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INNSPILL FRA BSF TIL NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 

Organisering av tjenesten:  

 Helsetjenesten må i større grad styres etter hva befolkningen trenger og hvordan folk 

ønsker å ha det, ikke etter hva fagfolk eller ledelse har mest lyst til. 

 Tilbudet til barn bør organiseres i en og samme klinikk. Det bør være et tettere 

samarbeid mellom somatisk og psykiatrisk avdeling  

 Det bør legges opp til egne helsetilbud tilpasset barn – barnelegevakt. 

 Barn skal ikke legges på voksenavdelinger. Det bør bygges barnesykehus. 

 Det er behov for flere ambulerende team, både innen somatikken og psykiatrien.  

 Det bør legges opp til at barn må ha kortere ventetid pga at de vokser og forandrer seg 

i løpet av ventetiden.  

 Potensialet som finnes i sykepleieressursene bør utnyttes på en bedre måte. 

Sykepleiers rolle og ansvar ved poliklinikk og dagbehandling må gjøres klarere. Det 

bør legges opp til at sykepleiere kan gjennomføre konsultasjoner uten leger tilstede for 

bedre ”betaling” enn i dag.  

 Det er behov for å utvikle mer konkrete beskrivelser av hva spesialisthelsetjenesten 

kan tilby av undersøkelser og behandling innenfor de ulike diagnosegruppene.  

 Det bør i større grad avklares hvilken rolle eksempelvis fastlege og helsesøster skal ha 

når diagnose er avklart og behandling er beskrevet og pasienten strengt tatt ikke 

trenger å komme til sykehuset.  

 Det er et behov for samarbeidsarenaer hvor kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten kan drøfte saker som likeverdige parter.   

 Det bør etableres rutiner for henvendelse før henvisning hvor man kan drøfte hva slags 

behandlingsnivå som er mest hensiktsmessig til en hver tid. Her har sykepleiere en 

viktig rolle. 

 Helsestasjoner og skolehelsetjenesten bør styrkes med leger som har spesiell 

kompetanse innen pediatri og ungdomsmedisin. Mange ungdommer vil i dag ikke gå 

til fastlegen. Helsestasjonen burde bygges ut med mer legetjenester.  

 Leger er for dominerende i oppfølging av noen diagnosegrupper som burde vært mer 

tverrfaglig tilnærmet. Eksempelvis ved sosialpediatrisk avdeling kan hovedfokuset lett 

bli medisinske undersøkelser, mens sykepleieren assisterer. Sykepleieren sikrer ikke 

videre oppfølging av fysisk og psykisk helse i primærhelsetjenesten. Helsesøster får 

ingen skriftlig informasjon på hva sykepleieren mener bør følges opp videre.    
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Nyfødt: 

 Trygge foreldre som forstår å lese barnets signaler gir de beste forutsetningene for 

barnets utvikling. Det er derfor viktig at første og andrelinjetjenesten er samstemt i 

rådgivningen. Når barna i dag overføres til kommunehelsetjenesten kan man se en 

praksis som ikke fungerer støttende for helsesøsters arbeid etter utskriving. Det vises 

til at overføringsmøter der helsesøster kommer til avdelingen ikke alltid er like 

fruktbare. For å sikre bedre kompetanseoverføring bør de to instansene legge opp til 

møter hvor familien og barnet er i større fokus, gjerne i hjemmemiljøet. Det bør legges 

til rette for at man i fellesskap kan vurdere barnets adferd og evne til samspill. Dette 

vil være et støttende tiltak som vil være med å trygge foreldrene. Helsesøster vil i 

tillegg bli en større ressurs.  

 I dag er det generelt for dårlig tilrettelagt og for liten plass ved nyfødtavdelingene. 

Premature matingsbarn og syke nyfødte side om side. Mange pårørende, noen i krise 

og noen i gledesrus. Manglende ivaretakelse av taushetsplikten. Uro med alarmer som 

går, pleiere og pårørende prater. Visjonen om kvalitet, trygghet og respekt….., 

 Det trengs større plass og arealløsningene bør utføres på en bedre tilrettelagt måte enn 

i dag. Det bør tilstrebes at alle nyfødtavdelinger legger til rette for at nyfødte og deres 

foreldre/søsken kan ligge på egne rom.   

 

Ungdom: 

 Ved alle sykehus bør det være krav om egne rom tilrettelagt ungdom sine behov. Rom 

hvor ungdommene kan koble av og avledes fra sykdom og lidelse.     

 Nasjonal plan for ungdomsmedisin 

 Ungdomsråd ved alle sykehus – som brukes aktivt 

 Ungdom som brukerrepresentanter  

 Egen ungdomsavdelinger ved store sykehus 

 Barne- og ungdomssykehus ved universitetssykehusene   

 

Kompetanse: 

 Det er lite undervisning om barn i grunnutdanningen i sykepleie. Barn ikke er små 

voksne. Kompleksiteten i dette feltet må fram i lyset!  

 Dagens situasjon bærer preg av for liten barnekompetanse. 
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 Barneavdelingene bør få status som spesialavdelinger. Det bør være krav om 

spesialutdanning for å jobbe med barn.  

