Er vi klare til å innfri rettighetene fra barnekonvensjonen i 
helsetjenesten?  
Kjersti Fløtten, spesialrådgiver, Norsk nettverk for helsefremmende sykehus 
og helsetjenester, AHUS  
 

10.00 - 10.30  Pause med posterpresentasjon og utstillere 

10.30 - 11.15  Hjemmebasert sykehusbehandling. Spesialisthelsetjeneste på barns 
premisser 
Vigdis M. Ziener, seksjonsleder, Avansert hjemmesykehus, Oslo 
Universitetssykehus 
 

11.15- 11.30  Pause med utstillere  
 
11.30 - 12.15  Kommunehelsetjeneste på barns premisser  

Rune Berekvam, sykepleier, Helse – og avlastningstjenesten for barn og unge i 
Trondheim 

     

12.15 - 13.15  Lunsj med utstillere 
 

 
 
Parallell nyfødt 

  
13.15 - 14.00  Nye europeiske standarder for nyfødtomsorgen (EFCNI) 

Vilni Verner Holst Bloch, Styreleder, Prematurforeningen 
 
14.00 - 14.15  Pause med utstillere 
 
14.15 - 15.00  Alvorlig sykdom og prematur fødsel 

Inger Emilie Værland, fagutviklingssykepleier, PhD, Nyfødt intensiv, 
Stavanger Universitetssjukehus 

             
15.00 - 15.15  Pause med utstillere 
  
15.15 - 16.00 Vaksinasjon av barn på nyfødt intensiv  

Kenneth Strømmen, Overlege, PhD, Oslo Universitetssykehus 
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Parallell barn/ungdom 
  
13.15 - 14.00 Hvordan lykkes vi med implementering av standard for 

barneovervåkning i Norge?  
Jenny Dalseg, barne – og intensivsykepleier, Barne – og Ungdomsklinikken 
AHUS, og Hilde Silkoset, barnesykepleier MPN, Oslo Universitetssykehus   

     
14.00 - 14.15  Pause med utstillere 

14.15 - 15.00   Hvilke strategier velger helsepersonell i møte med barn som ikke vil?  
Edel Svendsen, barnesykepleier, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo og 
Rikshospitalet  

    
15.00 - 15.15  Pause med utstillere 

15.15 - 16.00  Ung og kronisk syk – min historie 
   Cecilia Bekkhus 
     
 
 
 
16.00 -18.00  GENERALFORSAMLING MED VALG AV NYTT STYRE 2019 - 21 

Se egen innkalling 
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Program onsdag 3. April 
 

Parallell nyfødt 
09.00 - 09.45  Nekrotiserende enterokolitt (NEC) 

Kjetil Ertesvåg, overlege, Barnekirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus  
 

09.45 - 10.15  Pause med utstillere 
  
10.15 - 11.00      NAST - Nyfødtintensiv ambulerende sykepleietjeneste  

Hanne Høyvik og Lillian Vedvik, barnesykepleiere, Nordlandssykehuset  
  

11.00 - 11.15  Pause med utstillere 
  
11.15 - 12.00  Ernæring til premature med fødselsvekt over 1500 gram 
   Anne Karin Aurvåg og Christine Gørbiz, Klinisk ernæringsfysiolog, Barne - og 

ungdomsklinikken, AHUS 
 

 
 

Parallell barn/ungdom 
  

09.00 - 09.45  Lystig prøvetaking- erfaringer med bruk av lystgass til barn  
Cathrine Iversen, barnesykepleier, Barne og ungdomsklinikken, Sykehuset 
Østfold, Kalnes  
  

09.45 - 10.15  Pause med utstillere 
  
10.15 - 11.00 Barnevernssaker - hvordan kartlegge, observere, dokumentere og 

forholde seg profesjonell på sengepost?  
Ellen Annexstad, overlege, habiliteringstjenesten Kalnes og Barnehuset 
Østfold   
 

11.00 - 11.15  Pause med utstillere 
  
11.15 - 12.00  Leppe-kjeve-ganespalte - mating og behandling i det første leveåret 

Nina Lindberg, fagutviklingssykepleier/ Phd-student, avd. for plastikk og 
rekonstruktiv kirurgi, Oslo Universitetssykehus 
 

12.00 - 13.00  Lunsj med utstillere 

 

Felles 
13.00 - 13.15  Vi takker av lokalgruppen, styret og konferansen            

13.15 - 14.00  Bør vi alltid redde barnet? 
Thor Willy Ruud Hansen, professor emeritus (pediatri) 

  
14.00 - 14.15  Pause med utstillere 
 
14.15 – 15.00      Den gode balansen- se andre og se seg selv  

Steinar Ekvik, pensjonert prest, forfatter og foredragsholder 
 

        MED FORBEHOLD OM ENDRINGER 
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Foredragsholdere 
 

 
Til glede og besvær – Praksis i høyere utdanning  
 
Turid Hegerstrøm er cand.polit. fra UiO. Hun har arbeidet med høyere utdanning på nasjonalt nivå i 
Rådet for høyere utdanning (RHHS), Norgesnettrådet (NNR) og NOKUT hvor hun er seniorrådgiver ved 
avdeling for utredning og analyse. Hun jobber for tiden primært med spørsmål og problemstillinger 
knyttet til praksis i høyere utdanning. 
  
