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KJÆRE KOLLEGER

Merethe  Norli
Med vennlig hilsen

Merethe Norli
Leder barnesykepleierforbundet NSF

Barnesykepleierforbundet ønsker også i 
år å ha et særlig fokus på barn og unges 
rettigheter ved innleggelse i helseinstitusjon. 
Vi har sett at i tider med omorganisering 
i helsevesenet øker risikoen for mangelfull 
oppfølging i forhold til hva de har krav på. 

En undersøkelse på oppdrag av 
Helsedirektoratet viser at ungdom får 
et dårligere helsetilbud enn barn og 
voksne. En sentral forutsetning for å få 
det helse- og omsorgstilbudet en har 
krav på, er å kjenner til hvilke tilbud som 
!nnes, og å kjenne til hvilke rettigheter 
en har. Denne informasjonen !nnes i 
store mengder via mange informasjons-
kanaler, men er krevende å få full 
oversikt over. 

I samme undersølelse kan en også lese 
at ungdom opplever et udekket behov 
for informasjon om sykdommen og 
pasientrettigheter ved innleggelse i 
helseinstitusjon. Videre forteller ungdom 
om forskjeller i gitt informasjon mellom 
barne- og voksenavdelinger. Helsepersonell 
sin kunnskap, kompetanse og formidling 
vil slik kunne være avgjørende for om 
undgom får den informasjonen de har 
krav på. Her ønsker vi å sette søkelyset 
på rettigheten barn under 18 år har til 
fortrinnsvis å legges inn på barneavdelinger.

I dette tidsskriftet presenteres "ere artikler 
om ivaretagelse av barn- og unges rettig-
heter. Neste tidsskrift vil ha hovedtema 
sykepleiekompetanse. Vi oppfordrer til 

deltaglese på Lærer- og fagkonferansen 
den 9. april i Drammen. Tema til diskusjon: 
“hva må til for å heve kompetansen på 
sykepleie til barn- og unge”.

Søker du stipend i forhold til faglig 
utvikling, eller har du spennende 
prosjekter på gang? Vi oppfordrer deg til 
å søke medlemsfondet eller KvinTo fondet. 

Vi ønsker velkommen til elvebyen Drammen 
med Vårseminar og Generalforsamling. 

Referanser:
Helse- og omsorgsdepartementet (2012). 

Helsetilbud til ungdom og unge voksne. 

Rapport, IS-2044
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Det er "ere utfordringer knyttet til barn- og 
unges opphold i norske helseinstitusjoner. 
Barn- og unges medbestemmelse, tilrette-
legging og ivaretakelse innen aktuelt 
behandlingsområde er noen av områdene 
som Barnesykepleierforbundet mener fortjener 
særlig fokus de neste årene. Temamøtet 
viste også at lovverket som rammer inn 
helsemyndighetenes plikter ovenfor barn 
og unge er vage, og lite styrende i praksis 
hos den enkelte helseinstitusjon.

Barneombudet Anne Lindboe minnet 
også om de store linjene da hun trakk 
frem barnekonvensjonens innhold og 
betydning. - De som jobber i helse- og 
velferdssektoren og møter barn i jobben 
må få mye bedre kjennskap til barne-
konvensjonen, sier barneombudet. De 

som underviser må ha god og oppdatert 
kunnskap om barnekonvensjonen.

Temadagens innlegg viste også kompleksiteten. 
I tillegg til barneombudet bidro Barne- 
likestillings og inkluderingspartementets 
statssekretær Kjell Andreas Ostling, Merethe 
Norli fra Barnesykepleierforbundet og Magne 
Helander fra Stiftelsen Sykehusbarn for å nevne 
noen. Under felles overskrift, barn- og unges 
rettigheter, demonstrerte de alle ulike 
utfordringer knyttet til behandling og samarbeid. 

Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) 
statssekretær Nina Tangnæs Grønvold !kk 
utfordringen med å redegjøre for hvordan 
rettighetene ble ivaretatt for barn- og unge 
i dag, og måtte møte "ere kritiske spørsmål 
underveis i paneldebatten som fulgte. 

Spesielt sammenslåingsprosessen ved Oslo 
Universitetssykehus har satt spørsmåls-
tegn ved om prioriteringene hele tiden 
følger prinsippet om barns beste. Tidligere 
Klinikksjef ved Barnesenteret Ullevål, Jens 
Grøgaard, kunne vise til en systematisk 
nedbygging og nedprioritering av både 
barn- og unges rettigheter, så vel som 
arbeidsvilkår for fagmiljøet. 

Interessen fra tilhørerbenken under panel-
debatten viser at dette er et tema som 
engasjerer mange, og at helsemyndighetens 
prioriteringer vil bli overvåket av fagmiljø, 
organisasjoner og pasient- og pårørende-
grupper i fremtiden. Barnesykepleierforbundet 
skal gjøre sin del av oppgaven, og oppfordrer 
medlemmer til fortsatt og melde inn brudd 
på barn- og unges rettigheter.     

Barn- og unges rettigheter
Barnesykepleierforbundet rettet fokus mot barnekonvensjonen under temamøtet 
i oktober 2012. Sentrale politikere og fagpersoner møttes under felles agenda;            
ivaretakelse av barn- og unges rettigheter i helseinstitusjoner. 

MORTEN SYVERSEN, BARNESYKEPLEIER, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
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DAG!"!#!OMVISNING!PÅ!AMC!
EMMA!CHILDRENS!HOSPITAL!

Academic Medical Center (AMC) er 
et av åtte medisinske universitets-
sentre i Nederland og er blant den 
internasjonale eliten innen akademisk 
medisin.  AMC ble etablert i 1983 
og bestod da av 2 sykehus i den 

indre bykjerne og det medisinske fakultet 
ved Universitetet i Amsterdam.  I 1988 ble 
Emma Childrens Hospital også en del av det 
nye universitetssykehuset.

Dagen startet med en gjennomgang av 
sykehusets nåværende og planlagte 
organisering.  Emma Childrens Hospital 
var under ombygning med hovedfokus 
på familiesentrert pleie og tilrettelegging 
for dette. Vi !kk presentert "ere prosjekter 
Barneklinikken jobbet med. Et av prosjektene 
var knyttet til stimulering i bruk av kunnskaps-
basert praksis i den daglige pleien. På 
avdelingene ble det satt av tid til å diskutere 
aktuelle problemstillinger. Man brukte aktivt 
PICO (Pasient-Intervention-Comparison-
Outcome). Barneklinikkens erfaringer 
knyttet til denne metoden er at sykepleierne 
lettere går til forskning for å !nne svar på 
ulike situasjoner. Fremgangsmåten er lagt 
ut på YouTube :   
http://www.youtube.com/watch?v=YUz_cNdYrSA

Et annet prosjektet som ble presentert 
var  nettbasert kartleggingsverktøy knyttet 
til poliklinisk oppfølging av kronisk syke 
barn og ungdom. Spørsmålene fokuserte 
både på det fysiologiske og psykososiale 
aspektet ved å ha en kronisk lidelse. Pasient 
og pårørende fylte ut skjemaet i forkant 
av sin polikliniske time og legen brukte 
svarene som utgangspunkt under 
konsultasjonen. 

Resten av dag 1 ble brukt til omvisning. 

Reisebrev fra Amsterdam
november 2012
En representant fra Barnesykepleierforbundet i Norge deltar på ett av totalt to årlige 
styremøter. Ansvaret for å være vertskap for disse møtene går på rundgang. Man får 
et unikt innblikk i hvordan man jobber med barn, unge og deres familier i Europa.

Norge skal være vertskap for PNAE møtet i april 2014 i forbindelse med vårt Vårseminar.  
Styret vedtok derfor å sende to representanter til siste styremøte som ble arrangert i 
Amsterdam i november 2012. Vi hadde to svært innholdsrike dager i Amsterdam.

SIW FOSSAN, SYKEPLEIER, ST OLAVS HOSPITAL  |  BEATE HARVIK, BARNESYKEPLEIER, DRAMMEN SYKEHUS

Småbarnsavdelingen

Pasientrom på småbarnsavdelingen

Paediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) ble grunnlagt i 2003 som 
et regionalt nettverk under the International Association of  Paediatric 
Nursing. Målet er å danne et nettverk for barnesykepleierforbund i Europa.

England, Danmark, Sverige, Italia, Nederland, Norge (fra 2008), Belgia, Croatia, Tyskland, 
Tyrkia, Slovenia, Slovakia, Romania, Luxemburg, Hellas

PER!I!DAG!ER!FØLGENDE!LAND!MED!I!PNAE$



Under omvisningen !kk vi også være med på det 
ukentlige tilbud om dyreassistert terapi.

DAG!%!VAR!SATT!AV!TIL!STYREMØTE&!
VI!HAR!VALGT!Å!TREKKE!FREM!
FØLGENDE!SAKER$

1. Det har vært diskutert om PNAE, som 
i dag er et nettverk, skulle gjøres om til en 
organisasjon. Etter fremlegg hvor både de 
positive og negative e#ektene av dette ble 
gjort rede for, ble det vedtatt at vi inntil 
videre fortsetter som et nettverk.
2. Retningslinjene til PNAE skal revideres i 2013. 
3. “Uniforms and Infection control policies” 
settes opp som tema på neste styremøte. 
PNAE ønsker å se på hvilke regler og 
forskrifter som !nnes i Europa  og komme 
med en felles anbefaling.
4. Det skal sendes ut et kartleggingsskjema 
til alle medlemslandene som vil omhandle   
status for familiesentrert omsorg og tilrette-
legging for familier i sykehus. Resultatet skal 
diskuteres på nettverkets styremøte i juni 2013.

Mange nye inntrykk og ideer må fordøyes 

etter en slik nettverkssamling. Nederland står 
overfor mange av de samme utfordringene vi 
har i norsk helsevesen som sentralisering og 
økt e#ektivisering. Det oppleves som fruktbart 
å ta del i et slikt nettverk hvor man har 
mulighet til å høste erfaringer med hverandre. 
Samtidig føler man seg ydmyk med tanke 
på de store sosiale forskjellene det er rundt 
om i Europa og det ansvaret vi har til å hjelpe 
hverandre mot målet om å garantere alle 
barn, unge og deres familier i Europa den 
pleien og omsorgen de har krav på.

For mer informasjon om PNAE se 
følgende link: 
http://www.rcn.org.uk/development/
communities/rcn_forum_communities/
children_and_young_people_!eld_of_
practice/other_forums_and_groups/       
paediatric_nursing_associations_of_europe

For mer informasjon om Emmas Chil-
dren Hospital: 
http://www.amc.nl

PNAE skal i 2013 arrangere den 2. PNAE 
Congress on paediatric nursing. Det er 
mange interessante temaer og det er vel 
verd å se nøyere på link og informasjon 
under bildene. Vi håper at mange blir med 
oss i PNAE til Glasgow i juni.

 

http://www.pnae-congress.org/

Tilstede på bilde, bakerst fra venstre: Frauke 
Leupold (Tyskland), Ingrid Hankes Drielsma (Ned-
erland), Claus Sixtus Jensen (Danmark), Dragica 
Bestak (Kroatia), Anne-Marie Bangels (Belgia), 
Britt Marie Ygge (Sverige), Immacolata Dall’Oglio 
(Italia), Siw Fossan (Norge), Beate Harvik (Norge), 
Simona Calza’ll (Italia), Conny van Velden (Neder-
land), Kristina Kuzuik (Kroatia), Karin Bundgaard 
(Danmark), Corry van den Hoed-Heerschop 
(Nederland), Fiona Smith (Storbritannia).
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Sykehusinnleggelse av et barn, selv for mindre 
alvorlige sykdommer er belastende for både 
barnet og familien, ofte oppleves innleggelse 
som en alvorlig og angstpreget hendelse. 
Hvordan barnet reagerer på innleggelsen 
avhenger av mange ulike faktorer som alder, 
utviklingsnivå, tidligere erfaringer med lignende 
stressende situasjoner, sykdommens art og 
mengden og type informasjon barnet 
får(Haiat, Bar-Mor, Shochat 2003). For at barn 
skal mestre en stressende opplevelse er de 
avhengige av forutsigbarhet, forståelse 
av situasjonen, tilrettelegging, veiledning, 
nærhet, omsorg, støtte fra omgivelsene 
og mulighet for medvirkning (Salmela, 
Salanterä & Aron 2010; Vaknin & Zisk-Rony 
2010; Li, Lopez & Lee 2007).

