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Innspill til møte med Helse- og omsorgsdepartementet   

Stor bekymring rundt mangel på barnesykepleiere i Norge 
Barnesykepleierforbundet som er en faggruppe i Norsk Sykepleierforbund (NSF) er bekymret for 
mangelen på barnesykepleiere. Faggruppens medlemmer er sykepleiere og spesialsykepleiere som 
arbeider med syke nyfødte, barn og ungdom og deres pårørende i spesialisthelsetjenesten og i deler 
av primærhelsetjenesten.  

Det er i dag ingen nasjonal oversikt over antall spesialsykepleiere i Norge og heller ikke det framtidige 
behovet for disse. Særlig kritisk er situasjonen knyttet til spesialsykepleiere innen ABIO (anestesi, 
barn, intensiv, operasjon) (1). De fire spesialitetene har ulike utfordringer og for Barnesykepleie er de 
største utfordringene tilgangen på utdannelse med stipend og kontinuitet i utdanningen. 

 

Manglende anerkjennelse av barns behov 
Det er begrenset med undervisning om barn i Bachelorutdanningen i sykepleie. Barn er ikke små 
voksne, og kompleksiteten av akutt/kritisk sykdom hos barn tydeliggjøres! Dagens situasjon bærer 
preg av for liten barnefaglig kompetanse i spesialisthelsetjenesten, samt at fokuset på ressursstyring 
går ut over kvaliteten i tjenestene. Den manglende kompetansen vil kunne utgjøre en fare for 
pasientsikkerheten overfor akutt og eller kritisk syke barn (2, 6).  

Det er mange grunner for at barn trenger spesialister innenfor barnesykepleie. Barn har andre 
sykdommer og sykdomsforløp enn voksne. I tillegg er syke barn primært barn, og personalet som tar 
hånd om barn på sykehus må ha spesialkompetanse og kunnskaper om barns utvikling (fysisk, 
psykisk, emosjonelt og sosialt) og deres spesielle behov.  De må også ha kommunikasjonsferdigheter 
for å oppnå barnets og foreldrenes tillit. Barn er avhengige av sine foreldre og sykepleien til barn 
innebærer helhetlig ivaretakelse og samarbeid med hele familien. Bachelorutdanningen i sykepleie 
inneholder lite om syke barn og gir derfor ingen spesialkompetanse. Spesialsykepleierutdanningen er 
dermed nødvendig for å dekke barns behov på sykehus (3). 
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Konsekvenser av mangel på barnesykepleiere 
Nyfødt-, barne- og ungdomsfeltet er enormt. Jfr. SSB ble 362 673 barn mellom 0-18 år behandlet i 
spesialisthelsetjenesten i 2015, fordelt på døgn-, dag og poliklinisk behandling hvor kun 1/3 var 
døgnbehandling (8). Pasientspennet strekker seg fra de ekstremt premature barna født i 
svangerskapsuke 23 og helt opp til ungdommer inntil 18 år. Barnesykepleiere tar i bruk kunnskap og 
utvikler ny kompetanse som gir endringer, mye sykepleierarbeid danner grunnlaget for dagens 
satsningsområder, nasjonale retningslinjer, og rapporter. Uten barnesykepleierne som fører 
kunnskap ut i praksis, utvikler metoder og verktøy og ser behov for kvalitetsforberedende arbeid og 
implementerer denne, vil syke nyfødte, barn, ungdom og deres familier tape. Pasientsikkerheten og 
kvaliteten i helsetjenesten til barn svekkes uten tilstrekkelig barnesykepleiefaglig kompetanse.  

Den medisinsk -teknologisk utvikling har ført til at stadig flere kompliserte tilstander behandles og 
stiller store krav til barnesykepleiernes kompetanse. Denne kunnskapen er nødvendig for å hjelpe 
barn til å bearbeide og mestre opplevelser og erfaringer som følge av sykdom og sykehusinnleggelse 
og for å utøve sykepleie tilpasset barnets spesielle behov.   

 

Øke utdanningstakten kraftig og gi tilbud om utdanningsstillinger og 
utdannelser flere steder i Norge 
Over halvparten av enhetslederne ved landets barneavdelinger oppgir at de har et utilstrekkelig 
antall faste ansatte med videreutdanning til å opprettholde tilfredsstillende kompetanse ved 
avdelingen. 10 % sier at de er usikre på om de har dette (1, 4).  

En av tre enhetsledere ved landets barneavdelinger oppgir at de har et utilstrekkelig antall årsverk til 
å opprettholde en tilfredsstillende kapasitet ved enheten. 16 % er usikre på om de har dette (1,4).  

Norge har tilsammen 15 utdanningsinstitusjoner som tilbyr videreutdanning innen sykepleie, av disse 
er det 7 som tilbyr videreutdanning innen barnesykepleie og kun 5 som i dag faktisk har 
videreutdanning i barnesykepleie. Disse fem har tilsammen 38 studenter som skal dekke behovet for 
hele landet (1, 5). Dette er ikke tilstrekkelig til å dekke landes behov. Høgskolene og universitetene 
oppgir at de kan øke utdanningskapasiteten, men de rapporterer at sykehusene etterspør 
spesialsykepleiere basert på “akutte” behov i stede for langsiktig kompetanseplanlegging. Videre har 
sykehusene varierende tilbud om praksisplasser og stipend. Disse faktorene gir liten forutsigbarhet 
for utdanningsinstitusjonene til å planlegge opptak og dimensjonering av studietilbudet.   

 

Barnesykepleierforbundet anbefaler 
Barneavdelingene må få status som spesialavdelinger, og det må stilles krav om spesialutdanning for 
å jobbe på disse avdelingene. Ordningen med lønnet etterutdanning/spesialutdanning må settes i 
system, og det bør legges til rette for at sykepleiere tar mastergrad.   

Alle barneintensiv- og nyfødtintensivavdelinger må få intensiv status og dermed intensiv bemanning 
med krav om 100% dekning av spesialsykepleiere. 

Barn og ungdom som har hyppig, langvarig og eventuelt vedvarende behov for oppfølging av 
spesialisthelsetjenesten bør få tilbud om avansert hjemmesykehus med barnehelsefaglig 
kompetanse (team av barnesykepleiere og barneleger) for å gjøre hverdagen enklere for familier som 
allerede er under stort press. Slikt tilbud bør gis over hele landet. Godt organisert hjemmebehandling 
er god ressursutnyttelse samtidig som det setter brukerne i fokus. Pasientgrupper som har behov for  



 
  

slik oppfølging kan eksempelvis være premature, kreftsyke, funksjonshemmede barn, og barn med 
behov for lindrende behandling. Barn skal kunne velge å få dø hjemme.   

Nasjonal oversikt over utdanningskapasiteten innen barnesykepleie og behovet for barnesykepleiere. 
Alle helseregioner skal ha utdanningsinstitusjoner som tilbyr videreutdanning i barnesykepleie med 
mulighet for mastergradsutdanning (både heltid og deltid), plassene som tilbys skal samsvare med 
behovet. Alle plassene som tilbys bør få mulighet til utdanningsstipend med 100% dekking av lønn og 
bindingstid (Tromsø-modellen). 

Sykepleiernes kompetanse og spesialisering innen barnepalliasjon bør styrkes, enten som fordypning 
ved masterpåbygg etter endt barnesykepleiervidereutdanning, eller ved opptakskravene til slik 
videreutdanning1 innen barnepalliasjon må være at man er spesialsykepleier (barnesykepleier/ 
helsesøster/ kreftsykepleier/ nyfødtsykepleier). 
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