For å øke kunnskapsnivået om studentenes opplevelse av praksis i høyere utdanning har NOKUT 
gjennomgått alle fritekstsvarene om praksis i Studiebarometeret 2016. I innlegget vil Hegerstrøm 
presentere hovedfunn fra undersøkelsen med et sideblikk på svarene fra masterstudenter i sykepleie, 
som ikke skiller seg vesentlig fra andre studenters kommentarer.  
 
 

 
Merverdi av master i sykepleie  

 
Margrete Hestetun er utdannet sykepleiepedagog ved Universitet i 
Tromsø og har hovedfag i sykepleie ved Universitet i Oslo. Hun 
har arbeidet med sykepleieutdanning siden 1981 avbrutt av 
perioder med arbeid som sykepleier og leder i ulike deler av 
helsetjenesten. Hun var studieleder ved Lovisenberg diakonale 
høgskole (LDH) i tiden 2010-2015, og etter den tid seniorrådgiver i 
stab til rektor. Medvirket i utvikling av det første avanserte 
kliniske masterprogrammet som ble etablert ved UiO i 2010 og 
bidro i utviklingen og ledet oppstarten av klinisk masterprogram 
ved LDH i 2013. Hun er prosjektleder for arbeidet med å utvikle 
studieprogrammet og søknad om akkreditering for 
masterprogrammet i nyfødtsykepleie som startet opp ved LDH 
januar 2019.   
 

Innlegget belyser følgende tre områder: 
1. Utfordringsbildet hva gjelder behovet for kompetanse innen barne- og nyfødtsykepleie, - hvilken 
kompetanse etterspørres og hvordan er denne dekket? 
2. Hvilken kompetanse har sykepleiere med bachelorbakgrunn og tradisjonell videreutdanning kunnet 
tilføre? Tradisjonelt har videreutdanningstilbud blitt utviklet på bakgrunn av etterspørsel fra det 
kliniske feltet. Innholdet i disse utdanningstilbudene har vært utformet som tilsvar på behov for 
spesifikk fagkompetanse – i særlig grad handlingskompetanse for å løse dagens helseutfordringer. 
3. Hvorfor har vi behov for mastergradskompetanse innen barne- og nyfødtsykepleie? Merverdien av 
mastergradsstudier er todelt. Argumentasjonen vil bygge opp om at den har betydning for 

a) kvaliteten på helsetjenesten 
b) sykepleieres formelle uttelling av gjennomført utdanning.  
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Sykefravær i helsevesenet  

 
Elin Løvdal Østerberg er utdannet sykepleier, og har det meste av 
sin arbeidserfaring fra sykehus og kirurgisk avdeling. Hun har 
jobbet som sykepleier, fagutviklingssykepleier og assisterende 
enhetsleder. De siste ni årene har Elin vært leder på kirurgisk 
sengepost 3A og i akuttmottaket og overgrepsmottaket i Agder, 
begge enhetene på sykehuset i Kristiansand. Hun er nå (siden 
september 2018), avdelingssjef for avdeling for Internservice på 
Sørlandet sykehus. Elin har som leder kjent på behovet for faglig 
påfyll og er nettopp ferdig med en master i ledelse. Hun opplever 
jobben og hverdagen som spennende og meningsfull og områder 
hun har jobbet spesielt mye med er arbeidsmiljø, sykefravær og 
forbedringsarbeid.  
 
Foredraget er i hovedsak en praktisk tilnærming til arbeid Elin har 

gjort med reduksjon av sykefravær i de enhetene hun har ledet. 
Hun vil gi noen små konkrete tips, og forsøke å gi innsikt i en leders utfordringer med dette arbeidet. 
Et arbeid som har større bredde enn bare de konkrete oppgavene og som kan være krevende for 
ledere å håndtere. 
 
 
Veivalg og fremtidens løsninger for syke barn- og unge fra 0-18 år  
 

 
Norsk barnelegeforening er en fagmedisinsk forening for barneleger 
under Den norske legeforening. Ketil Størdal er leder av styret i 
Norsk barnelegeforening. Ketil jobber til daglig som barnelege ved 
barne- og ungdomsavdelingen på Kalnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kirsti Egge Haugstad har vært leder for Barnesykepleierforbundet 
i snart 4 år. Hun har jobbet i 29 år på barneavdelingen ved Oslo 
Universitetssykehus. I tillegg er hun utdannet yogalærer og har 
hatt kurs i alle nivåer og aldre i mer enn 10 år.  
 