De kirurgiske barneposter ved sykehusene 
Rikshospitalet og Ullevål ble, i forbindelse med 
opprettelsen av Oslo Universitetssykehus HF i 
2009, organisert som en kirurgisk avdeling for 
barn (KAB). Avdelingen består av !re seksjoner 
fordelt med tre sengeposter på Rikshospitalet 
og en på Ullevål. Forberedelse av barn til 
operasjon ble praktisert ulikt ved de !re 
seksjonene, noe som førte til forvirring og 
usikkerhet hos barn som var innlagt i "ere av 
seksjonen. Parallelt med sammenslåingen 
ble sykehusenes nettsider omorganisert, 
slik at barn og foreldres tilgang til forhånds-
informasjon ble begrenset. På bakgrunn av 
dette ble det søkt om samarbeidsmidler for å 
utarbeide en standardiserte prosedyre for pre-
operativ forberedelse av barn og foreldre.

Kirurgisk avdeling for barn, Oslo Universtits-
sykehus og Fakultet for Helsefag, Institutt 
for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus 
ble innvilget samarbeidsmidler for skoleåret 
2012 – 2013. Bakgrunn for tildelingen var 

et fellesprosjekt som tar sikte på å styrke 
praksisundervisningen for bachelor- og 
videreutdanningsstudenter samtidig som 
det pasientrettede arbeid skal forbedres 
gjennom en kunnskapsbasert fagprosedyre 
for pre-operativ forberedelse. Prosjektets 
problemstilling er: «Utarbeidelse av fag-
prosedyrer for pre-operativ forberedelse av 
barn og foresatte». 

Selve prosjektet forventes fullført sommeren 
2013. Denne artikkelen beskriver bakgrunnen 
for prosjektet og fremdriften så langt. 

HENSIKT$
Hensikten med prosjektet er å utarbeide 
kunnskapsbaserte retningslinjer for pre-
operativ forberedelse av barn og foresatte, samt 
kvalitetssikre informasjonshjelpemidler som !lm, 
bildepermer, brosjyrer og «legeko#ert» med 
realistisk utstyr. Dermed sikres det at barn 
og foresatte får tilstrekkelig og kvalitetssikret 
pre-operativ informasjon uavhengig av 

hvem som er på jobb. Kunnskapsbaserte 
retningslinjer bidrar til forutsigbarhet for 
pleiepersonell og trygghet for barnet 
(Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Nordheim 
& Reinar 2012)

BAKGRUNN$
Sykehusinnleggelse av et barn oppleves ofte 
som en alvorlig og angstpreget hendelse for 
både barnet og familien. Det er spesielt fem 
aspekter ved sykehusinnleggelsen som øker 
barn og unges angst. Det er angst for: 
- smerter og skader på kroppen, - det uvante 
og ukjente, - atskillelse fra foreldre eller 
omsorgspersoner og - usikkerhet om 
akseptert oppførsel. Barn er emosjonelt og 
kognitivt umodne, deres umodenhet vil 
påvirke deres forståelse av - og reaksjon på 
sykdom eller skade. For barnet innebærer 
innleggelsen en atskillelse fra det vante, og 
innebærer store utfordringer. Det å skulle sove 
i en fremmed seng er en av utfordringene 
i tillegg til endrede rutiner, nye lukter og 

Kunnskapsbasert pre-operativ 
forberedelse av barn og foreldre
- et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universitetssykehus 
og Høgskolen i Oslo og Akershus
INGER LUCIA SØJBJERG, BARNESYKEPLEIER, HØGSKOLELEKTOR VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS
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møte med ukjent helsepersonell. I tillegg 
har barn flest ingen forestillinger om 
hvordan det er å være på sykehus, noe som 
kan forsterke pre-operativ angst (Haiat, 
Bar-Mor, Shochat 2003). 

Pre-operativ angst kan forsinke innledningen 
av anestesien, forsinke sårtilhelingen og 
gi atferdsendringer og følelsesmessige 
reaksjoner etter operasjonen. Barn som har 
dårlige erfaringer fra tidligere operasjoner 
har større risiko for å få pre-operativ angst. 
Forskning har vist at barn som er godt 
forberedt før operasjon og som støttes 
gjennom sykehusinnleggelsen blir fortere 
frisk og har færre følelsesmessige problemer 
som separasjonsangst, adferdsforstyrrelser, 
mareritt og søvnforstyrrelser enn de som 
ikke forberedes (Brewer, Gleditsch, Syblik, 
Tietjens & Vacik 2006; Justus, Wilson, Walther, 
Wyles, Rode & Lim-Sulit 2006, Li & Lopez 
2008; Perry, Hooper & Masiongale 2012).

Som nevnt er barn avhengige av forutsigbarhet, 
forståelse av situasjonen, tilrettelegging, 
veiledning, nærhet, omsorg, støtte fra omgivelsene 
og mulighet for medvirkning for at de skal 
mestre innleggelse i sykehus og operasjon 
(Li, Lopez & Lee 2007, Perry, Hooper & 
Masiongale 2012, Salmela, Salanterä & Aron 
2010; Vaknin & Zisk-Rony 2010). Barn og 
foreldre har rett til informasjon om barnets 
tilstand, behandling og det som skal skje 
under sykehusoppholdet (Lov om pasient- 
og brukerrettigheter). I følge Yrkesetiske            
retningslinjer for sykepleiere (NSF 2011, punkt 
1.2), skal sykepleieren fremme pasientens 
mulighet til å ta selvstendige avgjørelser 
ved å gi tilstrekkelig, tilpasset informasjon. 
Barn har rett til informasjon tilpasset alder, 
utviklingsnivå og tilstand (Lov om pasient- 
og brukerrettigheter). Sykepleier skal forsikre 
seg om at informasjonen er forstått. 

GJENNOMFØRING$
Systematisk litteratursøk etter oppdatert 
forskning, kombinert med det beste av 
informasjonsmateriell fra de ulike seksjonene 
og tilbakemelding fra barn og foreldre, 
skal danne grunnlag for å utarbeide fag-
prosedyren. I samarbeid mellom ansatte i 
klinikken, høgskolelektorer og studenter i 
bachelor- og videreutdanning, skal teori og 
praksis knyttes sammen. I løpet av videre-
utdanning i barnesykepleie skal alle studenter 
ha kliniske studier på kirurgisk avdeling for 
barn. I tillegg tar avdeling hvert år i mot rundt 
32 studenter i bachelorutdanning. En stor del 

av oppgavene til både videreutdannings 
studenter og bachelor studentene er å 
forberede barn og foreldre til operasjon. 
Dette kan være krevende da avdelingen 
mottar barn i alle aldre (0-18 år) og det er 
stor forskjell på informasjonsbehovet hos 
småbarn og ungdom. Videre vil foreldre til barn 
med kronisk sykdom, eller elektiv operasjon ha 
helt andre behov for informasjon enn foreldre 
til akutt og eller kritisk syke barn. 

METODE$
I samarbeid med bibliotekar er det gjort 
systematisk litteratursøk og søk etter 
guidelines i National Institute for Health and 
Clinical Excellence, Joanna Briggs Institute, 
Guidelines International Network (G-I-N), 
Cochrane rewievs, Medline og Cinahl med 
følgende søkeord preoperative preparation, 
preoperative information, children, fasting 
og bathing. Utvelgelse av litteratur er gjort 
med utgangspunkt i kunnskapspyramiden. 
Ved gjennomgangen av treffene og 
utvelgelsen av litteraturen, ble innhold med 
psykososiale tiltak for å forberede barn/
pårørende til et kirurgisk inngrep vektlagt 
sammen litteratur som beskrev barns møte 
med sykepleiere. Litteratur som omhandler 
premedikasjon, hypnose, etc. er utelatt.

Litteraturutvalget ble fordelt mellom 
styringsgruppens medlemmer for vurdering 
av relevans. Vurdering av litteraturen er ført 
inn i samleskjemaer for artikler fra Nasjonalt 
nettverk for fagprosedyrer (Fagprosedyrer.
no). I tillegg er det på alle sengepostene 
utsatt postkasser for tilbakemelding fra barn 
og foresatte for å innhente deres preferanser.

På bakgrunn av funn i litteraturen, egne 
erfaringer og tilbakemelding fra barn og 
foreldre, er det planlagt - og gjennomført 
filmopptak til informasjonsvideo og 
fotografering av bilder til informasjonsperm. 
Dette materialet vil bli tilgjengelig på 
sykehusets internettsider.Nederst i skjemaet

ETISKE!HENSYN$
Barn er en sårbar gruppe. All opptak av 
bildemateriell og !lm må godkjennes av 
OUS. I tillegg skal det innhentes skriftlig og 
muntlig tillatelse fra barn og foreldrene. 
Eksterne aktører, som !lmteamet, pålegges 
taushetsplikt og må være ekstra varsomme 
for at etiske hensyn til barna skal ivaretas. 
Alle som medvirkende i !lmopptakelsene 
og på bilder skal se igjennom og godkjenne 
det ferdige materiale. I tillegg er de orientert 

om at de har rett til å trekke seg underveis i 
prosessen. Prosjektet er registeret og godkjent 
av OUS ved kommunikasjonskontorets 
personvernombud.  

DE!ULIKE!AKTØRENES!ROLLER!I!
PROSJEKTET$!
Bachelorstudenter skal i forbindelse med 
kliniske studier, søke litteratur, kommer med 
innspill, - også i forhold til “brukervennlighet”. 
Samtidig som de skal delta på utarbeidelse 
av prosedyre og bildeperm. De får undervisning 
på HIOA, får undervisning på avdelingen og 
få veiledning i forberedelse av barn og foreldre. 
Bachelorstudentene deler erfaringene sine i 
studiegruppene.

Studenter i videreutdanning skal i 
forbindelse med kliniske studier, søker litteratur, 
kommer med innspill. I tillegg skal de delta 
i utvikling av bildeperm og DVD (små barn/
ungdom) hvis dette sammenfaller med 
deres kliniske studier. De får undervisning 
på HIOA og i avdelingen samt får veiledning 
i forberedelse av barn og foreldre. Studenter i 
videreutdanning veileder bachelorstudenter 
og deler sine erfaringer med medstudenter. 
De deltar også på faglunsj og kan lede faglunsjer.

Personalet i avdelingen skal gjennom hele 
forløpet komme med tilbakemelding, inn-
spill og delta i utarbeidelsene av prosedyrer, 
billedperm, utstyrsko#erter og DVD. De får 
undervisning i avdelingen, deltar på kurs, 
seminarer, hospiteringer, faglunsjer og 
temadag. De får veiledning i forberedelse av 
barn og foreldre samt veileder studenter.

Fagutviklingssykepleier og høgskolelektorene 
ved HIOA har utarbeidet prosjektplan, skrevet 
søknad og søkt midler. De leder prosjektet, 
skal skrive sluttrapport og presenterer prosjektet 
lokalt, sentralt og nasjonalt. Artikkelskriving 
og publisering i tidsskrift etter endt prosjekt 
er også deres ansvar.

Fagutviklingssykepleier organiserer 
faglunsjer, kurs, undervisninger om temaet 
for personalet og studentene. De veileder 
personalet og studentene i forberedelse 
av barn til operasjon. For å sikre personale 
medvirkning ble det nedsatt 4 arbeidsgrupper 
i klinikken. Fagutviklingssykepleierne leder 
hver sin gruppe sammensatt av sykepleiere 
og studenter fra alle seksjonene. Gruppe 1 
skulle utføre litteratursøk. Gruppe 2 hadde 
ansvar for å utarbeider prosedyre. Gruppe 3 
skal utarbeide billedperm og ”utstyrsko#erter”. 
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Gruppe 4 har ansvar for !lming og utarbeidelse 
av DVD. Til hver gruppe beregnes en sykepleier 
fra hver seksjon og en høgskolelektor. 
Etter at litteratur søk var gjennomført ble 
gruppe 1 og 2 slått sammen.

