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Årsmelding Norsk Forening For Brannskadde, NFFB 3456 
 
Styret i NFFB RSTU har beståX av 
Leder: Kenneth Wangen/Monica Hansen (byXet plass høsten) 
Nestleder Monica Hansen/Kenneth Wangen 
Sekretær: Bente Fidje 
Økonomi: Rune Kløvtveit 
Styremedlem: Øystein Stokvik Malme 
Medlemskontakt: Ingrid Gurine Strand  
Regnskapfører: Kolbjørn Bjertnes 
Valgkomite, Inge-Lise Ekrem 
Valgkomite: Armann Myrland 
Valgkomite: Marita Helen Hauge 
Styret har giX følgende ansvar for Burn Camp.            
Sommer: Glenn Lauvik 
Weekend: Ingrid Gurine Strand 
Familie: Monica Hansen 
 
Norsk forening for brannskadde har lagt et spennende år bak seg. Foreningen består av en 
dedikert og unik gruppe mennesker som i en årrekke har hjulpet brannskadde på mange 
forskjellige arenaer. Vi arrangerer Burn Camp for både barn og voksne, vi deltar i brukergrupper 
og bidrar med viktig kompetanse inn i prosjekter i helsesektoren for å nevne noe. Alt av arbeidet 
til NFFB gjøres på frivillig basis.  
 
Norsk Forening For Brannskadde hadde pr dT.TR.RSTU Ref medlemmer. I løpet av RSTU har NFFB 
behandlet Ug saker på styremøter, samt kommunikasjon om aktuelle saker via epost og telefon. I 
hllegg har vi haX samtaler med brannskadde, pårørende, samarbeidspartnere m.fl.  Av sosiale 
medier har vi neXside WWW.nj.no og er på Facebook med siden Norsk Forening for 
Brannskadde og Burn Camp og en instagram «BurnCampNorge».  
 
Styret har vært i dialog med og på besøk på BSA(Haukeland), Ullevål, Sunnas, Nordås. 
Invitasjoner hl Burn Camp er sendt ut via Haukeland Universitetssjukehus, Brannskaden.  Det er 
bliX laget en ny brosjyrer for NFFB, med lik profil som hjemmesiden. Styret har snakket med 
pasienter og pårørende på sykehus og når de har taX kontakt på mail, telefon eller via facebook 
med NFFB. Det er bliX publisert flere arhkler i blader og aviser med historier hl brannskadde. På 
facebook har vi to hemmelig gruppe, en for brannskadde og en for pårørende hl brannskadde i 
Norge. Her kan de snakke med andre i samme situasjon, utveksle erfaringer, spørre om hng eller 
bli kjent.  
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Burn Camp støXes av Fagforbundet og Kiwanis. Kiwanis støXer Burn Camp barn og unge. Tillegg 
får vi inn ulike pengegaver fra brannvesen, privatpersoner m.fl.  Burn Camp familie fikk støXe fra 
Herreløse Arv.  

  
 

 
 
Hva vi har gjort eller vært med på i 3456: 
Januar:  
R.januar Norge Nå på NRK om brannskader og forebygging fra Haukeland med blant annet NFFB 
v/Kenneth Wangen 
 
Februar: 
Møte i referansegruppe for avansert brannskadebehandling. Bergen, Monica Hansen 
 
Møte med Ragnvald og div instanser ang BC evt samarbeid med mestringssenteret, invitasjoner ol. 
Tilstede: Monica Hansen, Ingrid Gurine Strand, Kenneth Wangen,  
 
Brukertorg på Sunnas, Tell Grorud stilte fra NFFB 
 

 Tell på Sunnaas  Simen på NIFS 
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NIFS (Norsk interesseorganisasjon for sårbehandling). Kenneth Wangen og Simen Almås snakket om 
viktigheten av Burn Camp.  
 
