
Tusen takk for at dere er aktive, engasjerte 
og kommer med mange gode faglige 
innspill! Kjempebra og veldig viktig! Det 
er en ære og glede å lede barnesyke-
pleierforbundet.

Vi ønsker å takke alle for vel gjennomført 
Fag-, leder-og lærer-konferanse og 
vårseminar med helsedebatt. En spesiell 
takk til lokalgruppen i Oslo og Akershus 
og alle som presenterte fag og forsknings- 
prosjekter! Det var totalt 151 påmeldte.  
Under helsedebatten ble nyfødt og 

familieomsorg, intensiv bemanning, 
ungdomsmedisin, kompetanse og 
omskjæring løftet frem. Det var mange 
engasjerte og viktige spørsmål fra salen, 
dessverre ble det ikke tid til alle. Alle 
presentasjonene fra konferansen er lagt 
på våre nettsider! 

Barnesykepleierforbundet har gitt 
høringsinnspill ifm barnehus og om-
skjæring av gutter. Videre har vi vært 
i åpen høring i Stortingets helse- og 
omsorgskomite angående lov om rituell 
omskjæring av gutter. Her deltok vi sammen 
med Landsgruppen av helsesøstre og 
Jordmorforbundet for NSF. Dere finner 
våre innspill på BSFs hjemmeside under 
fanen Fag og forskning/høringer. 

BSF er med i tre prosjekter i NSF; ABIO 
ressurs, Fremtidens spesialsykepleier 
og Forskningsnettverk. Prosjektet ABIO 
ressurs er et samarbeidsprosjekt mellom 
faggruppene anenstesi, intensiv og 
operasjon, og NSF. Spørreskjemaene 
er sendt ut til medlemmer, ledere og 
utdanningsinstitusjoner. Tusen takk til 
alle som har tatt seg tid til å svare. De 
medlemmene som ikke ble inkludert i 
denne runden vil motta spørreskjema 
senere. Det er viktig for oss i BSF å få 

innspill fra alle våre medlemmer. Prosjektene 
Framtidens spesialsykepleier og Forsknings-
nettverk er i startgropen og dere vil få 
mer informasjon om dette senere.
 
Tusen takk for mange gode innspill til 
nasjonal helse- og sykehusplan. Vi har 
satt sammen innspillene fra dere og 
sendt inn til NSF. Dere finner innspillene 
på BSF sin nettside under Fag og  
forskning/høringer.

NoSB Stockholm 4.-5. september 2014. 
Fra Norge vil nestleder  i BSF Mads 
Bøhle, barnesykepleier og intensivsyke-
pleier Nina Kynø og Barneombud Anne 
Lindboe holde innlegg. Her finner dere 
programmet: www.jordnarait.se/NoSB.

Barnesykepleierforbundets neste  
vårseminar arrangeres i Trondheim den 
13.-15. april 2015. Hold av datoene!  
Send gjerne inn tips til: trondheim2015@
barnesykepleierforbundet.no 
Nå nærmer det seg sommer med 
storskritt. Ønsker dere alle en riktig fin 
sommer!

Med vennlig hilsen
Anja Smeland
Leder Barnesykepleierforbundet NSF

KJÆRE  
MEDLEMMER

Helse- og omsorgsdepartementets 
svar på spørsmål fra BSF
LISBETH NORMANN, STATSSEKRETÆR I HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

1. Egne barneavdelinger tilrettelagt for 
barn og ungdom
Barn har rett til å legges inn på egne barn- 

avdelinger, og skal ikke legges på rom med 

voksne som kan virke skremmende på dem 

(§4). Likevel gjøres dette i Norge. De fleste ung-

dommene ligger på voksenavdelinger, de aller 

fleste barn som opereres ligger på postopertive 

avdelinger hvor de er på samme rom som 

voksne også på store universitetssykehus hvor 

det er mer enn nok barn til å kunne danne egne 

barnepostopertive avdelinger (det er kun ett 

sykehus i hele Norge som har egen postoperativ 

avdeling for barn). Det er ikke eget personale for 

barnepasientene, og få har spesialkompetanse 

til barn. Hva kan Helseministeren gjøre med dette?