Lærerne ved HIOA underviser bachelor-
studenter og studenter i videreutdanning 

om forberedelse av barn og foreldre til 
operasjon. Undervisningen kan utføres 
av dem selv eller andre resurspersoner. I 
tillegg veileder de studentene i de kliniske 
studiene, i studiegrupper, gjør litteratursøk 
og deltar i vurderingen av litteraturen.
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GJENSTÅENDE!ARBEID$
Utarbeide forslag til fagprosedyre ved å 
integrere gyldig og relevant kunnskap 
Utarbeide alderstilpasset informasjonsmateriell 
Pilotteste prosedyre og materiale
Overføre erfaringer og resultater til 
praksis (seminar, undervisning, kurs, 
veiledning, temadag og hospitering)
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'!"&!DENNE!FORSKRIFTEN!GJELDER!
FOR!HELSEINSTITUSJONER!SOM!
YTER!SPESIALISTHELSETJENESTER!
I!HENHOLD!TIL!SPESIALISTHELSE(
TJENESTELOVEN&!
Sykehusene tilhører spesialisthelsetjenesten og 
er pålagt å følge forskriften for barn i helse-
institusjoner og sørge for at disse blir kjent.

'!%&!BARN!SKAL!BARE!LEGGES!INN!
PÅ!HELSEINSTITUSJON!NÅR!DET!
ER!MEDISINSK!NØDVENDIG!ELLER!
NÅR!DET!AV!ANDRE!GRUNNER!VIL!
VÆRE!BEST!FOR!BARNET&)))%%% 
I OUS er gjennomsnittlig liggetid for 
barnepasienter 3 dager. Så langt det er 
mulig, blir barna behandlet poliklinisk. 
Dette er i henhold til forskriftene, men 

gir oss mindre tid enn tidligere til å bli 
kjent med det enkelte barn og deres 
behov. 

Barn og unge under 23 år med psykiske 
lidelser eller rusmiddelavhengighet har 
rett til vurdering av fastsettelse av frist 
for nødvendig helsehjelp innen 10 virke-
dager fra  henvisningen er mottatt

Skifte av helseinstitusjon eller avde-
ling skal bare skje når det er medisinsk 
nødvendig eller det av andre grunner 
vil være best for barnet.

Langt de fleste barnepasientene i OUS 
tilhører andre lokalsykehus og blir sendt 
dit så fort det er medisinsk forsvarlig.

'!*&!MED!BARN!MENES!I!DENNE!FOR(
SKRIFT!PERSONER!UNDER!"+!ÅR&!

'!,&!BARN!SKAL!FORTRINNSVIS!LEGGES!
INN!PÅ!EGNE!BARNEAVDELINGER&!
Avdelinger og barnestuer der barn legges 
inn, skal utformes og utstyres slik at de er 
tilpasset barns behov. % 

Forskriften sier at med barn menes personer 
opp til 18 år. Disse skal fortrinnsvis innlegges 
på egne barneavdelinger tilpasset barn og 
ungdoms behov. Ved Oslo universitetssykehus 
er det svært få barn under 14 år som ikke 
innlegges på egne barneposter. Målet er 
imidlertid at alle barnepasienter, i alderen 
0-18 år og uansett diagnose, skal behandles 
av personell som kjenner barns spesielle 

Barns rettigheter på sykehus
AGNHILD HALS, BARNESYKEPLEIER OG HELSESØSTER, LEDER AV BARNE& OG UNGDOMSPROGRAMMET I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

FORSKRIFTER!FOR!BARN!I!
HELSE(INSTITUSJONER
Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedeparte-
mentet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 
1. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. 
juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten 
m.m. § 3-6.  
Endringer: Endret ved forskrift 4.juli 2008 nr. 789. 

Forskrifter for barn i helseinstitusjoner 
forplikter spesialisthelsetjenesten til å 
ivareta barns rettigheter ved innleggelse 
på sykehus. Forskriftene bygger på FN`s 
Barnekonvensjon ,”Convention on the 
Rights of the Child”, vedtatt 20.november 
1989. Barnekonvensjonen bygger på disse 
!re grunnprinsippene; 
1. hensynet til barnets beste
2. barns rett til deltakelse
3. retten til ikke å bli diskriminert
4. retten til liv og utvikling

I tillegg gir Barnekonvensjonen barn rett 
til lek og fritid, til en trygg oppvekst, skole 
og til samvær med begge foreldrene sine. 
Barn skal ha rett til privatliv, religionsfrihet 

og beskyttelse mot overgrep. I 2011 ble det 
vedtatt en tilleggsprotokoll som blant annet 
gir barn klagerett ved brudd på Barne-
konvensjonen. Barnekonvensjonen ble 
implementert i norsk rett i 2003. Ettersom 
”Forskrifter for barn i helseinstitusjoner” kun 
er forskrifter og ikke en egen lov, har de 
vært tolket på ulike måter.  

I Barnekonvensjonens artikkel 12 står det 
blant annet; ”Partene skal garantere et 
barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, retten til fritt å gi utrykk for 
disse synspunkter i alle forhold som vedrører 
barnet, og gi barnets synspunkter behørig 
vekt i samsvar med dets alder og modenhet”.

For å bli hørt og kunne danne egne 
synspunkter, må barnet vite hva det kan 
forvente. Det er vår oppgave som barne-
sykepleiere å informere og forberede barnet 
etter alder og utviklingsnivå og sørge for at 
barnets meninger blir tatt på alvor. I 2011 
samlet Barneombudet en gruppe barn 
(ca.10 år) med erfaring som pasienter på 
sykehus. Jeg var med som representant for 

sykehuset og !kk mange nyttige innspill fra 
barna. Gruppen var samlet jevnlig over ' år og 
fortalte om sine erfaringer med helsevesenet. 
Erfaringene resulterte i ”Sykehusekspertenes 
ti bud til helsepersonell” og er oppsummert 
i heftet ”Sykehusekspertene”. Begge deler 
!nnes på Barneombudets nettsider; barne-
ombudet.no. Vi planlegger å opprette en 
lignende gruppe med ungdommer.

Denne artikkelen tar for seg paragrafene i ”Forskri(er for barn på sykehus” og ser på 
hvordan disse følges opp i Oslo universitetssykehus (OUS).
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behov. Barne- og ungdomsprogrammet 
tilstreber at alle serviceavdelinger som 
behandler barn, søker etter personell som 
har erfaring med barnepasienter. Når det 
gjelder ungdom i alderen 14-18 år, er det 
fortsatt svært mange av disse pasientene som 
legges inn på voksenposter. Ungdommene 
selv gir tilbakemeldinger om at postene 
er lite ungdomsvennlige, svært få poster 
har tilgang til internett, ungdommene får 
ikke ha foreldre boende hos seg og fokus på 
pasienten som ungdom med egne behov blir 
ikke alltid ivaretatt. Ungdommene opplever 
også at de ikke får informasjon om aktiviteter i 
sykehuset som er tilrettelagt for dem.

I 2012 kartla en arbeidsgruppe i Barnelege-
foreningen bestående av Frøydis Olafsen, 
Anne Kirsti Høgåsen, Ingjerd Linnebo- Eriksen 
og Betty Van Roy hvordan ungdom blir 
ivaretatt på norske sykehus. Kartleggingen 
viser at av 21 barneavdelinger var det bare 
8 som hadde 18 års grense. På de andre 
avdelingene var grensen for barn mellom 
14 og 16 år. Oslo universitetssykehus vedtok 
høsten 2012 at barn under 18 år skal tilhøre 
barneavdelingene. Det er ikke gjort på en 
dag å oppfylle disse kravene. På voksen-
postene er det beregnet færre ressurser pr. 
pasient enn på barnepostene. Ved å "ytte 
ungdomspasientene innebærer det også 
"ytting av ressurser, samtidig som det må 
ansettes "ere for å oppfylle kravene til antall 
personale per pasient på barneposter. 

'!-&!BARN!SKAL!FORTRINNSVIS!TAS!
HÅND!OM!AV!DET!SAMME!PERSONALET!
UNDER!OPPHOLDET&!
Barnepostene i OUS tilstreber at alle barn skal 
ha pasientansvarlig sykepleier og lege. Disse 
skal ha oversikt over og følge opp pasienten. 
I praksis fungerer dette best for pasienter 
som behandles over lang tid. Det vil alltid 

være en vurderingssak hvem som har ansvar 
for hvilken pasient, avhengig av hvem som 
til enhver tid er på vakt og hvilke behov de 
ulike pasientene har. Dette handler imidlertid 
også om holdninger og velvilje. Personalet 
på de "este poster strekker seg lang for å 
kunne følge opp sine pasienter.

Personalet må ha kunnskap om barns 
utvikling og behov, og informere og 
veilede foreldre om barns mulige 
reaksjoner i forbindelse med sykdommen 
og institusjonsoppholdet.

På barnepostene i OUS har det lenge vært 
et mål å sørge for at personalet har gode 
kunnskaper om barn. Det legges stor vekt 
på kurs og fagdager. Det er også et mål å 
ha så mange spesialutdannede barnesyke-
pleiere som mulig. Gjennom Barne- og 
ungdomsprogrammet har OUS en maskot som 
gjennomgangs!gur for all informasjon til barn 
på sykehuset. Det å informere og forberede 
barn er ikke alltid like lett. Det krever 
erfaring med barn, tålmodighet, fantasi 
og gode faglige kunnskaper. Mer intensiv 
behandling og dermed travlere arbeidsdager, 
gir sykepleierne mindre rom for lek og naturlig 
samvær med barna på avdelingen. For å 
sikre at informasjonen blir gitt etter barnets 
forutsetninger og samtidig lette arbeidet 
for pleiepersonalet, er det utarbeidet 
kunnskapsbasert informasjonsmateriell i 
form av permer, bøker og hefter med bilder 
av tøymusen ”Rasmus på Riksen ” i ulike 
undersøkelses- og behandlingssituasjoner. 
Materiellet inneholder informative bilder og 
kort tekst. På den måten kan vi komme i 
dialog med førskolebarna og høre hva 
barnet selv tenker, samtidig som informasjonen 
blir lettfattelig også for større barn, foreldre 
og ikke minst fremmedspråklige. Bildene og 
situasjonene er lett gjenkjennelige og bidrar 

til å gjøre det ukjente kjent for barnet.
For å ta vare på det enkelte barns integritet, får 
alle langvarig og kronisk syke barnepasienter i 
skolealder ”Sykehusboka”. Dette er en interaktiv 
bok som oppfordrer barna til å si hvordan de 
har det og hvilke ønsker og drømmer de har. 
Boken gir også helsepersonell en mulighet til 
å komme i dialog med og bli bedre kjent med 
det enkelte barn.

Som tidligere nevnt, er det fortsatt et stort 
behov for bedre oppfølging av ungdoms-
pasienter. Ungdommer i alderen 12-18 år er 
i en ”omorganiseringsfase” fra barn til voksen 
og har spesielle behov som vi må ta hensyn 
til. Det forutsetter et personale som har 
kunnskap om ungdom generelt og ungdom 
på sykehus spesielt og det forutsetter at 
de fysiske forhold på posten er tilpasset 
ungdom. I pasientrettighetsloven § 3-4, 
2.ledd står det at behandler kan bli pålagt 
taushetsplikt for opplysninger som frem-
kommer i kontakten med barnet dersom 
barnet er mellom 12 og 16 år gammelt. Det 
forutsetter at ungdommen selv får tilbud 
om å snakke med behandler uten foreldre 
tilstede. Fra 16 år gjelder taushetsplikten 
som for voksne.

Sosiale medier som facebook, twitter og 
blogger er hverdagen for dagens ungdom. 
Disse mediene gjør at ungdom kan ha 
kontakt med verden utenfor sykehuset til 
tross for isolasjon og sykehusopphold langt 
hjemmefra. I fokusgrupper sier ungdoms-
pasienter i alderen 12-18 år at de foretrekker 
informasjon fra andre unge i samme situasjon, 
uavhengig av diagnose. Friske venner skjønner 
ikke alltid hvor problemet ligger. Dette er 
viktig kunnskap, ikke minst med tanke på å 
samle ungdomspasientene på egne poster. 
På Rigshospitalet i København utdanner de 
ungdomsambassadører på postene som skal 
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ivareta ungdomspasientenes interesser. I 
OUS ønsker vi å gjøre det samme

'!.&!BARN!HAR!RETT!TIL!Å!HA!MINST!
EN!AV!FORELDRENE!HOS!SEG!UNDER!
INSTITUSJONSOPPHOLDET!I!DEN!
GRAD!DET!FØLGER!AV!PASIENTRET(
TIGHETSLOVEN!'!.(%&!VED!ALVORLIG/
LIVSTRUENDE!SYKDOM!SKAL!BEGGE!
FORELDRENE!FÅ!VÆRE!HOS!BARNET&!
Med foreldre menes i denne forskrift også 
fosterforeldre eller andre som opptrer i 
foreldres sted. 

