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Høringssvar: Høring på preoperative fagprosedyrer for barn og ungdom

NSF ved Fag- og Helsepolitisk avdeling takker for invitasjon til å være høringsinstans for de nye prosedyrene OUS har 
utarbeidet om Preoperativ forberedelse av barn. Det er gjort et grundig og systematisk arbeid i utarbeidelsen av de 
aldersrelaterte prosedyrene. De er tilpasset barns utviklingsnivå og foreslår relevante metoder for forberedelse når det 
gjelder kommunikasjon og type hjelpemidler. I tillegg er de fremstilt oversiktlige slik at de vil være enkle å ta i bruk.

 Fag- og Helsepolitisk avdeling har imidlertid en viktig kommentar:
 I Prosedyren som vi oppfatter som et grunnlag for de aldersinndelte prosedyrene; Preoperativ forberedelse av barn 0 -
18 år under Pkt. 3. Ansvar. Tabell 1, er Sykepleier/ hjelpepleier sidestilt. Dette er uheldig. Sykepleiere har et annet og 
dersom det er spesialsykepleiere /barnesykepleiere, et høyere og tydelig spesialisert kompetansenivå som gir et annet 
ansvar enn en hjelpepleier. Ulikt kompetansenivå må  komme klart fram i tabellen. I tabellen er det skilt mellom kirurger 
og anestesileger, og tilsvarende bør det skilles mellom sykepleier og hjelpepleier. 

Dette handler om faglig forsvarlighet, jf. Helsepersonelloven.  I lovteksten står det:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til
faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut
fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen
for øvrig. Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige
kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter
videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens
behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og
samhandling med annet kvalifisert personell.”
(Helsepersonelloven (HPL) § 4, 1. og 2. ledd).

NSF har utarbeidet et hefte med tittel: «Det du bør vite om faglig forsvarlighet» 
https://www.nsf.no/Content/1161840/3%20utgave%20faglig_forsvarlighet.pdf 

På s. 6 står det:

HVA ER FAG LIG FORSVARLIGHET?
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I begrepet forsvarlighet ligger en faglig, etisk og rettslig norm for hvordan den enkelte
bør utøve arbeidet. Et hovedelement i kravet er at det enkelte helsepersonell (inkludert
studenter) i utgangspunktet ikke skal gå inn i situasjoner man ikke er kvalifisert til å håndtere.

Dersom en vedtatt prosedyre gir hjelpepleier likt ansvar som sykepleier, kan dette føre til uheldige hendelser, og brudd 
på plikten til faglig forsvarlighet. 

Vi tenker da særlig på underpunktene:
Postoperativ smertevurdering (FLACC, FPS*R, NRS, VAS)•
Postoperativ smertelindring (metoder, medikamentell/ikke-medikamentell, hvorfor og hvordan)•

Dette punktet i prosedyren er basis for de aldersbestemte prosedyrene når det gjelder ansvar, så det er svært viktig at 
kompetanseskillet blir klargjort her. Slik det står nå kan det leses som  en undergraving av sykepleiers/ 
barnesykepleiers kompetanse og det antar vi ikke har vært hensikten. Endring som skissert ovenfor er også viktig fordi 
prosedyrene skal publiseres på nett, hvor en feil raskt forplanter seg og blir en sannhet.

Like prosedyrer sikrer kvalitet. Vi gratulerer med flott gjennomført samarbeidsprosjekt som vil komme alle barn som skal 
opereres på OUS til gode. 

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Lise Færevaag
Fagsjef Seniorrådgiver
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