Brannkonferansen til Fagforbundet, Simen Almås var en av foredragsholderene 
 
Burn Camp I Etiopia. Fra NFFB Glenn Lauvik, Peter Eggli, Kenneth Wangen, Silje Mari Kvien og Oliver 
. I tillegg til Brannmann og Fagforbundet. De deltok først på et på løp hvor intekten gikk til 
brannskadde barn der nede, før de deltok på Burn Campen.  
 

   
 
Mars  

Stand på brannkonferansen og leder av justiskomiteen på Stortinget 
Lene Vågslid (AP) kom bort å snakket med Kenneth Wangen om 
brannskadeforebygging og NFFB ble nevnt I åpningstalen med den 
gode jobben med forebygging gjennom sky ilden prosjektet.  
 
 
Møte om ny brosjyre med Jørgen Eggli, Bente Fidje og Ingrid Gurine 
Strand 
Møter med Espen Simonsen ang Familie Camp opplegg og familiedag, 
samkjøring med Sommerleiren. 
 
23. Årsmøte NFFB I Larvik.   
 

Mai  
Planlaggingsmøter Burn Camp 
Brann og redningsmessen på Gjørvik, Armann Myrland stod og promoterte NFFB,  
 
Kiwanis humanitær komite møter: Kenneth Wangen. 
 
Møter med Stab og  samarbeidspartnere.  
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Tlf.møter med plastikk-kirurgiske avdelinger rundt om i Norge, Ingrid Gurine Strand.  
 
Juni/juli 
Besøk I Harstad for å lære om hvordan kommunen jobber målrettet for å unngå brannskader både I 
barnehagene og I samarberid med helsetasjonene. Kenneth Wangen, Monica Hansen og Tor Erik 
Skaar   

Fra venstre: Kenneth Wangen leder i Norsk forening for 
brannskadde, Monica Hansen nestleder i Norsk forening for 
brannskadde, Elin Storsletten koordinator Trygge 
lokalsamfunn, Lise Voktor sjefhelsesykepleier og Tor-Erik 
Skar rådgiver i Norsk brannvernforening. 
 
 
 
 

 
Burn Camp sommerleir 
Burn Camp familieleir 
Familiedag for begge leirene 
Besøk av Kiwanis ved Nikolay Grøndahl på Burn Camp med en sjekk på 250 000 fra Kiwanis Norden 
til Burn Camp 

 
NFFB ble valgt hl formål for 
veldedighetsbingoen på Kaikanten. 
Inntektene går hl Burn Camp 
 
  BC sommer og veldedighetsbingo   
 
 
 
 

 
September 
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Kiwanis konventet Bergen, Kenneth Wangen holdt foredrag 
sammen med Mental helse.  
 
Burn Camp weekend. 
 
Før premiere på filmen Ildens Ansikt. Basert på en sann 
historie om hvordan komme seg gjennom en tragedie som 
et større menneske.  
 
Møte på Haukeland Ingrid Gurine Strand, Monica Hansen og 
Glenn Lauvik  med representanter fra brannskadeavsnittet.  
 
21.september: Åpen dag på brannstasjonen. Vi vil nevne blandt annet brannstasjonen I Bergen hvor 
inntektene fra kafeen går til Burn Camp og medlemmer og venner stiller opp på dugnad sammen 
med ansatte I brann og regning.  

    
Okt: 
Rune Kløvtveit fikk invitasjon av Herman Dahl en stor YouTube stjerne om å lage en informasjonsfilm 
om hvor farlig strøm var 
 
Isabell Kvien hadde foredrag for flere klasser på Bardufoss VGS I regi av Sky ilden. 
 

    
24.10 før premiere på Ildens ansikt på Gimle Kino, hvor Kenneth wangen er I paneldebatt etter 
forestillingen og TV2 dekker. 
 
November 
Møte med Sunnaasstiftelsen, Marianne Holth Dybwad; Monica Hansen og Ingrid Gurine Strand 
 
BudsjeXsamling for lederne for de ulike Burn Campene for RSRS 
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Møte med gruppe for pasient og brukermedvirkning i nasjonale registre: Monica Hansen  
 
BedriwsidreXslaget i NRBR ga overskuddet av Brann 
NM RSTU hl NFFB. 
 