I og med at alle barn har rett til å ha minst 
en av foreldrene hos seg under sykehus-
oppholdet, blir det også vårt ansvar å ta vare 
på foreldrene. Samspillet mellom barn og 
foreldre er helt avgjørende for opplevelsen av 
sykehusoppholdet. Trygge foreldre gir trygge 
barn og omvendt. Der det er mulig, ligger 
foreldrene på samme rom som barnet. I de 
tilfellene dette ikke er mulig (barneintensiv, 
nyfødt intensiv) tilbys foreldrene rom på 
pasienthotellet (Ullevål) eller i foreldre-
overnattingshuset på Rikshospitalet. Målet 
må være at forholdene legges til rette for 
foreldrene slik at de kan være nær barnet sitt 
det meste av tiden. Dette gjelder ikke minst 
for premature barn og nyfødte med spesielle 
behov. Vi håper etter hvert å kunne tilby disse 
foreldrene rom sammen med barnet. 

Den av foreldrene som bor sammen med 
barnet, får gratis mat på posten. Foreldre som 
har barn på nyfødtavdelingen eller barne-
intensiv, får matpenger til bruk i kantinen. 
Det er dessverre ingen rutine på at dette 
gjelder for ungdomspasienter i alderen 14-18 
år så lenge de er innlagt på en voksenpost.

Alle barnepostene har oppholdsrom for 
foreldre. Flere steder har de vært nødt til å ta 
i bruk pasientrom for å oppfylle dette kravet. 

I praksis innebærer det at rommet må brukes 
til pasienter når det er fullt og at det i lange 
perioder ikke er tilgjengelig for foreldrene.
Personalet plikter å avklare med foreldrene 
hvilke oppgaver foreldrene ønsker og kan 
utføre mens de er hos barnet. Foreldre som 
er hos barnet under institusjonsoppholdet 
skal få avlastning etter behov. 

Erfaringsmessig ønsker mange foreldre 
klarere retningslinjer om hva som forventes 
av dem og hvilke rettigheter de har. Det 
er fortsatt behov for bedre rutiner i denne 
sammenheng. Dette gjelder ikke minst for 
familier fra andre kulturer og spesielt de med 
dårlig språkforståelse. Gjennom lærings- og 
mestringssenteret (LMS) for barn har foreldrene 
tilbud om ukentlige foreldretre#.

Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene 
kontakt med sosionom, psykolog og/eller 
annet støttepersonell mens barnet er innlagt. 

Foreldre til alvorlig syke og kronisk syke barn 
i OUS, får tilbud om kontakt med støtte-
personell. Det er pasientansvarlig personell 
som kartlegger behovet og tar kontakt med 
Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon. De 
"este foreldre til langvarig syke barn har 
behov for sosionom for å få klarlagt støtte-
ordninger og rettigheter, men mange ønsker 
også å snakke med psykolog, familieterapeut etc. 

'!"%&!BARN!SKAL!AKTIVISERES!OG!
STIMULERES!SÅ!LANGT!DERES!
HELSETILSTAND!TILLATER!DET/!JF&!
PASIENTRETTIGHETSLOVEN!'!.(*&!
DET!SKAL!AVSETTES!EGNET!AREAL!
OG!TILSTREKKELIG!UTSTYR!TIL!
UNDERVISNING/!AKTIVISERING!OG!
STIMULERING!AV!BARN!PÅ!ULIKE!
ALDERSTRINN&
Det er naturlig for barn å være aktive. Barn 
lærer og utvikler seg gjennom aktivitet og 

lek, i samspill med nære og trygge relasjoner. 
All erfaring og forskning viser at det å legge 
til rette for fysiske utfordringer, atspredelse 
og gode opplevelser på sykehus, reduserer 
engstelse og smerte, motiverer pasienten til å 
gjennomgå undersøkelser og behandling og 
gir mer fornøyde pasienter og pårørende. 
For barn oppnår vi dette ved å møte barna 
på deres premisser, samarbeide med dem 
og sette oss inn i deres verden. Det som 
friske barn i ulik alder er opptatt av akkurat 
nå, gjelder like mye for barn som er på 
sykehus. I OUS har sykehusskolen egne 
lokaler på Rikshospitalet, Ullevål sykehus 
og Radiumhospitalet. Skolen er underlagt 
utdanningsetaten i Oslo kommune. Alle 
barnepostene på Rikshospitalet har egne 
aktivitetsrom, men disse er først og fremst 
beregnet på førskolebarn. På barnesenteret 
på Ullevål er skolen og leketerapien samlet 
i 4.etg. Det er ikke egne aktivitetsrom på 
postene. Både på Rikshospitalet, Ullevål 
sykehus og Radiumhospitalet !nnes det 
rom for ungdom på noen poster, men dette 
er ikke gjennomført overalt.

Barn må få mulighet til aktiviteter tilpasset 
deres alder og utvikling.

Barneprogrammet i OUS tilbyr fritidsklubb 
på Rikshospitalet for barn i skolealder hver 
mandag og onsdag ettermiddag. Fritids-
klubben har mye "ott utstyr til bruk for større 
barn. Hobbyutstyr, brettspill, musikkinstrumenter, 
playstation, Nintendo Wii og storskjerm med 
projektor er noen av tilbudene. Det meste er 
!nansiert gjennom gavemidler. Torsdag er 
kulturdag med ulike aktiviteter som teater, 
konserter, tryllekunstner etc. I løpet av uken 
er det felles musikkstunder for barn rundt om 
på sykehuset. Utenfor sykehuset er det bygd 
friluftsarena med bålplass , aktiviteter og ulike 
kunnskapsposter. Forøvrig tilstreber vi et så 
barnevennlig sykehusmiljø som mulig.
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Barnepasientene på Ullevål kan benytte 
tilbudene på Rikshospitalet, men i praksis 
er dette for langt unna. På dagtid har barna 
samme tilbud begge steder, men det har til 
nå ikke vært ressurser til å tilby de samme 
kveldsaktivitetene der som på Rikshospitalet. 

Det er ikke lett å være barn på sykehus. Hele 
familien kommer i en slags unntakstilstand 
med mye usikkerhet og uforutsigbarhet. 
Barna trenger hjelp til å sette ord på tanker og 
følelser og vi som personale trenger å vite hva 
barnet tenker for å kunne hjelpe den enkelte. 
Barneprogrammet i OUS tilbyr musikkterapi 
til enkeltpasienter og sykehusklovner !re 
dager i uken. Våre musikkterapeuter og 
sykehusklovner har lang erfaring med barn 
på sykehus. Sammen med barnet !nner de 
løsninger på det meste.
 
'!"*&!PEDAGOGISK!VIRKSOMHET!
FOR!FØRSKOLEBARN!SKAL!FOR(
TRINNSVIS!SKJE!UNDER!LEDELSE!
AV!EN!FØRSKOLELÆRER&!
De "este førskolebarn blir fulgt opp av 
førskolelærer. På Rikshospitalet er det 
førskolelærer som en del av staben på alle 
barnepostene. På Ullevål sykehus er førskole-
lærerne samlet på leketerapiavdelingen.%%%%

Førskolebarn som har behov for spesial-
pedagogisk hjelp skal få det, jf. pasientret-
tighetsloven § 6-4 og opplæringslova § 5-7. 

Inntil 2012 var det utdanningsetaten 
(sykehusskolen) som hadde ansvar for 
den spesialpedagogiske virksomheten på 
sykehuset. Svært mange av barna i OUS har 
alvorlige langvarige eller kroniske sykdommer 
og er avhengig av spesialpedagogisk hjelp for 
å kunne fungere best mulig i barnehage, skole 
og senere yrkesliv. Fra og med 2013 tar ikke 
utdanningsetaten ansvar for disse stillingene 
lengre. Det er et sterkt ønske blant personalet 

på barnepostene at stillingene blir en del av 
sykehusdriften. Spesialpedagogisk oppfølging 
er forebyggende arbeid og helt avgjørende 
for at disse barna skal kunne leve best mulig 
med sin funksjonshemming i fremtiden.

'!",&!BARN!I!SKOLEPLIKTIG!ALDER!
HAR!RETT!TIL!UNDERVISNING!
UNDER!INSTITUSJONSOPPHOLDET
Alle barn i skolepliktig alder får tilbud om 
undervisning gjennom sykehusskolen. På 
skolen tre#er de barn fra hele sykehuset og 
skolen fungerer som et fristed. De barna 
som ikke kan komme til skolen, får besøk av 
lærer på rommet.

'!"-&!I!TILSTREKKELIG!TID!FØR!
UTSKRIVNING!SKAL!HELSEINSTITU(
SJONEN!SØRGE!FOR!Å!ETABLERE!
KONTAKT!MED!DET!KOMMUNALE!
HJELPEAPPARAT!DERSOM!BARNET!
HAR!BEHOV!FOR!OPPFØLGING!ETTER!
UTSKRIVNING&!SLIK!KONTAKT!SKAL!
SKJE!I!SAMRÅD!MED!FORELDRENE&!
For de "este pasientene på Rikshospitalet 
er det lokalsykehuset som er nærmeste 
hjelpeapparat. Der OUS er lokalsykehus, tar 
vi kontakt med det kommunale hjelpe-
apparatet. Lærings- og mestringssenteret 
og Senter for sjeldne diagnoser har en 
viktig rolle i oppfølgingen av mange 
barnepasienter.

'!".&!DENNE!FORSKRIFTEN!SKAL!
UTLEVERES!TIL!FORELDRE!OG!BARN!
SAMTIDIG!MED!MELDINGEN!OM!INN(
LEGGELSESDATO/!OG!SENEST!VED!
SELVE!INNLEGGELSEN&!
En rask ringerunde til pasientkoordinatorene 
tilsier at det ikke !nnes felles rutiner for å 
opplyse om barns rettigheter ved planlagt 
innleggelse i OUS. Det samme gjelder på 
postene når barnet blir innlagt. Her har vi 
en utfordring. 

Helsepersonell på avdelinger som 
mottar barn skal være godt kjent 
med forskriftens innhold. 
Alle nyansatte på barnepostene får under-
visning om barns rettigheter i sykehuset. 
Dette er også tema på enkelte fagdager. 
Erfaring viser likevel at forskriftene kunne 
vært bedre kjent blant personalet, for 
eksempel gjennom oppslag på postene.

Søsken og barn som pårørende til syke 
foreldre er en annen gruppe barn som vi 
er lovpålagt å ta vare på i sykehusene. Om 
forskriftene for barn i helseinstitusjon også 
innebefatter disse barna er noe uklart. I 
OUS er det satt ned et Råd for barn som 
pårørende. Rådet har laget overordnet 
strategiplan og jobber nå med å skolere 
personalet og få innarbeidet gode rutiner. 

Min konklusjon i forhold til OUS er at 
forskriftene i stor grad blir fulgt, men at det 
fortsatt gjenstår noen utfordringer. Det å 
sørge for at pasienter, pårørende og 
personale blir kjent med forskriftene, ser 
ut til å være noe av det viktigste. Deretter 
kommer rettigheter i forhold til ungdom på 
sykehus. Her er det fortsatt mye å ta tak i. 

LITTERATUR$
Lovdata.no - FN`s konvensjon om barnets 
rettigheter

Lovdata.no - Forskrift om barns opphold i 
helseinstitusjon

Thea w. Totland - Barneadvokaten, regler og 
rettigheter som er viktige for barn, Cappelen 
Damm 2012

Tidsskrift for den Norske Lægeforening,   
Kartlegging av ungdomsvennlig hel-
setjeneste på barneavdelingene, 
2012; 30(4) s.182
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Myndighetene i Norge har som mål at helse- og 
omsorgstjenesten skal være kunnskapsbasert. 
Det forventes at beslutninger bygger på den 
best tilgjengelige kunnskapen, Nasjonal 
helse- og omsorgsplan for 2011 -2015 - 
St.meld. nr. 16 (2010-2011). Kunnskapsbasert 
praksis innebærer at yrkesutøvelsen er 
basert på "ere ulike kunnskapskilder, og at 
yrkesutøverne holder seg faglig oppdatert 

og bruker oppsummert  forskningsbasert 
kunnskap når dette foreligger, St.meld. Nr. 
13 (2011–2012) Utdanning for velferd. For å 
imøtekomme samfunns krav til kompetanse, 
må kunnskapsgrunnlaget som barnesykepleie 
bygger på kontinuerlig være i utvikling. 
Kompetanse i sykepleie til barn handler om 
evnen til å mestre en hverdag med kom-
plekse krav, situasjoner og utfordringer.