Deltagerne vil få høre en samtale mellom Leder av Norsk Barnelegeforening, Ketil Størdal og leder av 
Barnesykepleierforbundet, Kirsti Egge Haugstad om noen felles Veivalg og fremtidige løsninger for 
syke barn og unge fra 0-18 i barne- og ungdomshelsetjenesten. 
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Er vi klare til å innfri rettighetene fra barnekonvensjonen i helsetjenesten?  

 
Kjersti J. Ø. Fløtten har en CandMag grad fra Høgskolen i Agder i 
2004 og en Master of Philosophy in Peace and Conflict 
transformation fra Universitetet i Tromsø fra 2007. Kjersti har siden 
2007 jobbet med helsefremmende arbeid på Akershus 
universitetssykehus. Her har hun blant annet koordinert Norsk 
nettverk for helsefremmende sykehus og helsetjenester. Innenfor 
det helsefremmende arbeidet er Kjersti spesielt opptatt av 
helsefremming for og med barn og unge, barns rett til medvirkning, 
medisinsk antropologi, health literacy og empowerment. Kjersti er i 
gang med doktorgrad knyttet til Universitetet i Oslo hvor hun ser på 
empowerment for ungdom i transisjonsfasen og hvordan et 
transisjonsforløp kan støtte dette.  
 

Barnesykepleierforbundet har hatt en fantastisk Norgesturne og delt ut Roll-up om barns rettigheter 
til alle landets barne- og ungdomsavdelinger. En av Barnekonvensjonens viktigste oppgaver er at den 
setter fokus på barn som selvstendige handlende subjekter med egne rettigheter. Konvensjonens 
bærende prinsipper er retten til liv og utvikling, ikke-diskriminering, barns beste og retten til å bli 
hørt. På mange punkter er den norske heletjenesten på god vei, men hvor kan vi gå videre for å jobbe 
barnerettighetsbasert i den norske helsetjenesten?  
 
 
Hjemmebasert sykehusbehandling, spesialisthelsetjeneste på barns 
premisser 

 
Vigdis Ziener er utdannet sykepleier og diakon. Hun har jobbet 
hovedsakelig med barn, som sykepleier til alvorlig syke barn, 
helsesøster og leder, de fleste årene på Ullevål 
universitetssykehus/Oslo universitetssykehus. Vigdis har de siste 12 
årene vært engasjert i Hjemmesykehus for barn, først som 
prosjektleder og senere som seksjonsleder. Hun var medforfatter av 
Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon barn og unge, 
Helsedirektoratet. 
 
Avansert hjemmesykehus har eksistert ved OUS siden 2008. Vi var 
pionerer i norsk sammenheng da, som de første som opprettet en 
egen enhet kun for hjemmebehandling for alle barn 0-18 uavhengig 

av diagnose, med tilbud 07-23 alle dager. Det var relativt liten interesse for dette de første årene. Nå 
er hjemmebasert sykehusbehandling i vinden som viktig innovasjonstiltak i sykehusene. 
Helseministeren etterspør arenafleksible løsninger for barn, og Stortinget har etterspurt 
hjemmesykehus for barn i flere år.  
 
De fleste barn og unge har det best hjemme, og hjemmebehandling er å ta barnets behov og barns 
beste på alvor. Det ivaretar barnets og familiens helhetlige behov og gir helsegevinst for hele familien 
på kort og lang sikt. Det er forebyggende helsearbeid for hele familien. Barn, ungdom og familier 
ønsker det; det er pasientens helsevesen. Kunnskap og erfaring viser at behandling hjemme har like 
god kvalitet som behandling på sykehuset.  
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Hjemmebehandling gir positive effekter for barnet/ungdommen og familien: 

x Økt trygghet, økt livskvalitet, redusert stress og reduserte psykiske belastninger 
x Kontinuitet og forutsigbarhet 
x Bedre helse for hele familien 
x Barn og unge har mindre fokus på sykdommen og har mer friskfokus, med prioritering av lek 

og utvikling 
x Barnet/ungdommen har økt tilstedeværelse i skole /barnehage, og foreldre er mer på jobb 
x Stabil familiesituasjon og økt mestring for hele familien 
x Sunnere roller, og barn/unge og foreldre bemyndiges 

 
Det er et paradoks at det fortsatt er mye motstand, både aktiv og passiv, i sykehuskulturen mot å 
behandle barn hjemme, og vi bør stille spørsmål ved hvorfor det er slik. 
 