Desember. 
T.des Røykvarslerdagen 

Ildens ansikt i Fredrikstad, hvor hlhørerne fikk info om 
førstehjelp og kunnskap om brannskader med Kenneth 
Wangen, Jørn Willy Andersen, Håvard Lystad. 
 
 
 

TvR nyhetene om brannskader og forebygging av brannskader på peiser ved Oskar og hans 
familie.  
 
NFFB er representer på Brukerkontor ved Sykehuset i Skien med brosjyrer.    
 
Brannskadde i media: 
Brannskadde har vært i media i ulike sammenhenger gjennom året, blant annet i forbindelse 
med Burn Campene.  

 

Ny neXside brannhps 

Sky ilden videoer med forebygging  
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Sky Ilden prosjekt.  I 2016 startet vi et samarbeidsprosjekt med Norsk Brannvernforening for å 
forebygge at brannskader oppstår, Dette prosjektet heter "Sky Ilden".  Sky Ilden har i RSTU 
fortsaX rundt TSS brannvesen med i prosjektet. Alle norske helsestasjoner har fåX hlbud om 
materiell hl bruk i forebygging og førstehjelp. Det er laget fire filmer hvor av to av de er vist på 
reklamefrie dager på TvR og det har vært holdt foredrag rundt I landet av gruppen som ble 
skolert høsten RSTy. 

Årsmøtet i NFFB Larvik  
Ble gjennomført med Tz medlemmer hlstede på Farris bad.   
 
 
 

Burn Camp Sommerleir, for barn og unge Stavern arrangert i 
Stavern fra 23. til 29.juni. En uke med Burn Camp i Stavern over for 
denne gang. Det har vært fantastisk å se hvordan barn og ungdom styrker 
sitt selvbilde av å få være sammen på camp, vi har hatt team buiding, vært 
på brannstasjonen, Foldvik familiepark, Skien fritidspark og kjørt båt. 

Så er vi også vært så utrolig heldig at årets sommer show på Kaikanten "Wenche’s bingo" gir sitt overskudd til 
oss i Burn Camp. Tusen takk Inge Barikmo og Simon Andersen, dette gir oss mulighet å invitere enda flere 
barn og unge til Burn Camp i Stavern. 

Også en stor takk til våre hovedsponsorer gjennom mange år! Kiwanis og Fagforbundet! 
Uten dere hadde ikke dette vært mulig. 
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Burn Camp Familie, Mestringskurs, Stavern 3N.-36.juni 

 

Burn camp Familieleir for barn opp til 9 år med foreldre var et nytt konsept i år. Totalt var det 42 
stk inkludert stab. 10 familier fikk tilbudet. Stab bestod av Monica Hansen, Bente Fidje, Ina 
Heggland, Anne Berit Guttormsen, Hjelpere: Ingrid Gurine Strand, Kathrine Thorsen,  Øystein 
Stokvik Malme, Malin Tolke, Mia Tolke, Laila Hansen, Victoria Schei. 

 

 Vel framme og installerte på Soldathjemmet blir de ønsket velkommen av Monica Hansen som 
presenterer seg og sin familie før familiene presenterer seg selv. Kenneth Wangen har en 
presentasjon av Sky Ilden, NFFB Oog Etiopia før Monica forteller sin historie fra da hun ble 
brannskadd som 3 åring. 

Resten av kvelden brukes til å bli kjent med hverandre, med samtaler hver for seg om erfaringer 
og opplevelser omkring egne brannskader. Ingen tvil om at bånd ble knyttet på tvers av alder. 
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Torsdagen starter med en felles frokost sammen med Sommerleieren. Etter frokost drar alle fra 
begge leirene til Folvik familiepark. Der var det grilling, bading, masse lek og mange gode 
samtaler. 

