
Prekonferansen før selve Vårseminaret hadde i år et gledelig antall 
av over 40 deltagere, en ytterligere økning som inkluderte ulike 
funksjoner innen helse-, utdanning og fagpolitisk virksomhet.  
Andelen av deltagere som arbeider som mellomledere var større 
i år, fagutviklingssykepleiergruppen var også godt representert, 
og endel av Barnesykepleieforbundets lokalgruppeledere deltok. 
Bachelor-, og videreutdanningsinstitusjoner var blant deltagere. 
Tilsammen utgjorde dette en engasjert og utrykkskraftig gruppe. 

Inger Lucia innledet ved å trekke historiske linjer tilbake til Florence 
Nightingale som i sin tid tydelig presiserte at barn behøver en spesiell 
sykepleiekompetanse. Programmets ressursforedrag var fra tre ulike 
av helseregioner og fra første minutt ble det dannet grunnlag for en 
aktiv debatt om temaene som utfordret deltagerne.

Eksempel på samarbeid mellom høgskole og klinikk. Astrid Thorstad, 
høgskolelektor, Eva Carlsen, fagutviklingssykepleier og Jarle Henriksen, 
avdelingsleder stod for presentasjonen «Pre-operativ forberedelse av 

barn – et eksempel på samarbeid mellom høgskole, praksis og på tvers 

av seksjoner». Presentasjonen vektla fordeler, ulemper og utfordringer 
ved et slikt samarbeid sett fra henholdsvis lærenes, sykepleierens og 
sykehusledernes synspunkt.

Barnesykepleier Inger Kopland, tidligere assisterende avdelings-
sykepleier ved Nyfødt Intensiv, UNN-Tromsø delte erfaringer med 
utarbeidelsen av ”Tromsømodellen”, fra ”Rapport Rekruttering og 
stabilisering av anestesi- barn-, intensiv-, kreft- og operasjonssyke-
pleiere ved UNN HF” (mai 2011). En prosjektgruppe dannet av  
universitetssykehuset i Nord-Norge ut fra overskriften ”Hvordan  

rekruttere til videreutdanning i barnesykepleie?». Hun kommuniserte 
tydelig behovet for å utdanne flere barnesykepleiere og prioritering 
av søkere via intervjuer. Omfanget av søkere har økt og utdannings-
stillingene fyltes.

Videre la Iben Akselbo, høgskolelektor, frem sitt arbeide ved Videre-
utdanning i barnesykepleie, Avdeling for sykepleieutdanning, 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) under tittelen ”God dialog viktig for 

felles forståelse - samarbeide mellom høgskole og barneklinikk”. 

Hva er behovet for barnesykepleiere i Trondheim, hvor det er flere 
spesialavdelinger ved St.Olav, avlastningsboliger, samt hjemme- 
respiratorbehandling av barn? Hun fremla situasjonene ved Barne- 
og Ungdomsklinikken St. Olavs angående manglende normer av 
barnesykepleiere. Om ”Lærerteam Barn” ved HiST fikk vi høre om 
samarbeidet for å imøtekomme kompetansebehovet. Rekrutterings-
tiltak har ikke gitt tilstrekkelig antall søkere i forhold til minimums-
antall på 16 studenter HiST ved ABIO-kull.

Konferansedeltagerne ble deretter delt i grupper, sammensatt på 
tvers av bakgrunn og tilhørighet, for å drøfte ”Om å samarbeide og 
styrke spesialkompetansen” og beskrev momenter ved stikkordene:

Forutsetninger: 
1. Forskrift om barns opphold på helseinstitusjon
2. Funksjonsbeskrivelsen for barnesykepleiere
3. Stillingshjemler
4. Kompetanseplaner

Fordeler: ”Tromsømodellen” i form av utdanningsstillinger.

Ulemper:   Ikke tydelige nok lovverk og forskrifter og sentrale doku-
menter ift spesifiserte ordlyden vedrørende spesialkompetanse barn 
har rett til og behov for.