 
Kommunehelsetjeneste på barns premisser  

 
Rune ble utdannet sykepleier i 2003 og tok en bachelor i 
Afrikastudier i 2008. Han har jobbet som sykepleier ved 
Helseteamet for barn og unge i Trondheim kommune siden 2012 og 
har vært styremedlem i BSF Sør-Trøndelag siden 2018. Rune jobber 
halve tiden i felt, resten med fagutvikling og organisering av 
tjenesten. Han brenner for at barn og unge skal få forsvarlige 
tjenester også i kommunehelsetjenesten. 
 
Der andre kommuner ofte velger å legge helsetjenester til barn og 
unge under hjemmesykepleien eller å kjøpe tjenester fra private 
selskaper, har Trondheim Kommune valgt å organisere tilbudet til 
barn og unge i en egen tjeneste. Helsetjenestene til syke barn er 
lagt under en egen avlastningsbolig for somatisk syke barn, samt en 
egen hjemmesykepleietjeneste, Helseteamet.  

Helseteamet er en todelt tjeneste. Den ene utfører ambulerende hjemmesykepleie, både i hjem, 
skole og barnehager. Den andre driver overvåking av barn med store behov, som 
respiratorbehandling. Her gir vi en-til-en-tjenester gjennom hele vakter. Hjemmene til flere av disse 
barna blir som små intensivavdelinger, med medisinsk-teknisk utstyr, medisiner og ulikt 
helsepersonell til stede gjennom hele døgnet.  
 
Helseteamet samarbeider tett med barneavdelingene på St. Olav, og da spesielt LTMV-teamet på 
Barn intensiv. Å samle hjemmesykepleietjenesten til barn under en egen enhet gjør at man i 
Trondheim har klart å bygge et engasjert kompetansemiljø rundt barna, - vi ansetter nesten bare 
sykepleiere. Det gjør det lettere å tenke langsiktig, og gjør kommunen i bedre stand til å gi et 
forsvarlig tilbud til barn, også ettersom behovene endrer seg. 
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Nye europeiske standarder for nyfødtomsorgen (EFCNI) 

 
Vilni Verner Holst Bloch er styreleder i Prematurforeningen, 
foreningen for foreldre av for tidlig fødte barn. Siden 2010 har han 
vært foreningens representant ved de årlige foreldreforeningsmøtene 
i European Foundation for the Care of Newborn Infants. Han har vært 
med i EFCNI sitt Parents Advisory Board, deltatt i utarbeidelsen av 
White Paper og Bench Marking Report, samt deltatt i Technical Expert 
Group for Data Collection and Distribution i prosjektet European 
Standards for Care of Newborn Health. Til daglig jobber Vilni som 
seniorrådgiver innen befolkningsstatistikk og bruk av geografiske 
informasjonssystemer i Statistisk Sentralbyrå. Han har master of 
science innen ressursgeografi og landskapsgeografi.   
 
 

Prematurforeningen er tildelt EFCNI award 2019 for å starte implementeringen av Standard of Care i 
Norge, med fokus på NICU Design og Data Collection.  
 
 
Alvorlig sykdom og prematur fødsel 

 
Inger Emilie Værland er intensivsykepleier og har erfaring med 
barn fra intensiv og nyfødtintensiv avdelinger. Hun har vært 
universitetslektor ved videreutdanningen i barnesykepleie ved 
Universitetet i Stavanger, og er nå fagutviklingssykepleier ved 
Nyfødt intensiv 3D, Stavanger Universitetssjukehus. Inger Emilie 
har en mastergrad i sykepleievitenskap og disputerte høsten 2018 
med avhandlingen: «Å bli foreldre til et prematurt barn som følge 
av mors alvorlige svangerskapsforgiftning».  
 
Avhandlingen «Å bli foreldre til et prematurt barn som følge av 
mors alvorlige svangerskapsforgiftning» er kvalitativ. Formålet var 