Svar: Vi er opptatt av at barn og ungdom 
som er i kontakt med helse-tjenesten og 
særlig de som er innlagt på sykehus får god 
omsorg og hjelp. Fordi barn og ungdom har 
særskilte behov og fordi mange av dem ikke 
kan uttrykke sine behov på samme måte 
som voksne pasienter, har vi bestemmelser 
i pasient- og brukerrettighetsloven og en 
egen forskrift som skal ivareta deres særskilte 
behov. Når det gjelder behandlingen, og om-
sorgen for disse når de er innlagt i sykehus, er 
det ledelsen på sykehuset og på den enkelte 
avdeling som har ansvar for at kvaliteten er 
god, at kompetanse er riktig og at beman-
ningen er tilstrekkelig. Vi er glade for at våre 
barneavdelinger har så høy kvalitet som 

de har med kompetanse og erfaring som 
kommer syke barn til gode. Så er vi også så 
heldige i Norge at vi har gode tilsynsmyndig-
heter og gode systemer for å håndtere avvik 
hvis det er grunn for det. I en slik sammen-
heng er det også adgang for foreldre til å 
henvende seg til fylkesmannen dersom de 
mener at regelverket ikke blir fulgt. De kan 
også ta kontakt med Pasient- og brukerombudet 
i fylket der de bor, som både kan gi råd og 
veiledning samt bistå med å formulere og 
videreformidle spørsmål eller klager.

2. Ungdom
Rambøll-rapporten viste at helsetilbudet 

for ungdom er fragmentert og lite helhetlig, 
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ukoordinert og med tilfeldige overføringer fra 

barneavdelinger til voksenavdelinger. Det er stort 

behov for kompetanseheving for helsepersonell og 

behov for nasjonal satning. Hva har Helse- 

ministeren tenkt å gjøre med det?

 
Svar: Vi hører både fra ungdom selv, Barne-
ombudet og andre at det er særlige utfordringer 
knyttet til denne gruppen, og spesielt de 
som er langvarig og kronisk syke. Vi vet at 
overgangen fra barn til voksen er krevende 
og at det er viktig at denne gruppens behov 
blir godt ivaretatt. Ofte er det enkle grep som 
gir god effekt. Et godt eksempel er Ahus som 
har laget et eget ungdomsrom, der ungdom 
som er innlagt, ofte over lang tid, kan møte 
venner, se film og ha en frisone slik ungdom 
liker. Det er viktig å oppfordre til at andre 
finner tilsvarende løsninger. På Helse- 
konferansen som departementet nylig  
arrangerte var ungdoms behov et tema og 
der var også ungdomsrådet på Ahus  
representert. Det er særdeles viktig, når vi skal 
lage pasientens helse-tjenester som var fokus 
på denne konferansen, at også barn og  
ungdoms stemme blir hørt.  

Så er vi glade for at Helsedirektoratet sam-
arbeider med brukerorganisasjoner og 
profesjonsorganisasjoner for å lage mer 
ungdoms-vennlige helsetjenester, og blant 
annet planlegger å utvikle kvalitetsstandarder 
for ungdomsvennlige helsetjenester. Dette 
gir fagmiljøene en unik mulighet til å dele sin 
kompetanse om denne gruppens behov 
og komme med innspill på hvordan vi i 
fellesskap skal utforme gode tjenester for 
barn og unge fremover. 

3. Kompetanse
§ 5 i Forskrift om barn på helseinstitusjon sier at 

personalet må ha kunnskap om barn. Grunn-

utdanningen i sykepleie inneholder meget få 

timer (14-21 timer) om barn og ungdom, og 

veldig få har praksis på barneavdelinger under 

utdanningen. Dette fører til at sykepleiere som 

kun har grunnutdanning har fått et særdeles 

dårlig grunnlag for å jobbe på barne- og ung-

domsavdelinger. Barne- og ungdomspasienter 

som ligger på barneavdelingene er dårligere 

enn for noen år siden, bl.a. fordi det nå er 

tidligere tilbakeføring fra intensivavdelingene 

pga kapasitetsmangel der. Barn har helt andre 

tegn på forverrelse enn voksne, mindre mu-

lighet til å si fra og akutt forverring skjer raskt. Det 

kreves derfor spesialkompetanse for å ivareta 

barna. Det er stor manko på spesialkompetanse 

og barne-sykepleiere på de fleste barneavdelinger

 

i Norge. Foreldre, barneombud og helse-

personell, samt pasientombud i Akershus og 

fylkesmannen til Oslo har varslet om situasjonen 

og hvilke konsekvenser dette har fått og kan få 

for barnepasientene. Hva vil Helseminsteren 

gjøre med dette?