På kvelden var det foredrag av Lina Lernevall som forteller om hvilken støtte foreldre til 
brannskadde barn trenger på sykehuset. Erfarne pårørende kom for å fortelle om sine erfaringer 
fra tiden med et brannskadd barn. Alt dette mens barna lekte ute. Det ble tid til kveldsbading, 
mer lek for barna og mange gode samtaler. 

Fredag etter frokost startet Viktoria Schei fra Haukeland med gruppesamtaler til sitt 
forskningsprosjekt om forsoningsprosessen ved det å ha et brannskadet barn. Samtidig var de 
andre deltakerne på stranda. Der var det masse lek, bading, krabbefisking, sandslåttbygging og 
noen fikk seg en båttur. Vi gikk en liten tur inn til byen for å kjøpe en is også. 

Tradisjon tro kom Kiwanis, representert ved Nikolay Grøndahl, på besøk og da ble det høytidelig 
overrekkelse av gavesjekk på 250000 kr. Uten sponsorer og gaver fra Fagforbundet, Kiwanis, 
Herreløs arv med flere hadde det ikke vært mulig å arrangere Burn Camp eller drive Norsk 
forening for brannskadde. 

På kvelden var det er foredrag av Espen og Bianca Simonsen mens alle barna lekte ute. De 
presenterte kort egne historier, men tilhørerne ble utfordret til å snakke sammen. Spennende 
prosjekt som satte i gang mange gode samtaler. 

På lørdag etter frokost fortsatte opplegget til Espen og Bianca mens barna lekte på lekeparken 
og noen spilte kort. Avslutningen på leiren ble på mange måter følelsesladd. Sterke historier, 
gode menneskemøter, åpne hjerter, lekne barn, for en lykk, for en utrolig fin leir vi hadde 

sammen.    
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BURN CAMP WEEKEND 3456, Lillehammer 53.-5W. september 
 

Norsk Forening For Brannskadde, NFFB, har for Tf. gang arrangert Burn Camp Weekend, en årlig langhelg for 
brannskadde over Ty år. I år var vi på Scandic Lillehammer Hotel. Rehabilitering med mestring, sosialt fellesskap, 
teambuilding, morsomme og u}ordrende opplevelser står i fokus. I alt var dy personer på Burn Camp Weekend, 
herav RU brannskadde hvorav z deltakere var Rz år eller yngre.  

Vi var på en floX kanotur på Åsta-elva, hvor vi fikk trena på både samarbeid og u}ordringer, samhdig som vi nøt 
nydelig natur.  

Kinofilmen «Ildens Ansikt» ble vist for BCW på Lillehammer Kino. Det var dialog og samtale eXer filmen, ledet av Jan 
Storo fra Khrono.  Her deltok og bidro også Brannvesenet fra Lillehammer.  

To spesialsykepleiere fra Brannskadeavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus var med oss og vi hadde 
foredrag av psykologspesialist Pål Vegard Hagen. Våre hovedsponsorer Fagforbundet og Kiwanis gjestet BCW. Takk hl 
styret i NFFB, stab og alle som bidrar hl at BCW kan gjennomføres, og takk hl alle deltakere. 

 

 

«Hva var bra med Burn Camp?»: 

«Å møte likesinnede» 
«Få råd og tips om veien videre» 

«Trygghet – Gruppefokus» 
«Utfordringer/Mestring» 

 

 

Alle Foto: NFFB 
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SluXord 
Styret i NFFB vil takke alle frivillige som har bidraX de ulike prosjektene i Norsk forening for 
brannskadde siX arbeid gjennom året. Vi vil spesielt reXe en takk hl Fagforbundet og Kiwanis for 
uvurderlig støXe.  RSRS tror i blir et spennende år som vil ta NFFB videre og åpne nye dører for 
oss. Vi gleder oss hl de u}ordringene, opplevelsene og minnene som RSRS vil bringe.  
 
    
 
 
 