å beskrive foreldres erfaringer med å få et prematurt barn pga. mors svangerskapsforgiftning.  Studie 
1 er en oversiktsartikkel om mødres erfaringer med svangerskapsforgiftning. Studie 2 og 3 er basert 
på refleksiv livsverden forskning og har et beskrivende, fenomenologisk design. Kvalitative 
forskningsintervju ble utført med 9 mødre og 6 fedre. To artikler beskriver mødrenes og fedrenes 
erfaringer. Avhandlingen viser at erfaringen trigget eksistensielle dilemmaer. Dette ble beskrevet som 
redsel for alvorlige symptomer, uro over egen, partnerens og barnets helse, men også som en 
veksling mellom lidelse, håp og gleden over det nyfødte barnet. Et annet gjennomgående tema er 
adskillelse fra det nyfødte barnet, partner og andre barn. Familielivet med det nyfødte barnet startet i 
en kontekst av adskillelse. De ukjente omgivelsene påvirket det å bli foreldre. Foreldrene tilbrakte den 
første tiden som foreldre i fremmede omgivelser; i det offentlige rom. De ble fremmedgjort i forhold 
til eget barn og foreldrerollen. Studie 1 utvider perspektivet i avhandlingen ved at de inkluderte 
kvinnene er flere, de representerer flere nasjoner, noen er gravide og noen har mistet sine barn på 
grunn av svangerskapsforgiftningen. I tillegg gir studie 1 et større tidsperspektiv. Studie 2 går mer i 
dybden på hvordan det er å ha alvorlig svangerskapsforgiftning og samtidig få et prematurt barn. 
Studie 3 tilfører fedrenes perspektiv, og utvider dermed familieperspektivet. Avhandlingen løfter fram 
en spesielt sårbar gruppe foreldre på barsel- og nyfødtavdelingene. 
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Vaksinasjon av barn på nyfødt intensiv  

 
Kenneth Strømmen jobber som overlege på Nyfødtintensiv 
avdelingen på Rikshospitalet. Interessen for vaksinasjon startet under 
medisinstudiet da han arbeidet som vaksinatør ved en reisepoliklinikk 
på Haukeland Universitetssykehus. Han er medlem av et utvalg som 
sammen med Folkehelseinstituttet, ser nærmere på vaksinasjon av 
premature barn. På Rikshospitalet jobber han med alvorlig syke 
nyfødte og i 2017 tok han en doktorgrad innen ernæring til prematurt 
fødte barn.   
 
I foredraget «Vaksinasjon av barn på nyfødt intensiv» vil man høre 
om vaksinasjonens historie, barnevaksinasjonsprogrammet og de 
sykdommer det vaksineres mot, samt om de utfordringer som kan 

gjelde vedrørende vaksinasjon av prematurt fødte barn. Det inviteres til spørsmål og debatt der man 
kan diskutere hvordan vaksinasjon utføres ved de ulike avdelinger, retningslinjer og 
vaksinasjonsteknikk.  
 
 
Hvordan lykkes vi med implementering av standard for barneovervåkning i 
Norge?  

 
Jenny Dalseg er fra Kristinehamn i Sverige, men flyttet med mann og 
tre barn til Norge i 2015. Hun har jobbet som sykepleier siden 2001, 
og som barnesykepleier siden 2006. Jenny har jobbet i 20 år i helse- 
og omsorgstjenesten for barn; på nyfødt intensiv, barneintensiv, 
postoperativ for barn og nå som barnesykepleier og prosjektleder for 
barneovervåkningen på Ahus. 
 
I Oktober 2018 åpnet Ahus en enhet for barneovervåkning.  
Studier har vist at mange sykepleiere opplever arbeid på 
barneovervåkning som utrygt. Årsaken er for liten kompetanse og 
manglende opplæring. For å sikre et overvåkningstilbud med høy 
faglig kvalitet og trygt arbeidsmiljø i tråd med nasjonal standard, har 

19 sykepleiere på barneavdeling BS04 før åpning av den nye enheten, deltatt i et omfattende 
opplæringsprogram. I forkant ble kompetansekartlegging utført. Resultatet ble brukt til å identifisere 
fokusområder for kompetanseheving. Alle 19 sykepleiere som fikk opplæring har selv ønsket å jobbe 
på barneovervåkningen. Dette har gitt en dedikert personalgruppe med stort engasjement og 
interesse. Tydelig forankring i sykehusledelsen er nødvendig for en lignende satsning. Godt samarbeid 
med nærmeste leder er viktig blant annet for planlegging av turnus i forbindelse med 
opplæringsprogrammet, men også for felles forståelse. Samarbeid med fagansvarlig lege er 
grunnleggende. På barneovervåkningen er man avhengig av et godt tverrfaglig samarbeid. 
I Januar 2019 besvarte sykepleierne på barneovervåkningen et nytt spørreskjema. Resultatet var: 

x 100 % opplever at opplæringsprogrammet har gitt økt kompetanse 
x 94,7 % opplever seg å ha adekvat kompetanse for å ivareta pasienter på barneovervåkningen 
x 89,5 % opplever det trygt å jobbe på barneovervåkningen 
x 100% opplever det utviklende å jobbe på barneovervåkningen. 

Undersøkelsen som er gjort har gitt ett godt grunnlag for en handlingsplan for kompetansehevende 
og kompetansebevarende tiltak; individuelt og som gruppe. 
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Hilde Silkoset er utdannet barnesykepleier og har mastergrad i 
Barnesykepleie. Hun har mange års erfaring som sykepleier og 
fagutviklingssykepleier fra Barneklinikken ved Oslo 
universitetssykehus. Hilde har også jobbet som praksisveileder for 
videreutdanning i barnesykepleie, og jobber nå ved 
Simuleringssenteret i OUS, som kursinstruktør og fasilitator i 
medisinsk simulering. Hilde er nestleder i Barnesykepleierforbundet 
og var med i arbeidsgruppen som utarbeidet standard for 
barneovervåkning i regi av Barnelegeforbundet. 
     