 Ordningen med lønnet etterutdanning/spesialutdanning må settes i system. 

 Det bør stimuleres til og legges til rette for at sykepleiere tar mastergrad. 

 

Pasientsikkerhet: 

 Dagens situasjon bærer preg av at fokuset på ressursstyring går ut over fokuset på 

kvalitet. Enkelte steder vannes kompetansen ut med fare for pasients sikkerhet. 

 Det går ut over pasientene at antall sykepleiere er redusert på grunn av at 

servicetjenester ved sykehuset er redusert. Sykepleiere er pålagt langt flere oppgaver 

noe som fører til mindre tid til sykepleieoppgaver. 

 For framtiden bør tjenesten organiseres slik at rydding, vasking, søppelhåndtering, 

oppdatering av lagervarer, matservering, postsekretæroppgaver i hovedsak ikke skal 

gå av sykepleiebudsjettet. 

 

Hjemmesykehus: 

 Barn og ungdom som har hyppig, langvarig og eventuelt vedvarende behov for 

oppfølging av spesialisthelsetjenesten bør få tilbud om hjemmesykehus. Dette for å 

gjøre hverdagen enklere til familier som allerede er under stort press.    

 Godt organisert hjemmebehandling er god ressursutnyttelse samtidig som det setter 

brukerne i fokus. 

 Pasientgrupper som har behov for slik oppfølging kan være eksempelvis premature, 

kreftsyke, funksjonshemmede og barn med behov for lindrende behandling. 

 Barn skal kunne velge å få dø hjemme. 

 (Se beskrivende vedlegg).  

 

Den kirurgiske pasienten: 

 På lokalsykehus der barn blir tatt imot i akuttmottak har vi i dag store utfordringer. 

Barna blir som oftest tatt imot av lite erfarne turnusleger. Assistentlegene som har 

opplæringsansvar for turnuslegene er vanskelig å få tak i da de er opptatt med 

operasjoner etc. Av den grunn ser vi ofte mangelfull diagnostisering og dårlig 

kurveføring (dårlig smertelindring og mangelfull væskeadministrering). Pasientene 

blir liggende lenge før videre avklaring blir gjort. Dette fører til utrygghet både blant 
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foreldre og barn. Kompetansen til sykepleierne blir særs viktig da de pålegges et stort 

ansvar. Organiseringen av tilbudet til barn bør gjøres på en slik måte at barna ikke 

møter ”det svakeste leddet” først.   

 Det er liten barnekompetanse blant kirurgene, kanskje spesielt ved lokalsykehus der 

det er mangel på barnekirurger/barneortopeder.  

 Dårlig organisering og underbemanning fører til at kirurgene ikke følger opp barna på 

en tilfredsstillende måte. Det brukes blant annet mye tid og ressurser på å få tak i 

kirurgene som skal gå visitt. Barn kan bli liggende i timevis å vente på avklaring eller 

utskriving. Det hender barn blir liggende en natt ekstra på sykehus for at kirurgen ikke 

dukker opp eller kommer så sent på kvelden at det er uhensiktsmessig å sende hjem 

pasienter med lang reiseavstand.    

 

Pasienten i sentrum 

Pasientens helsetjeneste 

- Hensynet til barnets beste skal være styrende. 

- Barn skal kun legges inn i sykehus når det er helt nødvendig. 

- Tilbudet om avansert hjemmesykehus i alle helseregioner i Norge må 

utbygges/styrkes. 

- Barnespesialist kompetansen må styrkes. 

- Tilbudene må bedre tilrettelegges for barn og ungdom. 

- Familiesentrert omsorg. 

- Barnas stemme må bli hørt slik at rettighetene og forskriftene blir ivaretatt. 

- Tilbudet til barn og unge må samles. 

- Organisere tilbudet slik at vi reduserer «skumle» inntrykk og sørger for skjerming. 

- Tverrfaglig samarbeid rundt barnepasienten og barnets familie. 

      

Pasientvennlig sykehus 

- Barnesykehus (i de største byene, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim). 

- Samle barne- og ungdomspasientene og få fagfolk dit. 

- Egne ungdomsavdelinger der det er nok ungdom (store sykehus). 

- Økt forskning ift barn og ungdom – satsningsområde. 

- Familiebasert tilbud, enerom, plass til foreldre og familiene, tilbud til hele 

familien, også på nyfødt-/barneintensivavdelinger. 

- Egne barnepostoperative avdelinger (ved universitetssykehus). 

- Krav om barnekompetanse  

- Ungdomsrom. 

- Lekeområder inne og ute. 
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Pasientens stemme blir hørt 

- Brukerundersøkelser for barn og unge  

- Barn og ungdom i brukerråd. 

- Barn og ungdomsråd på alle sykehus. 

- Klageorgan for barn og unge ved hvert sykehus - lettere å kunne klage. 

- Sikre at brudd på forskrift om barns opphold i helseinstitusjon og 

barnekonvensjonen får konsekvenser for de som bryter (sykehusene/klinikkene). 

 

 

Lykke til videre i prosessen! 

 

 

 

På vegne av styret i BSF 

Lillian H. Bjørklund  

Sekretær 
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