 

Videreutdanningen i barnesykepleie finnes flere 

steder i Norge og er av 11/2 års varighet (som 

intensivsykepleie). Noen universitetssykehus har 

opprettet utdanningsstillinger for sykepleiere 

som ønsker å videreutdanne seg, men veldig 

få er holdt av til barnesykepleiere. Hvordan vil 

Helse-ministeren sikre at barn og ungdom blir 

ivaretatt av sykepleiere med spesialkompetanse?

Svar: Gode utdanninger og god kompetanse 
er avgjørende for å sikre god og forsvarlig 
behandling. Vi er glade for at sykepleierne er 
opptatt av egen kompetanse og at det finnes 
gode utdanningsløp og tilbud. Helse- og 
omsorgsdepartementet har dialog med 
Kunnskaps-departementet som har ansvar 
for utdanningene, og der er det et pågående 
arbeid med å se på hvordan en kan styrke 
utdanningene slik at de møter fremtidens 
behov. Det skal være et samspill mellom 
utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet og 
innholdet i utdanningene må gjenspeile de 
utfordringer som helse- og velferdstjenesten 
har. Så er det fint at vi for å sikre denne dia-
logen har samarbeidsorgan mellom alle de 
regionale helseforetakene og utdannings-
institusjonene, hvor sykehusenes behov for 
spesialkompetanse skal meldes inn, slik at  
utdanningen kan utvikles i tråd med behovet.

4.  Den økonomiske situasjonen på  
sykehusene
Den økonomiske situasjonen er presset og all 

behandling måles i kroner og øre. Noen av de 

største sykehusene i Norge står overfor enorme 

kutt i budsjettene sine. Viktige tiltak for barnas 

helse som f.eks musikkterapeuter og sykehus- 

klovner vil ikke sykehusene finansiere og må 

derfor finansieres av gavemidler som foreldre har 

donert til sykehuset. Viderefører de økonomiske 

besparelsene til dårlig kvalitet på bl.a. medisink 

utstyr, som for eksempel diabetespumper, samt 

redusert tid til pasientene og dårligere kvalitet 

og pasientomsorg. Hva tenker Helseministeren 

om dette og hva vil du gjøre med dette?

 
Svar: Årets budsjett er det største noensinne 
og vi bevilger omlag 122 milliarder kroner 
til sykehusene. For dette året betyr det at 
regjeringen styrket sykehusenes økonomi 
med 2,7 milliarder kroner, dette er den 
høyeste budsjetterte aktivitetsveksten for 
sykehusene noensinne. Departementet gir 
deretter midler til de regionale helseforetakene 
som skal sørge for gode tjenester i sykehusene, 
gjennom å foreta gode prioriteringer enten 
dette omfatter sosiale tiltak, medisinsk tekninsk 
utstyr, utdanning, kvalitetestiltak eller andre 
viktige formål. 
 
5. Hva tenker Helseministeren er de 
viktigste arenaene for samarbeid med 
Barnesykepleierforbundet i Stortings-
perioden?

Svar: Vi jobber med mange store prosesser 
i departementet nå, både nasjonal helse- 
og sykehusplan, ny stortingsmelding om 
primærhelsetjenesten og folkehelsemelding. 
Her vil også tilbudene til barn og unge være 
tema. I alle disse prosessene vil vi ta initiativ 
til å involvere fagforeninger, faggrupper, 
pasient- og brukerorganisasjoner, pårørende 
og en rekke andre organisasjoner som vi 
vet vil bidra slik at vi tar gode beslutninger 
og lager fremtidsrettede og gode tjenester. 
Så håper vi at Barnesykepleierforbundet på 
nasjonalt nivå samarbeider med Helse- 
direktoratet og lokalt med sykehusene og 
kommunene. På den måten vil den kompetanse 
dere besitter komme barn og unge til gode, 
vi kan få nye løsninger og god kvalitet, enten 
syke barn og unge befinner seg i sykehus 
eller får oppfølging og behandling hjemme. 

LISBETH NORMANN

Foto: Bjørn Stuedal
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