I hektisk hverdag kan det være utfordrende 
å holde seg faglig oppdatert til enhver tid. 
Som en hjelp til faglig oppdatering vil det 
fremover bli presentert abstrakt fra fordypnings-
oppgaver i videreutdanning i barne- og/eller 
nyfødtsykepleie. 

Først ute er «Kan du se det gjør vondt» av  barne-
sykepleier Eva Carlsen, Oslo Universitetssykehus. 

En langt mer systematisk      
oppbygging av kunnskap er 
nødvendig for at vi skal gjøre de 
riktige tingene – på rett måte
St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge.

INGER LUCIA SØJBJERG

Sykepleier Karina H. Wiik smertescorer Annika (4) systematisk med r-FLACC, etter omfattende ortopedisk kirurgi. 
Far Tommy, som her trøster, har ført Annikas smerteadferd i  r-FLACC skjemaet.

Far Tommy trøster og støtter Annika (4), når smertene, epilepsien 

og spasmene herjer etter den omfattende operasjonen.
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HENSIKT$ Er å øke kunnskapen om postoperativ smertevurdering av barn med fysisk og psykisk uten verbalt språk.
Legge frem basiskunnskap om barn med multipel funksjonsnedsettelse og smerte samt drøfte ulike 
tilnærmingsmåter for smertevurdering.
Utarbeide retningslinjer for smertevurdering av pasientgruppen.
Forebygge postoperative komplikasjoner som følge av  mangelfull smertevurdering og derved 
smertelindring pga. feiltolking av barnet. 
Synliggjøre at denne pasientgruppen bør få et likeverdig smertevurderingstilbud som andre barn.

BAKGRUNN$ Postoperativ smertevurdering hos ikke-verbale barn med psykisk utviklingshemming er en utfordring for selv 
de mest erfarne kliniske sykepleiere (McJunkin, Grenn & Anand 2010). Utfordringen med vurdering av smerte 
er en av hovedårsakene til sjelden og feilaktig smertebehandling av psykisk utviklingshemmede barn (Voepel-
Lewis, Malviya, Tait, Merkel, Foster & Krane, 2008). Utover hverdagslivets smerter, erfarer barn med eksempelvis 
cerebral parese oftere smerte enn friske barn. McKearnan et al (2004) nevner 49 vanlig potensielle situasjoner 
disse barna opplever smerter i. Der iblant er kirurgiske inngrep, hvor formålet er å øke barnets funksjonsnivå og 
livskvalitet. God smertelindring utfordres når det ikke er innført systematisk smertevurdering av pasientgruppen. 
Mye kan tyde på at smertevurderingen av denne pasientgruppen er lagt i foreldrenes hender og dermed også 
kvalitetssikringen av vår smertebehandling til denne pasientgruppe. Smertevurderingen til disse barna har et 
stort forbedringspotensial. At barn med multipel funksjonsnedsettelse ikke får vurdert og lindret sine post-
operative smerter på lik linje med ikke kognitiv svekkede barn er en kjensgjerning. Hvorfor er det slik og hvilke 
muligheter for forbedring av eksisterende praksis !nnes? Jeg har i fordypningsoppgaven undersøkt to valide 
smertevurderingsverktøy NCCPC-PV og r-FLACC og diskuterer disse to opp mot hverandre.
Slutningen er at:
Sykepleieren bør tilstrebe systematisk smertevurdering ved hjelp av egnet smertevurderingsverktøy, på lik linje som for andre 
pasientgrupper. r-FLACC er et nyttig og valid verktøy som er enkel å bruke i klinisk praksis. 

PROBLEMSTILLING$!! Hvordan kan sykepleiere/barnesykepleieren bidra til bedre postoperativ smertevurdering av barn med multipel 
funksjonsnedsettelse (eksempelvis med cerebral parese eller ulike syndromer)?

METODE$! Problemstillingen er besvart  i min fordypningsoppgave i forbindelse med videreutdanning i 
         barnesykepleie i 2011.

Oppgaven er en litterær fremstilling. Det er gjort systematisk litteratursøk i ulike databaser ved hjelp av 
PICO-skjema. 
Kunnskapsbasert (erfaring, forskning). 
Utarbeidet foredrag om temaet.

RESULTAT/
NYTTEVERDI$!

Holdt foredrag og internundervisning om temaet. 
Oppgaven har bidratt til innføring av smertevurderingsverktøy for denne pasientgruppen på KAB3 OUS.
Har ført til økt samarbeide med barneintensivavdeling og barneklinikken for lik innføring av r-FLACC på 
barnepostene OUS.
Kvalitetssikre smertevurderingen av barn som ikke selv har muligheten til å si fra om sine smerter
Jobber med å utvikle nivå 2(nivå 1) prosedyre i e-håndbok OUS.

KONKLUSJON$ Innføring av r-FLACC som smertevurderingsverktøy på Kirurgisk Avdeling Barn 3 hvor det foretas; øre, nese, 
hals og ortopedkirurgi.

IMPLEMENTERING$ På KAB3 gjøres det nå de første erfaringer med innføring av systematisk smertevurdering ved hjelp av smerte-
vurderingsverktøyet r-FLACC. Det er en stor fordel at verktøyets forløper FLACC (barn 0-5år) allerede er innført 
i OUS. Prosedyrer i e-håndbok er under utarbeiding.

NAVN$    EVA CARLSEN
STILLING/TITTEL$  Barnesykepleier/fagutviklingssykepleier.
ADRESSE/TLF/E(POST$  Kirurgisk Avdeling for Barn 3 (KAB 3), Klinikk C, Oslo Universitetssykehus.
TITTEL!PÅ!FREMLEGGET$! Au! -kan du se det gjør vondt?
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r-FLACC

Pasient	  navn:	  	   	  	  	  	  	   	   	   Dato:	  

Kategorier 0	  poeng 1	  poeng 2	  poeng Poeng

Ansikt

Individuell	  adferd

Ingen	  spesielle	  utrykk	  eller	  smil
-‐

sert

-‐
nen,	  stram	  kjeve,	  skjelvende	  hake

Ben

Individuell	  adferd

Urolige,	  rastløse,	  anspente

Individuell	  adferd

-‐

Gråt

Individuell	  adferd

Ingen	  gråt	  (våken	  eller	  sovende) Stønner	  eller	  klynker,	  klager	  av	   -‐

Trøstbarhet

Individuell	  adferd

-‐

kan	  avledes

Vanskelig	  å	  trøste	  eller	  roe

Studiet Videreutdanning i sykepleie til barn med smerte 
starter opp i begynnelsen av mars 2013. Studiet er nettbasert. 
Følg med på HIST sine nettsider angående søknadsfrist og 
oppstartsdato, eller ta kontakt, heidi.killingberg@hist.no
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I "ere år !kk de som ville utdanne seg til spesial-
sykepleiere kun stipend under utdanningen. 
Da gikk søkertallene ned. Nå er den gamle 
ordningen tilbake med lønn under utdanning i 
bytte mot bindingstid og krav om å arbeide 
i studiefrie perioder.

– Dette gjør UNN fordi vi trenger spesial-
sykepleiere. Vi kan rett og slett ikke drifte 
uten, og vi må derfor sikre oss, sier 
fag-rådgiver Unni Kåsere#.

Etter andre gangs utlysning er det fra UNNs 
side nå fylt opp med studenter med unntak 
av operasjonssykepleiere.

– Mange som begynner på sykepleien får 
raskt et interessefelt og ser verdien i å fordype 
seg i ett fagområde. Men da har de allerede 
gått en treårig utdanning hvor de har lån 
fra før av, og mange er gjerne etablert med 
barn og familie. Da er det ikke greit å hoppe 
på en ny utdanning. Vi tror det har vært en 
vesentlig grunn til nedgangen i søkerantallet, 
sier Kåsere#.

GARANTERT!JOBB
– Hadde det ikke vært for at vi får lønn under 
utdanningen, så hadde det nok blitt for min 
egen del blitt tungt å studere videre. Jeg 
er alene med leilighet og har mine utgifter. 
Det ville i så fall blitt strevsomt fordi jeg 
hadde måttet jobbe mye ved siden av, sier 
Tone Kiil.

Hun er begynt på videreutdanning som 
barnesykepleier. I tillegg tilbys dette 
opplegget til framtidige spesialsykepleiere 
innen operasjon, kreft, anestesi og intensiv.
Irina Olsen ville tatt utdanning so barne-
sykepleier uansett, men synes hun er heldig 
som slipper å ta opp lån.

– En av fordelene er at man får fast stilling 
nesten med en gang etterpå. Jeg begynte 
først på jordmorutdanningen, og var 
forberedt på å ta studielån, men utsiktene 

til å få jobb her i Tromsø var små. Derfor 
hoppet jeg av, og satser nå på dette, sier Olsen.

BINDINGSTID
Under utdanningen vil hver enkelt være 
tilknyttet en avdeling. Her vil de jobbe i 
studiefrie perioder med unntak av vanlig 
fem ukers ferie. Bindingstiden er på to 
og et halvt år.

– Jeg vet at jeg skal bo i Tromsø uansett, så 
for meg spiller det ingen rolle, sier Kiil, og 
får bekreftende nikk fra Olsen. At hun skulle 
jobbe med barn var hun aldri i tvil om.

– Det skjønte jeg allerede det første året på 

grunnutdanninga. Det er på nyfødt intensiv 
jeg skal være, sier Olsen klart.

Det er med skrekkblandet fryd at de to nå går 
løs på den halvannenårige lange utdanninga. 

– Men man har jo blitt eldre og har mer 
erfaring. Da er det også lettere å lese fag-
litteratur fordi man har noen knagger å 
henge det på. Man har vært borte i mange 
av sykdommene fra før, sier Kiil.

– For å ta utdanning som spesialsykepleier 
kreves det uansett to års ansinitet, så vi vet 
hva vi går til, sier Olsen.

Verdifull investering
Med studiefinansiering fra Universitetssykehuset Nord-Norge kan Tone Kiil 

og Irina Olsen trygt videreutdanne seg til spesialsykepleiere.

RENATE ALSÉN ØVERGÅRD TEKST   |   ROY&MORTEN ØSTERBØL FOTO

Fakta
Fra 2012 tilbyr UNN HF ABIKO-studenter alminnelige ansettelsesforhold som 
autoriserte sykepleiere, med lønn etter tari# gjennom hele utdanningsforløpet. 
Studenten er tilknyttet en avdeling under hele studietiden med krav om 100 % 
stilling i de studiefrie periodene, med unntak av ordinær 5-ukers ferie. 
Avtjeningssted for bindingstid avklares før utdanningsstart. I dette ligger det 
en forventning om at studentene får avtjene sin bindingstid der de er etablert 
med familie og bolig, i henholdsvis Narvik, Harstad eller Tromsø. 

Barnesykepleiestudenter Irina Olsen t.ve og i midten  Tove Kiil,  - t.hø universitetslektor i barnesykepleie Liv Mari 
Brandt ”Ferdighetstrening og simulering er en obligatorisk del av videreutdanning i barnesykepleie”
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Tid:  9. april 2013 fra kl 10.00 – 16.00.
Sted:  First Hotel Ambassadeur Drammen.    
Pris:   Kr. 1.500,- inkludert konferanseavgift og lunch. 
Ka#e, te, pure water og fruktbu#e hele dagen.
Lokalgruppeleder: BSF støtter oppmøte av leder lokallaget, eller 
dens stedfortreder med kr. 1.500,-. Beløpet utbetales til lokallaget 
sin konto i etterkant av konferansen.