 

 
 
Hvilke strategier velger helsepersonell i møte med barn som ikke vil?  

Edel Jannecke Svendsen er barnesykepleier, har master i 
sykepleievitenskap og doktorgrad i Sykepleie, hvor hun studerte 
bruk av tvang på førskolebarn i sykehus. Hun arbeider for tiden som 
førsteamanuensis ved Avdeling for Sykepleievitenskap ved 
Universitetet i Oslo, og har en bistilling som fag og 
forskningssykepleier ved Seksjon for spesialisert barnemedisin og 
transplantasjon ved barneklinikken, Oslo Universitetssykehus.  
 
Selv om det er et grunnleggende prinsipp at helsehjelp skal være 
frivillig, blir det benyttet tvang på barn under prosedyrer på 
sykehus, fordi barn kan motsette seg dette. Hvordan sykepleiere 
responderer på barns uttrykk for at de ikke vil, er det lite kunnskap 
om. Målet med denne studien var å frembringe kunnskap om de 
ulike måtene helsepersonell responderer på barnets ulike uttrykk 

for motstand og motvilje på. Det ble i denne studien benyttet kvalitativ metode hvor 
videoobservasjoner ble analysert. Sykepleieres og legers respons på motstand og uvilje er studert 
under forsøk på å legge inn et perifert venekateter på seks sub akutt innlagte barn mellom 3 og 5 år. 
Resultater fra studien vil bli presentert.   
 
   
Ung og kronisk syk – min historie 

 
Cecilia Bekkhus er 19 år og går andre semester på farmasøytisk 
institutt. Om alt går etter planen, er hun ferdigutdannet 
provisorfarmasøyt våren 2023. 
I 2011 fikk Cecilia diagnosen Morbus Chrons og har derfor vært 
innlagt på Fredrikstad sykehus, Kalnes sykehus og Ullevål sykehus en 
rekke ganger. Etter at hun i 2012 fikk fjernet en del av tykktarmen, 
har det fulgt en rekke operasjoner som følge av ileus, og hun får 
infliksimab-behandling hver åttende uke. Per dags dato har Cecilia 
ingen særlige fysiske plager knyttet til sykdommen, men merker 
allikevel at å bare ha en diagnose er en belastning i seg selv. Hun liker 
å bruke fritiden sin på venner, kjæreste, familie og reiser. Det 
viktigste for henne er at sykdommen skal oppta så lite som mulig av 
tankene og hverdagen.  
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Nekrotiserende enterokolitt (NEC) 

 
Kjetil Ertesvåg jobber som overlege ved Oslo Universitetssykehus, 
Rikshospitalet seksjon for barnekirurgi. Han er spesialist i generell 
kirurgi og barnekirurgi. Kjetil har bakgrunn fra flere norske sykehus, 
samt erfaring fra lengre opphold ved barnesykehus på New Zealand og 
i Toronto, Canada. Han er spesielt interessert i nyfødtkirurgi, 
onkologisk kirurgi og kikkhullskirurgi. 
 
Nekrotiserende enterokolitt (NEC), er en alvorlig tilstand hos nyfødte 
som i hovedsak rammer premature barn og barn med medfødte 
hjertefeil. Å stille riktig diagnose kan være utfordrende, og 
dødeligheten hos pasienter som får utbredt NEC er høy. 
I løpet av foredraget vil den preoperative fasen belyses med tanke på 

diagnostikk, konservativ behandling og operasjonsindikasjoner. Videre vil peroperative overveielser 
diskuteres før postoperative utfordringer og mulige komplikasjoner avslutter foredraget. 
 
 
NAST - Nyfødtintensiv ambulerende sykepleietjeneste  

 
Hanne Høyvik var ferdig utdannet sykepleier i 1988 og har jobbet ved 
Nyfødtintensiv i Bodø siden april 1990. Hun har videreutdanning i 
Barnesykepleie fra 1991-1993.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lillian Sundklakk Vedvik var ferdig utdannet sykepleier i 1988 og har 
jobbet ved Nyfødtintensiv i Bodø siden januar 1989. Hun tok 
videreutdanning i Barnesykepleie i 2003-2005. 
 
