
Hva er morgendagens behov for kompetanse i Barnesykepleie var 
årets tema for fag-, leder og lærerkonferanse, som samlet over 60 
aktive og engasjerte deltakere fra hele landet.

Dagens ressursforedrag hadde tre ulike vinkler til temaet. Morten 
Syversen startet med «Barnesykepleiefaglig kompetanse – inn i 
fremtiden». Foredraget tok utgangspunkt i tre hovedtemaer som 
er symbiotisk sammenknyttet; pasientbehandling, arbeidsvilkår og 
utdanningskrav.  Morten ga en kort beskrivelse av rammebeting-
elsene for- og utviklingen av dagens pasientbehandling, og stilte 
spørsmålet «Når starter morgendagen?». Medisinske nyvinninger 
innebærer at pasientpopulasjonen på sykehus er ganske annerledes 
enn for få år siden. Diagnoser som tidligere krevde lengere sykehus-
innleggelse behandles nå poliklinisk og mange tilstander som var 
uforenlig med liv kan nå behandles.  Volumet av alvorlig syke  
pasienter stiger og de som innlegges er mye dårligere enn tidligere. 
Til sammen gir dette nye utfordringer med hensyn til både  
organisering, bemanning og kompetanse.  Spørsmålet er om de  
tradisjonelle kliniske videreutdanningene gir tilstrekkelig  
kompetanse til å møte kravene?

Inger Anette Finrud fulgte opp med «Morgendagens helsetjenester 
– Henger barnesykepleierne med i svingene?». Inger Anette tok i 
sitt foredrag utgangspunkt i begrepet innovasjon, som handler om 
å tenke helt nytt eller tenke nytt om det eksisterende. Innovasjon 
handler om å være åpen og utvide handlingsrommet gjennom å 
se alternativer, finne nye spor og løsninger. For å lykkes er det viktig 
med mobilisering av de ansatte, for det er de som vet hvor skoen 
trykker, de har også ofte forslag til løsningen. For å fremme refleksjon, 
nytenkning og innovasjon er det viktig med en åpen og aner- 
kjennende organisasjonskultur som også legger til rette for  
rapportering av feil og mangler ved tjenesten. Aktuelle spørsmål er 
om dagens læringsarenaer er tilpasset morgendagens utfordringer, 
og om læringskulturen er tilpasset morgendagens brukere?

Kirsten Aune Walther ga et kort innblikk i morgendagens brukere 
gjennom innlegget «Klinikkens behov for kompetanse i en tid med 
mer spesialisert behandling, kortere møter med pasienten, økt 

behov for samhandling og endring i demografisk utvikling». Krav og 
forventninger til helsetjenesten er økende med hensyn til kvalitet 
og involvering. Forebygging, brukerinvolvering og helhetlige be-
handlingsforløp i pasientens nærmiljø er sentrale begreper. Kravene 
til kunnskapsbaserte ferdigheter og tverrfaglige – og tverretatlige 
samhandlingskompetanse er økende. Spørsmålet er på hvilken måte 
praksis og utdanningsinstitusjoner er forberedt på denne utviklingen? 

Aktualiteten av tema, innlegg og spørsmålene som ble reist, ble  
understrekt i Mads Bøhle’s presentasjonen av de foreløpige resulta-
tene fra Norsk Sykepleierforbunds ABIO undersøkelse. Fullstendig 
resultat offentliggjøres senere.

Siste delen av programmet foregikk i grupper. Deltakerne ble løselig 
delt i fire grupper; ledere, lærer, fagutvikling og drift for å utdype og 
drøfte spørsmål på bakgrunn av ressursforedragene. 

Aktiviteten i gruppene var stor og det var tydelig at flertallet av  
deltakerne satt pris på drøftingen blant likesinnede. Oppsummert 
ble behovet for kompetanse og samarbeid fremhevet. Dette ble 
uttrykt gjennom følgende hovedpunkter:
• Kompetanseplaner, samarbeidsprosjekter og jevnlige møter  
 mellom klinikk og utdanningssteder. Tydeliggjøring av  
 kompetanse, hva er det barnesykepleiere kan – hva kan deres  
 kompetanse brukes til? Viktig med bevisste ledere.
• Viktig å legge til rette for kunnskapsutvikling og å ha klare mål  
 for hvilken type kompetanse som trengs.  Hvordan utvikle barne- 
 sykepleiefaget i den enkelte avdelingen? Rammevilkår og faglig  
 engasjement er viktig. Det er utfordrende at videreutdanningene  
 kun finnes i de store byene, mulighetene for eller desentralisert  
 utdanning bør undersøkes.
• Utveksling av ansatte gjennom delte stillinger, slik at ansatte fra  
 praksis jobber noe på utdanningene og motsatt. Styrke pedago- 
 gisk kompetanse hos veiledere i klinikken, stille krav om  
 teoretiske begrunnelser både hos kollegaer og studenter. 

Deltakelsen var i år rekord stor og deltakerne ga uttrykk for at det 
hadde vært en inspirerende dag.
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