Lærere fra videreutdanningene i barnesykepleiere
Praksisveiledere
Fagutviklingssykepleiere
Avdelingsykepleiere på barneavdeling
Lokalgruppeledere fra BSF fylkeslag

BSF, NSF arrangerer 

LÆRER*+OG+FAGKONFERANSE
9. april 2013, First Hotel Ambassadeur Drammen

PROGRAMKONFERANSEINFORMASJON: 

MÅLGRUPPE: 

Kl. 10.00-10.30: Åpning av konferansen, presentasjon av deltagerne
  v/ Liv Mari Brandt og Nancy Dahlberg utdanningsutvalget BSF

Kl. 10.30-12.15: Hud-mot-hud kontakt som fenomen i Nyfødt  
 Intensiv avdelinger - sett fra sykepleiers perspektiv 
 v/ Ingjerd Gåre Kymre, universitetslektor og PhD- student

Kl. 12.15-13.15: Lunch

Kl.13.15-13.30: At jeg turde stå i det, hva har kompetanse gitt meg? 
 v/ Trine Aannestead, barnesykepleier ved 
 Barneseksjonen Drammen sykehus

Kl.13.30-14.00: Barn- og unges rettigheter i helseinstitusjon v/Cecilia Dinardi

Kl 14.10-15.30: Diskusjon rundt temaet: hva må til for å heve  
 kompetansen til sykepleie til barn.
                             Her vil vi dele konferansens deltakere i grupper  
 ut i fra hvilke jobb de har.

Kl. 15.30-16.00: Evaluering



Vårseminar og Generalforsamling

First Hotel Ambassadeur Drammen
10. og 11. april 2013

I 2013 Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar i 2013 avholdes 
i Drammen, på First Hotel Ambassadeur. Elvebyen Drammen omtales 
som den perfekte kombinasjon av det urbane og det grønne, der 
byopplevelser og ro, rekreasjon og velvære knyttes sammen.
Elvebyen blir også en perfekt ramme rundt vårseminaret, et seminar 
som vil farges av Barnesykepleierforbundet sin 40- (års markering. 

Barnesykepleierforbundet ble formelt dannet den 19. juni i 1973 
under navnet; Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av pediatriske 
sykepleiere. Jubileet skal først og fremst markeres gjennom faglig 
påfyll med et godt og variert program. Programmet favner barne-
sykepleie til barn og unge i alle aldere. En nærmere presentasjon 
av foreleserne !nner du i etterkant av programmet. 

40- (års markeringen vil også sette sin farge på Generalforsamlingen 
den 10. april. Her vil innledningen by på fargerik og uhøytidlig 
senekunst, kanskje presentert under navnene Kræsj Pling og Ratata, 

selvsagt elsket av barn, unge og helsepersonell. Generalforsamlingen 
!nner sted rett etter avsluttet program, og er åpen for våre medlemmer. 
Program med påmelding er lagt ut på vår hjemmeside: 
www.sykepleierforbundet.no/barn 

Jubileumsmiddagen er det sosiale høydepunktet. Restaurant Waldorf 
serverer en smakfull og delikat tre- (retters meny fra et internasjonalt 
kjøkken. Tilbehøret fåes kun denne ene kvelden, servert i form av 
trøndersk humor, varmt formidlet av en fantastisk oppfinnsom 
barnesykepleier som for anledningen er ikledd toastmaster rollen. 

BSF NSF sentralstyre og styret i lokalgruppen Buskerud ønsker 
deltagere, forelesere og samarbeidspartnere hjertelig velkommen 
til innholdsrike dager i Drammen. 

Gled dere!

VELKOMMEN TIL VÅRSEMINAR

VELKOMMEN

((!!!!! TIDSSKRIFT"FOR"BARNESYKEPLEIERE



Kl. 09.00-10.00: Registrering
Kl. 10.00-10.30: Åpning 
 Velkommen
Kl. 10.30-11-15: Barnemishandling  
 “Du ser det ikke før du tror det”
 v/ Mia Myhre, Pediater Spesialist i 
 Barnesykdommer
 Nyfødt Intensiv, Oslo Universitetssykehus 
Kl. 11.15-11.45: Pause/utstillere
Kl. 11.45-12.30: Barnemishandling 
 «Presentasjon av nettbasert veileder»
 v/ Mia Myhre
Kl. 12.30-13.30: Lunsj/utstillere

Parallellundervisning:

Nyfødt:  
Kl. 13.30-14.15: Kenguruomsorg
 v/ Maja Røste Johansson, barnesykepleier 
 Nyfødt intensiv seksjonen Drammen sykehus
Kl. 14.15-14.30: Pause med for"ytning 
Kl. 14.30-15.15: Omvisning Nyfødt intensiv seksjonen Drammen
 v/ Birgitte Ekeberg, intensivsykepleier og 
 avdelingsleder

Barn/Ungdom:
Kl. 13.30-14.00: Behandlingslinje for nyoppdaget diabetes
 v/ Wenche Wang, diabetessykepleier og
 Stine Mari Engh Abelsen, barnesykepleier
 Barneavdelingen Drammen sykehus
Kl. 14.00-14.15: Pause/utstillere
Kl. 14.15-14.45: ”Au – kan du se at jeg har vondt”
 Smertevurdering av multifunksjonshemmede  
 barn uten verbalt språk 
 v/ Eva Carlsen,  barnesykepleier og klinisk  
 spesialist Barnekirurgisk avdeling, 
 Oslo Universitetssykehus 
Kl. 14.45-15.15: Ungdoms egne erfaringer fra sykehus 
 v/ Simen Brændhaugen, Unge Funksjonshemmede 
Kl. 15.30- (17.00: BSF NSF Generalforsamling
Kl. 19.30- (20.00: Apereti# i baren på hotellet
Kl. 20.00- ( Jubileumsmiddag

Kl. 08.30-09.00: Registering
Kl. 09.00-09.45:  How well is acute pain in children managed? 
 v/ Dr. Alison Twycross, barnesykepleier, forsker 
 og forfatter
Kl. 09.45-10.00 Pause 
Kl. 10.00-10.45: Managing pain in children: where to from here?  
 v/ Dr. Alison Twycross 
Kl. 10.45-11.15: Pause og utsjekking
Kl. 11.15-11.45: Utfordringer for personalet i 
 omorganiseringsprosesser 
 v/ Birgitte L. Ekeberg, intensivsykepleier og 
 avdelingsleder Nyfødt intensiv seksjonen 
 Drammen sykehus
Kl. 11.45 -12.30: Faglige valg og etiske re!eksjoner i møte  
 med overordnede prioriteringer
 v/ Henrik Syse, !losof, forfatter og forsker
 Seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning)
Kl. 12.30-13.30: Lunsj

Parallellundervisning:

Nyfødt:
Kl. 13.30-14.15  Non-invasiv respirasjonsstøtte 
 - CPAP vs High Flow
 v/ Elin Hansen, barnesykepleier og 
 Marit Pettersen, barnesykepleier
 Universitetssykehus Nord-Norge - Tromsø
Kl. 14.15-14.30 Pause
Kl. 14.30-15.15  Sykepleie til barn med High !ow
 v/ Elin Hansen og Marit Pettersen 

Store barn:  
Kl. 13.30-14.15 Akutt kritisk sykt barn 
 v/ Lill Røisland Nybro, intensivsykepleier og 
 Thomas Rajka, barnelege ved Barneintensiv seksjon,  
 Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Kl. 14.15-14.30 Pause
Kl. 14.30-15.15 Akutt kritisk sykt barn
 v/Lill Røisland Nybru og Thomas Rajka
Kl. 15.15-15.30: Oppsummering

DAG 1: DAG 2:

V Å R S E M I N A R  M E D  G F 
DRAMMEN 10. OG 11. APRIL 2013

PÅMELDING
www.sykepleierforbundet.no/barn

()!!!!!TIDSSKRIFT"FOR"BARNESYKEPLEIERE



Anja Hetland Smeland 

Ferdig utdannet sykepleier i 1995, 
barnesykepleier i 2005, veileder ved 
HiO i 2009 og Diakonhjemmet i 2010. 
NSF godkjent veileder, og har master 
klinisk sykepleie.%Har arbeidserfaring 
ved barnekirurgen og barneintensiv 

ved Ullevål, samt 1 år ved barneintensiv på Rikshospitalet. Har jobbet 
mange år som fag-utviklingssykepleier på barnekirurgen ved OUS, 
Ullevål. Har jobbet spesielt med hodetraumer, pre- og postoperativ 
sykepleie, samt smertevurdering av barn. Har vært prosjektleder for 
et samarbeidsprosjekt mellom barnekirurgen og HiO med prosjektet: 
“Implementering av FLACC smerteverktøy” . Leder nå samarbeidspros-
jektet%“Preoperativ forberedelse av barn- felles strategi for alle barna i 
Oslo universitets-sykehus”.%Jobber som%Fag og forskningssykepleier på 
Kirurgisk avdeling for barn (KAB), Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo 
universitetssykehus. Har vært nestleder i BSF siden mai 2011.

Siw Fossan
Avsluttet Bachelor of Nursing, ved 
Luther College, Iowa, USA i 1999, og 
Videreutdanning i psykisk helsearbeid 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2005. 
Har arbeider ved St. Olavs Hospital 
siden 2001. Har erfaring fra medisinsk 

pediatri og onkologi. Dette innebærer erfaring med generell pedi-
atri som diabetes, hjertebarn, spiseforstyrrelser og onkologi. Siden 
2006 har jeg jobbet på Barn 4, en spesialisert sengepost for kreft og 
blodsykdommer. Sitter som styremedlem i BSF, NSF siden 2009

Nancy Dahlberg 

f. 1953, ferdig utdannet sykepleier i 
1975, barnesykepleier fra 1997. Job-
bet på Barneseksjonen Drammen 
sykehus  25 år. Har erfaring med barn 
og ungdom med diabetes, kreft, mul-

tihandic, akutte og kroniske diagnoser. Er spesielt opptatt av barns 

rettigheter som pasient, fremme mestring og positive opplevelser på 
sykehus, smertebehandling og ivaretagelse av hele familien. Liker 
å undervise og tilrettelegge for læring for sykepleiestudenter, er og 
opptatt av å få mere kompetanse til sykepleiere som jobber med syke 
barn. Har sittet i BSF, NSF sitt styre fra 2011-2013, som sekretær og 
styrets medlem i utdanningsutvalget.

Jostein Kristo,ersen
27 år, opprinnelig fra Stjørdal, men har 
bodd i Bodø siden 2004. Ferdigutdannet 
sykepleier ved Høgskolen i Bodø i 2007, 
og barnesykepleier ved Høgskolen i 
Sør-Trøndelag i 2010. Arbeider nå som 
barnesykepleier ved Barnemedisinsk 

avdeling, Nordlandssykehuset i Bodø. Sitter per dags dato i ett styreverv.

Beate Harvik 

41 år, godt gift og mor til 3. Barnesyke-
pleier og jobber for tiden som fagut-
viklingssykepleier på Barneavdelingen 
i Drammen. De siste to årene har jeg 
vært kasserer i Barnesykepleierforbun-
det. %Det har vært to lærerike år som 
har gitt meg erfaring og kunnskap om 

hvilke påvirkningskraft vi kan ha om vi står sammen og fronter barn, 
ungdom og deres familier sine behov og rettigheter. Det har også 
vært spennende å være med på å videreutvikle BSF med fokus på 
ny pro!lering og økende medlemstall.

Mads Bøhle
f. i 1970. Han var ferdig utdannet syke-
pleier i 1996, og barnesykepleier i 2006. 
Jobber i dag som barne-sykepleier i 
50% nattstilling, og som trivselssyke-
pleier i 40% stilling ved St. Olavs Hospi-

tal. Stillingen som trivselssykepleier innebærer å arrangere trivsels-
tiltak og legge til rette for egenaktivitet blant barn og ungdom som 

I forbindelse med Barnesykepleierforbundet sitt Vårseminar avholdes Generalforsamling 
rett etter avsluttet program den 10. april. Vi avslutter GF’en med valg av representanter 
til BSF, NSF sentral styre og BSF, NSF utdanningsutvalg.