Rammeplan for videreutdanning i barnesykepleie (2005) fortolkes 
ved landets videreutdanninger som gir føring for praksisemnene og 
gi robust handlekraft. Ulike interne opplæringsprogram ved BUK; 
Hva er tilstrekkelig kompetanse og standard program for å utvikle 
kompetanse?

Utfordringer: Studieprogrammenes praksisperioder som samsvarer 
med krav til handlekraft, herunder praksis i både nyfødt- og barnein-
tensivseksjoner.

Nettverkssamarbeid av de forskjellige på studieprogramplaner ut 
ifra nasjonal rammeplanen og inkludert standardisering av tilgang 
til praksisplasser.  

Tydeligere spesialoppgaver etter endt utdanning slik at barnesyke-
pleierens kompetanse blir synliggjort i spesialavdelingen/sengepos-
ten.  Opparbeide en kultur for å være stolt som barnesykepleiere.
BSF fikk etter endt oppsummering fire erklæringer og med det 
samlede budskapet  om å være tydeligere, modige og etterspørre 
fagkompetanse i barnesykepleiere, også i utlysningstekster. 
1) Sammen må vi synliggjøre hva barnesykepleie er og være gode  
 rollemodeller. Kjempe for at ”Tromsømodellen” blir ”Den norske  
 modellen”
2) Skille mellom å være spesialsykepleier og offentlig godkjent syke- 
 pleier. Yrkestittel ”Barnesykepleier” må komme frem i utlysning- 
 teksten når det gjelder Nyfødt-, Barn- og Ungdomsavdeling
3) Overordnet plan som har til hensikt å rekruttere kompetanse.  
 Skape tettere bånd mellom utdanning og klinikk og opprette  
 kombistillinger. 
4) Økt kompetanse om barnesykepleie på alle nivå i helsetjenesten,  
 som kan bedre holdninger om kompetansebehovet til syke barn.  
 Dette vil samtidig komme det komplekst syke barnet til gode.

BSF takker alle konferansedeltagerne for mange gode innspill som er 
verdifullt i arbeidet med synliggjøring av behovet for kompetanse om 
barn.

LIV MARI BRANDT OG INGER LUCIA SØJBJERG, UTDANNINGSUTVALGET BSF 
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«Vi ønsker at flere lærere deltar!»
Tema: «Hvordan kan utdanning, klinikk og Barnesykepleier-
forbundet samarbeide om å synliggjøre barns behov for  
spesialkompetanse»

Det er forholdsvis nytt at lærere fra bachelorutdanningen deltar 
på denne konferansen. Vi var 3 lærere fra Bachelorutdanningen på 
Høgskolen i Oslo og Akershus som deltok, ellers var det få lærere 
tilstede. 

Vi har erfart at interessen for barnesykepleie oppstår allerede under 
Bachelorutdanningen. For å rekruttere nye sykepleiere til vårt fagfelt 
er det derfor viktig at lærere fra bachelorutdanningene samarbeider 
tett med lærerne fra videreutdanningene og med det kliniske feltet. 

Vår hensikt med å delta var å treffe lærere fra andre utdanninger i 
Norge, eventuelt fra utlandet, ledere, fagutviklingssykepleiere og 
sykepleiere fra klinikken. Slike treff kan bidra til diskusjoner rundt 
dette viktige temaet. 

Gjennom konferansen ble ulike faglige perspektiver belyst og drøftet. 
Ved å delta på konferansen fikk vi anledning til å utveksle erfaringer, 
diskutere undervisning/pedagogiske metoder og gjennomføring 
av kliniske studier. Konferansen bidro til å øke fellesskapsfølelsen 
mellom høgskolen og det kliniske feltet. Sammen kan vi arbeide 
mot et felles mål; utdanne sykepleiere med spesialkompetanse. 

Vi opplevde at dette var en flott felles arena hvor fag, ledelse og 
skole møttes.  

Vi takker for et innholdsrikt, vel gjennomført og flott faglig Vårseminar 
2014, og oppfordrer flere kollegaer til å delta neste år.  

Kathrine Espeland, Kirsten Jacobsen 

Ulfsby, Astrid Thorsad.
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