Ved Nyfødtintensiv i Bodø startet vi opp med NAST som et pilotprosjekt vinter/ vår 2017. NAST er et 
tilbud om tidlig hjemreise for barn i spisetreningsperioden, eller for barn som har spesielle behov, f. 
eks barn som er under utredning/ behandling men er frisk nok til å være hjemme. Felles for disse 
gruppene er at de ikke trenger overvåkning, men blir fulgt opp med hjemmebesøk. Ved tidlig 
hjemreise blir familien samlet hjemme, og de kan tidlig etablere egne rutiner i vante omgivelser.  
Vi vil presentere våre erfaringer i arbeidet med familier som velger tidlig hjemreise. 
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Ernæring til premature med fødselsvekt over 1500 gram 
 

 
Anne Karin Aurvåg og Christine Gørbiz er kliniske 
ernæringsfysiologer og jobber sammen på Barne- og 
ungdomsavdelingen på Ahus. Interessen for ernæring til 
premature fikk Christine da hun jobbet på 
Barneavdelingen på Rikshospitalet. Annes interesse for 
denne delen av ernæringsfaget startet i forbindelse med 
inkludering av pasienter til et forskningsprosjekt som 
var oppstarten til flere studier på premature og 
ernæring gjennomført de siste 15 årene her i Norge. 
 
Premature er den mest sårbare pasientgruppen på 
sykehus, og de har et stort behov for 

ernæringsbehandling ettersom de blant annet skal mangedoble vekten sin under innleggelse. For å få 
til denne tilveksten er behovet for energi, protein og andre næringsstoffer. 
 
 
 
Lystig prøvetaking- erfaringer med bruk av lystgass til barn  

  
 Cathrine Iren Iversen er barnesykepleier og fagutviklingsrådgiver. 
Hun er fra Fredrikstad, og har siden 1996 vært ansatt på Barne- og 
ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold. Cathrine er foredragsholder, 
artikkelforfatter og prosjektleder for bruk av lystgass til 
barn/ungdom i Sykehuset Østfold.  
  
I en sykehushverdag utsettes barn for skremmende og smertefulle 
prosedyrer, og man er stadig mer bevisst på de traumatiske følger 
dette får for barna. I den stadig søken etter å lindre disse 
opplevelsene, har Sykehuset Østfold tatt i bruk lystgass til barn 
mellom 4-17 år på Barne- og ungdomsklinikken og Ortopedisk 

poliklinikk. Siden 2013 har de gitt over 400 barn lystgass under prosedyrer som bl.a. spinalpunksjon, 
reponering av brudd, sårskift og blodprøver. Det har gitt en unik erfaring for hvordan dette har 
påvirket barns opplevelse av prosedyrer. Dette foredraget gir et innblikk i barnas og sykepleiernes 
opplevelse, og en presentasjon av erfaringer av bl.a. administrasjon, effekt og bivirkninger. 
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Barnevernssaker - hvordan kartlegge, observere, dokumentere og 
forholde seg profesjonell på sengepost?  

  
Ellen Annexstad er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, 
Sykehuset Østfold og Statens Barnehus i Moss. Hun er også 
stipendiat ved Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære 
tilstander, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus.  
Ellen er engasjert og har fokus på mange felt, bla sosialpediatri. 
Hun tar brudd på barns rettigheter personlig! 
 
Det er viktig at vi som helsepersonell dokumenterer og forholder 
oss profesjonelle i saker hvor en mistenker omsorgssvikt, vold eller 
seksuelle overgrep av barn/ungdom. Det er viktig å avklare roller 
og oppgaver. Dette foredraget tar for seg temaer som vi aldri kan 
få hørt nok ganger i vårt daglige arbeid på sengepost. 
 

 
Leppe-kjeve-ganespalte - mating og behandling i det første leveåret 

Nina Lindberg er fagsykepleier/PhD-student og ansatt i Avdeling for 
Plastikk og rekonstruktiv kirurgi, OUS. Hun har lang erfaring og bred 
kompetanse om barn og voksne som er født med leppe-kjeve-
ganespalte (LKG). I forbindelse med masterarbeidet gjorde Nina en 
kvalitativ studie om mødres erfaringer med å mate barn som er født 
med LKG. Nå er hun i siste fase av PhD-studien: «Oppfølging av 
foreldre til nyfødte barn med LKG» der effekten av systematisk 
oppfølging av en kontaktsykepleier etter fødsel og frem til barna er 6 
måneder blir studert.  
 