PRESENTASJON+GF



Iben Akselbo
f. 1959. Jobber som høgskolelektor, 
Avdeling for Sykeplleieundervisning, 
HiST. Utdanning:  ferdig sykepleier i 
1984, Videreutdanning i Barnesykepleie 
i 1992, Eksamen philosophicum i 1996, 

Pedagogisk veiledning/fagdidaktikk i 1997, Organisasjon og ledelse 
i o#entlig forvaltning i 2000, Høgskolepedagogikk modul 1 i 2004, 
Master i helsevitenskap i 2009. Utarbeidet studieplan for Videre-
utdanning i Overvekt hos barn og unge i et folkehelseperspektiv (15 
studiepoeng) i 2011, HiST, og er faglærer ved denne utdanning pr. 
d.d. (jan.2013). Deltok i utarbeiding av Videreutdanning i Sykepleie 
til barn med smerte (15 studiepoeng), HiST, i 2008. Har vært faglær-
er ved denne utdanning og er nå samarbeidspartner til faglærer pr. 
d.d. (jan.2013). Deltok i utvikling av studieplan for ”Videreutdanning 
i barnesykepleie” (90 studiepoeng), Høgskolen i Sør- Trøndelag 
2002. Er faglærer ved denne utdanning pr d.d. (jan.2013).  Sitter i 
BSF, NSF utdanningsutvalg

Liv Mari Brandt
oppvekst i Sande i Vestfold. Syke-
pleier-eksamen i 1984 ved Vestfold 
Sykepleierhøgskole, Tønsberg. 
Praksis: fra 84 – 88:Gastro/Karkir og 
Reuma/Oropedi

Nevrokir, Kreftavd, Lungeavd. som syke-
pleier ved Regionsykehuset i Tromsø. Arbeid i Barneavdelingen fra 88.

Barnesykepleier fra 92, Regionsykehuset i Tromsø. NSF Godkjenning 
som Faglig veileder i grupper, - 93. Faglærer ved Videreutdannin-
gen i Barnesykepleie UNN fra - 99. Praktisk Pedagogisk Utdanning i 
2004,UiT. Master i Voksenpedagogikk i 2009, UiT, Masteroppgaven: 
Simulert akuttmiljø – en studie om læringsutbytte i videreutdan-
ning i barnesykepleie. Arbeider som universitetslektor i Barnesyke-
pleie ved Videreutdanningene ABIKO, IHO, UiT. Bidratt til å etablere 
Simuleringssenter fra 2006 (som i dag har 3 avanserte barnepasient-
simulatorer, nyfødt, spebarn og junior) ved Universitetet i Tromsø. I 
dag er ferdighetstrening og  simulering en viktig del av pedagogisk 
studie- og arbeidsform ved videreutdanningen.  

Sitter i BSF, NSF sitt utdanningsutvalg

Inger-Lucia Søjbjerg
ferdig utdannet sykepleier i 1976, 
har videreutdanning i anestesi- og 
barnesykepleie, ledelse og høg-
skolepedagogikk og er kandidat i 
sykepleievitenskap. Har 25 års ar-
beidserfaring fra barneavdelinger, både 
som spesialsykepleier, leder og fagut-

viklingssykepleier. Har siden august 2006 jobbet som høgskolelektor ved 
Videreutdanningen i barnesykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 
avdeling for sykepleieutdanning.

Sitter i BSF, NSF utdanningsutvalg.

Kandidater utdanningsutvalget

er innlagt ved avdeling for Kreft- og blodsykdommer og voksenav-
delingene. ”Det å skape et magisk minutt med en god opplevelse 
hos noen som har det trasig og leit, fremkalle smil og latter - det er 
det som har blitt viktig for meg” sier Mads. Jeg ser bare mulighetene 
ikke begrensningene; Mads har "ere verv som styre-og varamedlem 
blant annet i Røde Kors og Flatåsen Borettslag. Ellers har Hallingdan-
sen brakt Mads rundt om i verden: Kina, Pakistan, Egypt og USA.

Lillian Hagen Bjørklund
Barnesykepleier ved Sykehuset Levanger. Presenteres nærmere på 
vår hjemmeside. Lillian stiller til valg som vara.



For at unge og deres nærstående skal få et 
trygt, likeverdig og kvalitetsmessig godt 
tilbud i møte med helsetjenesten, er det 
en forutsetning at både helsepersonell, de 
unge selv og deres nærstående er kjent 
med hvilke rettigheter de har. Dette er 
ikke en fullstendig oversikt, men sikter på å 
omtale de mest sentrale rettighetene, samt 
knytte noen kommentarer til disse.

I kartleggingen Rambøll gjorde for Helse-
direktoratet i 2012 avdekker de at det !nnes 
store mengder informasjon om unges 
rettigheter på ulike nettsteder, men 
informasjonen er fragmentert og at det 
er krevende å få full oversikt. I den samme 
rapporten vises det til at ungdom ikke 
informeres systematisk om sine rettigheter, 
og at de i stor grad er prisgitt den enkelte 
tjenesteyter, samt egen innsats, for å få 
kjennskap til rettighetene. Selv om ungdom 
er drevne nettbrukere både til underhold-
ning og læring så kan de i liten grad vurdere 
kvaliteten på den helseinformasjonen de 
!nner på nettet. Mange nettsteder formidler 
heller ikke informasjonen på en forståelig 
og ungdomsvennlig måte. Liten kunnskap 
om rettigheter og ”brukere som må stå på 
kravene” kan bidra til dårligere helsetilbud 
og vedvarende sosiale forskjeller.

Ungdomstid de!neres som perioden mellom 10 
– 21 år og beskriver overgangen fra foreldrene 

har omsorgen til den unge skal kunne leve et 
selvstendig liv. I dagligtale omtales man som 
ungdom fra 12 års alder og frem til 18 – 20 
års alder. Barneombudet understreker at be-
tegnelsen «barn» også inkluderer ungdom til 
fylte 18 år. Etter fylte 18 år er det vanlig å bruke 
begrepet ”ung voksen”. 

Barnekonvensjonen er en overordnet 
rettighet for barn og unge i Norge. Jamfør 
med barnekonvensjonen er et hvert men-
neske barn til det er 18 år, og har rett til den 
høyest oppnåelige helsestandard og til 
behandlingstilbud ved sykdom og rehabilitering. 

Foreskriften om barns opphold på helse-
institusjon skal sikre at deres rettigheter 
blir ivaretatt når de er innlagt på sykehus. 
Dette innebærer at de samme rettighetene 
som omfatter barn også gjelder for ungdom 
til fylte 18 år. 

RAMMER!I!LOVVERKET
Norge har et omfattende lovverk som regulerer 
en rekke rettigheter som gjelder for alle 
brukere av helsetjenesten. I tillegg er det 
noen spesi!kke rettigheter knyttet til den 
unges alder og modenhet, samt knyttet til 
noen diagnoser. Innenfor området psykisk 
helse og rusmiddelavhengighet omfattes 
de unge av en prioriteringsforskrift, hvor de 
har rett til vurdering innen 10 virkedager 
fra henvisningen er mottatt.  Barn og unge 

med behov for langvarige og koordinerte 
helse- og omsorgstjenester har på lik linje 
med andre rett til å få utarbeidet en individuell 
plan. Lov om pasient- og brukerrettigheter 
(pasientrettighetsloven) skal sikre lik tilgang 
til tjenester av god kvalitet i møte med 
helsetjenesten. Ungdom har krav på å få 
informasjon som er tilpasset deres alder og 
modenhet. Ungdom har også rett til bruker-
medvirkning i helsetjenesten. Lovverket 
regulerer helsepersonells taushetsplikt, 
samt informasjonsplikten til foreldre/foresatte. 
I foreskrift knyttet til kommunenes helse-
fremmende og forebyggende arbeid i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten fremkommer 
de unges rett til skolehelsetjeneste og 
fastlege, samt andre kommunale tjenester 
som det er samarbeidsrutiner med. Denne 
foreskriften omfatter unge frem til 20 år. 
Aldersgrensen for fritak på egenbetaling er 
hevet fra 12 til 16 år for alle tjenester som 
går inn under egenandelstak 1. Barn som 
pårørende har fått et styrket lovverk på 
bakgrunn av kunnskap om de belastninger 
de kan utsettes for i forbindelse med foreldres 
sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet.

Helsepersonell har plikt til å bidra til at pårørende 
under 18 år, får informasjon og nødvendig 
oppfølging. Helseinstitusjoner skal ha barne-
ansvarlig personell som sikrer oppfølging av 
barn og unge som pårørende.

Unges rettigheter i helseinstitusjoner
LIV GRETHE KRISTOFFERSEN RAJKA, BARNESYKEPLEIER, NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR LÆRING OG MESTRING, OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

JEG!TRENGER!

..noen å spille 
på lag med. 

Diagnosen min er helt grei, 
den gjør meg ikke usikker. 

Å ikke ha noen å snakke med, 
å stille spørsmål til og undres sammen med  

- det gjør meg usikker.

Ungdom i fokus (www.mestring.no)
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ØKT!RETT!TIL!INFORMASJON!OG!
MEDBESTEMMELSE
Når man fyller 12 år har ungdommene 
«delt» samtykkekompetanse med foreldre/
foresatte. Ungdommens meninger skal 
tillegges stor vekt fra fylte 12 år, noe som 
også innebærer retten til inn"ytelse på 
beslutninger om personlige forhold. 

Når ungdommen er under 16 år (i noen 
tilfeller til 18 år) har helsepersonell en infor-
masjonsplikt til de foresatte. Er man under 
16 år, eller mangler samtykkekompetanse, 
skal også foreldre informeres og samtykke. 
I alderen mellom 12 år og 16 år gis som 
regel opplysningene både til foreldre og 
ungdommen, med mindre ungdommen, av 
grunner helsepersonell mener bør respekteres, 
ikke vil at bestemte opplysninger gis til foreldrene. 

Dersom informasjon utleveres til foreldre, 
skal ungdommen opplyses om dette.

Ungdom er helserettslig myndig fra fylte 16 
år, og da gjelder helsepersonells taushets-
plikt overfor ungdommen. Ungdommen 
har rett til selvbestemmelse i alle saker som 
angår egen helse.  Dette kan for eksempel 
være rett til å velge egen fastlege. Helse-
informasjon skal ikke gis foreldrene, så 
fremt det ikke er nødvendig for å oppfylle 
foreldreansvaret, eller ungdommen mangler       
samtykkekompetanse. Da har foreldre rett på 
informasjon frem til ungdommen fyller 18 år. 

Det er praksis i helsetjenesten at foreldrene 
er informert når ungdommen har langvarige 
helseutfordringer og fortsatt bor hjemme. I 
slike situasjoner er det ungdommen som skal 
være i fokus, både med tanke på innhold og 
formidlingsstrategier, samt hvilken informa-
sjon som gis videre. 

Helsepersonell skal sikre at informasjonen 
som gis om helsetilstanden, behandling, 
valgmuligheter, rettigheter og så videre, 
er tilpasset den unges individuelle for-
utsetninger, alder og modenhet. Dette 
innebærer også at så langt det er mu-
lig skal det sikres at ungdommen har 
forstått innholdet i, og betydningen av 
disse opplysningene. 
Med bakgrunn i myndighetenes oppfordring til 
helsetjenesten om å prioritere et nasjonalt løft 

for pasientopplæring for ungdom og unge 
voksne som har langvarige helseutfordringer, 
med særlig vekt på gruppebasert undervisning, 
gjorde Nasjonalt kompetansesenter for læring 
og mestring,(www.mestring.no) på oppdrag 
fra Helsedirektoratet, en kartlegging av 
gruppe-baserte tilbud for ungdom og unge 
voksne med langvarige helseutfordringer 
(2012).  Kartleggingen viste at 46% (99 av 221) 
av respondentene opplever en etterspørsel 
etter tilbud som de ikke har kapasitet til å tilby, 
mens 51% av respondentene (113 av 221) 
ikke har tilbud til målgruppen
(www.mestring.no).

ET!SELVSTENDIG!LIV!
Norsk helsevesen har ikke tradisjon for å løfte 
fram ungdom og unge voksne som en egen 
målgruppe, på linje med barn og voksne. 
Barnelegeforeningens kartlegging i 2012 viste 
at bare åtte av landets barneavdelinger har 18 
års aldersgrense til tross for at oppdrags-
dokumentene fra Helsedirektoratet til 
RHF`ene legger til grunn ønsket alders-
grense på 18 år. Varierende bruk av øvre 
aldersgrense ved landets barneavdelinger 
gir et dårlig utgangspunkt for en vellykket 
samhandling og overføring mellom barne- og 
voksenorientert helsetjeneste. I forkant av en 
slik overføring er det ønskelig at foreldrene 
og ungdommen forberedes i god tid, med 
henblikk på ungdommens selvstendige 
ansvar for å følge opp egen sykdom.

