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Årsmelding for Norsk Barnesmerteforening (NBSF) 2011-2012 
 
1. Styret 
Tone Høivik, anestesilege, Haukeland Universitetssjukehus, leder  
Kari Sørensen, intensivsykepleier, Oslo Universitetssykehus, avd. Rikshospitalet, 
nestleder 
Eva Carlsen, intensivsykepleier, Oslo Universitetssykehus, avd. Rikshospitalet, vikar for 
Kari Sørensen fra oktober 2012 
Vigdis Skaug, intensivsykepleier, SiMOSLO, Oslo Universitetssykehus, kasserer 
Laila Kristoffersen, intensivsykepleier/stipendiat, Nyfødt intensiv, St. Olavs Hospital, 
webredaktør 
Hildegunn Kjerringvåg, spesialpedagog, St. Olavs Hospital, webredaktør 
Ole Closs, pediater, privatpraksis 
Hilde Kosmo Alstad, fysioterapeut UNN; trakk seg fra styret april 2012 
Line Holvin Jacobsen, psykolog, Haukeland Universitetssjukehus, vikar for Hilde Kosmo 
Alstad fra desember 2012 
Marianne Bentsen, kreftsykepleier, Haukeland Universitetssjukehus 
Susanne Bengtsson, barnesykepleier, UNN 
 
2. Styremøter 
Det har blitt holdt 5 styremøter og 10 telefonmøter i perioden 26. september 2011 til 
9.april 2013. 
Telefonmøtene fungerer fint.  Det er allikevel hensiktsmessig å møtes minst to ganger i 
året. Styremøtene har blitt holdt i Oslo og Trondheim. 
 
3. Medlemssituasjon 
Pr 23.04.2013 har 27 betalt medlemskontigent. 
 
4. Kompetansehevingskurs 
Foreningen har prioritert gjennomføring av kurs i denne perioden 
30.mai 2012:    Kompetansehevingskurs og Årsmøte i Bergen 
Brannskadebehandling 
 
10-11. mai 2012:  Kompetansehevingskurs i Oslo 
Smerter hos de aller minste, prosedyresmerte, langvarige smertetilstander 
 
5. Norsk Smerteforening (NOSF) 
NBSF er assosiert medlem i NOSF og har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Liason 
har vært leder Tone Høivik som deltar på styremøter. 
NBSF har hatt ansvaret for en sesjon/parallellsesjon om barn og smerter på NOSF’s 
årskonferanse i 2011 og 2012. 
 
6. Kontakt med fagmiljøet i Norden 
NBSF var representert ved Randi Dovland Andersen i paneldiskusjon ved Nordisk 
Barnesmertekonferanse i Reykjavik, Island 5- 7.september 2012. 
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7. Politisk kontakt 
Møte med programutvalget i Oslo Høyre i mai 2012, der Kari Sørensen representerte 
foreningen. 
 
8. Nettsted 
Foreningen har sin egen nettside www.norskbarnesmerteforening.no 
Nettsideansvarlige har vært Laila Kristoffersen og Hildegunn Kjerringvåg . Styret ønsker 
å arbeide videre med å holde nettsiden oppdatert i forhold til aktuelle faglige tema, 
kurskalender, referater fra møter og kurs og annen relevant informasjon når det gjelder 
barn og smerte.  Vi har hatt god hjelp av web-designer for å gjøre siden mer oversiktlig 
og brukervennlig. 
 
9. Facebookgruppe 
NBSF har egen gruppe på Facebook. Eva Carlsen og Kari Sørensen har vært 
hovedansvarlig for oppdateringer. 
 
9. Prosjektmidler 
NBSF tildeler årlig midler til fagutvikling. Søknadsfrist er 1.mai og 1. september. 
 
I 2011 fikk lege Svein Denis Moutte støtte til kartlegging av smerteevaluering ved 
Bergen Legevakt.  
Ingen søkere i 2012 
 
 
 
Bergen, 23.04.13 
Tone Høivik 
Leder 
 
 
 
 

 
 

http://www.norskbarnesmerteforening.no/