Leppe-kjeve-ganespalte (LKG) er en av de hyppigst forekommende 
misdannelsene i verden. I Norge blir om lag 2 av 1000 født med LKG. 
LKG oppstår ved manglende sammensmelting av ansiktet tidlig i 
fosterlivet med forskjellige konsekvenser; noen blir født med spalte i 

leppe, noen i ganen og noen i leppe og gane, på en eller begge sider. LKG kan blant annet ha 
betydning for mating etter fødsel, tann og kjevevekst, språk og tale, hørsel og psykososial utvikling. 
De fleste barn som er født med LKG er friske. Det er 2 tverrfaglige behandlingsteam i Norge; et i Oslo 
og et i Bergen som gir pasienter og pårørende oppfølging og behandling til faste tider og etter behov. 
Behandlingsteamene består blant annet av plastikkirurger, spesialtannleger, logopeder, ØNH-lege, 
psykologer og sykepleiere. Oppfølging starter ofte når spalten blir oppdaget under graviditet og 
avsluttes i ung voksen alder.  
 
Foredraget vil i hovedsak handle om det første leveåret. Behandlingstilbudet, diagnose og ulike 
spaltetyper vil bli presentert.  Videre ser vi på hvilken betydning LKG har for mating etter fødsel og 
overgangen til fastere føde. Foreldrenes reaksjoner og erfaringer blir omtalt samt forhold ved de 
første operasjonene.  Sykepleiers rolle i behandlingen og tiltak for å styrke familiene i 
behandlingsprosessen er en rød tråd gjennom foredraget.  
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Bør vi alltid redde barnet? 

  
Thor Willy Ruud Hansen er barnelege med spesialkompetanse i 
nyfødtmedisin. Han har utdanning og bakgrunn i faget både fra 
Norge og USA og har dessuten vært misjonslege i Angola. I Norge har 
han i hovedsak vært ansatt på Rikshopitalet. Han er nå pensjonist og 
professor emeritus i barnesykdommer. I mange år har Thor Willy 
hatt lederoppdrag i Klinisk Etikk-komite på Riks-/Radiumhospitalet 
og Oslo Universitetssykehus. På forskningssiden tenker han at hans 
viktigste bidrag gjelder gulsott hos nyfødte og dens behandling, samt 
mekanismene for hjerneskade ved alvorlig gulsott. 
 
Forelesningen prøver å gi noen forslag til svar på spørsmålet som er 
stilt i foredragets tittel. Med økende sofistikering av undersøkelses- 
og behandlingsmetoder kan det virke som om det blir stadig 

vanskeligere å trekke grenser i fht innsats. Diskusjonen om hvorvidt noen premature barn er for små 
og umodne til at vi skal "satse på dem" har gått igjen i norsk barnemedisin i 20 år. I de siste årene har 
man også stilt spørsmål ved om vår historiske praksis mht å avstå fra å behandle barn med trisomi 13 
og 18 kan forsvares etisk og medmenneskelig. I lys av de fire "søylene" i klinisk etikk - i)Gjøre vel; 
ii)Ikke skade, iii)Autonomi og iv)Rettferd, diskuteres hvilke omstendigheter som kanskje bør være til 
stede for å ha palliasjon som den primære handlingsmåten. Vi skal også snakke om utfordringene som 
oppstår når vi allerede før fødselen bestemmer oss for om vi skal yte behandling eller ikke, og 
hvordan man evt. kan tenke og handle dersom beslutninger utsettes til etter at barnet er født. 
Omfang og begrensning av forledrenes autonomiutøvelse er også noe vi skal tenke sammen om. 
Målsettingen for forelesningen er at deltakerne skal få noen tankeredskaper som de kan bruke for å 
strukturere sin tenkning om disse vanskelige spørsmålene. 
 
 
Den gode balansen- se andre og se seg selv  

 
Steinar Ekvik har vært menighetsprest i 40 år. Høsten 1997 ble han 
ansatt som ledende sykehusprest ved Det Norske Radiumhospital, 
og fra påsken 2004 har han vært sokneprest i Kråkerøy.  Steinar 
har videreutdanninger fra inn,- og utland som arbeidsveileder, 
konfliktløsning, og pastoral-klinisk videreutdanning. Han fikk en 
aktiv rolle i forbindelse med «Scandinavian Star-ulykken» i 1990. I 
2000 ble han tildelt Karl Evangs helseopplysningspris og i 2016 ble 
han tildelt kongens fortjenstmedalje. Steinar har utgitt en rekke 
bøker og mange kjenner ham fra radio, som foredragsholder, og 
som skribent i avisen Vårt Land og Fredrikstad Blad.  
 
Det er ikke alltid slik at mennesker som er flinke til å se andre, er 

like flinke til å se seg selv. Dette foredraget vil rette oppmerksomheten mot hvor viktig det er at 
mennesker som bruker mye tid og krefter på å møte andres behov, også har respekt for sine egne 
behov. Det er forskjell på egoisme og selvrespekt. Vi må fylle på for å ha noe å gi. Det meste i livet 
handler om å finne den rette balansen. Målet er at vi skal holde lenge og bevare gleden ved det vi 
gjør. 
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Har du tips til tema? 
Send epost til: leder@barnesykepleierforbundet.no 

  