Erfaringer fra praksisfeltet er at ungdommene 
i stor grad opplever at informasjonen gis til 
foreldrene og ikke til dem. Dette kan innebære 
at de ikke får informasjon de har krav på, eller 
at informasjonen formidles på en slik måte at 
de unge ikke kan nyttiggjøre seg den. Da 
foreldrene ofte ikke kjenner sine barns 
rettigheter, kan det føre til kon"ikt mellom 
foreldres ønsker om å være delaktig i den 
unges helsesituasjon, og den unges rett 
til med- og selvbestemmelse. I tillegg kan 
ungdom oppleve gode venner og kjæreste 
som viktige nærpersoner, og ønske at disse trekkes 
inn i et oppfølgingsopplegg i helsetjenesten. 

NYDUSJA

dusjet  med  fremmedord 
kom jeg hjem
søkkvåt av forvirring
%
mamma tørket de av
og !ltrerte de
tilbake til meg 
gjennom mine 
hverdagserfaringer
%
åja

var det 
det
som ble
sagt

Synnøve Berg
Ungdom i fokus (www.mestring.no)
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Norsk forening for unges helse, mener at 
ungdom i møte med helsetjenesten, i 
liten grad tilbys aldersadekvat informasjon 
basert på kunnskap om formidlings-
strategier til denne gruppen. Møtene med 

ungdom foregår ofte i omgivelser som ikke 
er utformet for å imøtekomme deres ønsker 
og behov. Ved overføring mellom barn- og 
voksenavdeling, til privatpraktiserende 
spesialister eller til primærhelsetjenesten 
preges tilbudet av å være tilfeldig organisert 
og med lite helhetlige løsninger.   
     
Ungdommene har rett til å medvirke i  
utformingen av tjenester som angår dem, 
og oppleve at de har reelle valgmuligheter i 
behandlingen. Det er ønskelig at ungdom i 
større grad inkluderes i brukermedvirkning, 
både på individ og systemnivå. I løpet av 

2012 !kk Oslo universitetssykehus og 
Akershus universitetssykehus, som de første 
sykehusene i Norge egne ungdomsråd.
For å bidra til likeverdige helsetjenester er 
det nødvendig med bedre informasjon om 

unges pasient- og brukerrettigheter. Dette 
er en utfordring som krever målrettet innsats 
på individ- og systemnivå! 

AKTUELLE!NETTSTEDER$

www.mestring.no
www.ungeshelse.no
www.ungefunksjonshemmede.no
www.familienettet.no
www.barneombudet.no
www.barnsbeste.no
www.ung.no
www.suss.no
www.klaraklok.no
www.helsenorge.no
www.fastlegen.no

Nasjonalt kompetansesenter for læring 
og mestring (NK LMS) 
www.mestring.no 

Heftet er gratis og kan bestilles /  
lastes ned på nettsiden.
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Lov om pasient- og brukerrettigheter 
Helse- og omsorgstjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven
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Forskrift om barns opphold   
i helseinstitusjon
Forskrift om kommunenes helse-
fremmende og forebyggende arbeid i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Forskrift om prioritering av helsetjenester
Rundskriv 15-5/2010 Barn som 
pårørende
Helsedirektoratet (2009) Handlings-
plan for habilitering av barn og 
unge. IS-1692
Helsedirektoratet (2012) Helsetilbud 
til ungdom og unge voksne. IS-2044
Paidos, Tidsskrift for norsk barne-
legeforening, 2012;30(4): s 182 - 184
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Ungdommens frigjøringsprosess og inn"ytelse over eget liv 
– behov for å forsterke ungdommens autonomi og integritet, 
styrke den unges identitet og selvråderett slik at de blir best 
mulig i stand til å uttrykke egne ønsker og behov og delta 
aktivt i prosessen.

Organisasjonen Unge funksjonshemmede
 Handlingsplan for habilitering av barn og unge, HDIR, 2009

«

»
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Den totale tiden som det premature barnet ligger hud- mot- hud øker 
betraktelig for de barna som har både mor og far tilstede i avdelingen.t

Oda har gulsot og behandles med fototerapi. Behandlingen kan gis mens hun ligger 
trygt hud- mot -hud med sin far.

I forbindelse med nyåpnet Nyfødt intensiv 
seksjon ved Drammen sykehus, har spørsmål 
vedrørende fars rettigheter ved prematur 
fødsel kommet sterkere til uttrykk enn 
tidligere. Avdelingen er bygget med fokus 
på ”Familiebasert omsorg og miljø” for det for 
tidlig fødte barnet eller et alvorlig sykt barn. 

Med bakgrunn i forskning og erfaringsbasert 
kunnskap, er avdelingen bygget etter en 
modell der barnet frem til det som var 
forventet termin, skal ha hud-mot-hud-
kontakt (Kangaroo Mother Care-KMC) og 
stelles/gis mat av sine foreldre, så langt det 
er mulig. Kuvøse benyttes til avlastning, og 
medisinsk behandling skal foregå på mors 
eller fars bryst når det er naturlig. 

WHO (2003) anbefaler KMC fra 28 uker 
– uavhengig av gastasjonsalder ved 
fødsel og fødselsvekt (fra 600 g). Også i 
FNs konvensjon om barnets rettigheter 
befestes barns rettigheter med henhold til 
foreldres tilstedeværelse. I Artikkel 7 heter 
det; ”Barnet har …så langt det er mulig, 
rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg 
fra dem”.  Videre i Artikkel 9; ”partene skal 
sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre 
mot deres vilje, unntatt når kompetente 
myndigheter… beslutter at slik atskillelse er 
nødvendig av hensyn til barnets beste”.

LOVVERKET!I!NORGE
I dagens lov om Folketrygd Kap. 9 og 
Rundskriv om Pleiepenger § 9-11, som kan 

gi rett til pleiepenger for begge foreldrene, 
gis i punktet Fase A, rom for en avklarings-
periode på inntil 7 dager. Utover disse 7 
dagene, kreves nødvendig behandling 
som for eksempel pustehjelp, intravenøs 
behandling og så videre, som ofte blir tolket 
til teknisk og diagnoserelatert fokus.  

Omsorgspermisjon – Aml. §12-3; gir far rett til 
2 uker permisjon i forbindelse med fødsel for å 
bistå mor. – Hensikten mest ved hjemkomst. 

Foreldrepenger til far – Ftrl. Kap.14 – når 
begge har rett til foreldrepenger: 12 uker 
forbehold far, men ikke de første 6 ukene.

Foreldrepenger til far – når bare far har rett:

Lovgivning vedrørende barn 
som er født for tidlig, og 
deres rett og behov for begge 
foreldrenes nærvær.
GRETHE STRØM ANDERSEN, SOSIONOM/FAGKOORDINATOR  |  BIRGITTE LENES EKEBERG, BARNESYKEPLEIER/AVD.LEDER
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Mor og far skal ha like rettigheter til å være hos sitt premature barn på sykehuset.

Far mister 12 uker fedrekvote. Han får opptil 
38 uker, som må starte etter 6 uker.

Foreldrepenger ved fødsel før termin 
(gjelder for mor): Mor mister 3 ukers pålagt 
permisjon ved for tidlig fødsel.

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 
- FOR 2000-12-01 nr 1217 og
Pasientrettighetsloven §6-2 :
Barnets rett til å ha minst en av foreldrene 
hos seg. Ved alvorlig/livstruende sykdom 
skal begge foreldrene få være hos barnet. 
Ovennevnte lovparagrafer kan tolkes til 
barn som blir innlagt. Det er ikke fokus på 
prematurfødte barn som har livsviktige 
behov for omsorg, - grunnlag for hele deres 
fremtidige utvikling og liv. 

HENSYNET!TIL!BARNET!
#!BARNETS!RETTIGHETER
Når barn blir lagt inn på en Nyfødt 
intensiv avdeling, er fedres mulighet for 
tilstedeværelse gjennom lovverket ikke 
god nok. Med hensyn til å gi barnet trygg 

tilknytning, omsorg og utvikling bør begge 
foreldres nærvær ha gode vilkår, frem til 
barnet er klar for utskrivning. For tidlig fødte 
barn trenger begge foreldre.

MEDISINSK!OG!FYSIOLOGISK
Barns fysiologiske respons på separasjon 
kan være: høyere hjertefrekvens, høyere 
basale cortisolnivåer, lavere nivåer tilvekst-
hormon for å nevne noe.
Andre medisinske tilstander som kan 
påvirke barnets utvikling positivt:

Smertelindrende å ligge hud-mot-hud 
ved f.eks blodprøvetaking
Temperaturregulering
Melkeproduksjon og amming – og 
derved tilvekst
Ingen negative e#ekter på energiforbruk
Human neonatalomsorg, ved f.eks 
skifting av slanger ved cpap-behandling 
eller sonde-ernæring

PSYKOLOGISK/!TRYGG!TILKNYTNING
Det at barnet får en trygg tilknytning til 
begge foreldrene, legger grunnlag for 

en god utvikling på det psykiske planet. 
Det er en stor fordel for barnet å ha to 
omsorgspersoner å kunne knytte seg til i 
en sårbar situasjon.

Forutsetningen for trygg tilknytninger er at 
1. foreldrene ser barnets behov
2. foreldrene møter disse behovene på 

en god måte

Trygg tilknytning får barnet ved at begge 
foreldrene kan være tilstede på nyfødt 
intensiv avdeling.   

ENDRING!SOM!VI!SER!MÅ!KOMME!I!
NORSK!LOVGIVNING

Endring må dreie fra teknisk/diagnose-
 relatert fokus til vurdering av barnets 

behov for begge foreldres tilstedeværelse  
Mer fokus på barnets behov og utvikling, 
når man vet den enorme utviklingen 
som foregår i fosterets siste uker av et 
normalt svangerskap. I enda større grad 
må barnet skjermes og gis optimal 

 omsorg når det har blitt født for tidlig.
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Returadresse: 
Barnesykepleier- 
forbundet, NSF
v/Beate Harvik
Peder Søbergsgt. 31
3045 Drammen

KvinTO fondet 2013
Reise og studiestipend

KR 15.000,-
Søknadsfrist: 1. mars 2013

Stipendet kan tildeles den/de som er i aktiv tjeneste som Barnesykepleier, 
spesialsykepleier eller sykepleier for å stimulere til aktivitet og 
utvikling innenfor gastro- og ernæringssykepleie.  

Stipendet kan anvendes til studiereise innenlands/utenlands, til 
seminar, kurs, hospitering, kongresser samt til prosjektarbeid. 

Ved hospitering utenlands, legges hospiteringsoppholdet opp i 
samarbeid med KvinTo AS.  

Beslutningen om tildeling av stipend tre#es etter skriftlig søknad av 
styret i Barnesykepleierforbundet, NSF. Søker(e) får tilbakemelding 
om de er tildelt midler eller ikke.

KRITERIER!FOR!TILDELING$
Medlemskap i Barnesykepleierforbundet de siste 12 måneder.
Medlemskontingenten for inneværende år skal være betalt. 

Program for kurs/seminar og lignende vedlegges søknaden.
En kort rapport skal kunne publiseres i Tidsskriftet for barne-
sykepleiere i forhold til det midlene ble nyttet til. 
Sto#et må være tilgjengelig på BSF, NSF`s internettside. 
Ved hospitering utenlands, legges hospiteringsoppholdet 
opp i samarbeid med KvinTo AS.
Den/de som tildeles midler kan bli forespurt om å holde foredrag 
ved et av BSF`s kurs der de presenterer sto# fra kurset/studiereisen

SØKNAD!MED!RELEVANTE!OPPLYSNINGER!SENDES$!
Barnesykepleierforbundet, NSF ved leder:
Merethe Norli
Frydenberg vegen 15
7050 Trondheim
Eller på e-post: mailto:m.norli@online.no

Søknadsfrist: 1. mars 2013

Barnesykepleierforbundet 
sitt medlemsfond september 2013

Søknadsfrist: 1. mars 2013.

SØKNAD!MED!VEDLEGG!SENDES$!
Merethe Norli på e-post: m.norli@online.no  

For mer informasjon om fondet henvises det til BSF nettside
www.sykepleierforbundet.no/barn  under menyen INFO OM FAGGRUPPEN - STIPENDORDNINGER


