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Innhold
• Noen trekk i utfordringsbildet hva gjelder 

behov for sykepleiekompetanse innen 
helsetilbudet til barn og nyfødte?

• Hvordan vurderes kompetansen en oppnår 
etter bachelorgrad i sykepleie innen dette 
feltet ? 

• Hvorfor trengs masterkompetanse ut over av 
hva bachelor- og videreutdanningene har 
kunne tilføre?



Utfordringsbildet 1 : 
Kvaliteten på helsetjenesten

• Det er et betydelig omfang og en overraskende geografisk 
forskjell i forbruk av helsetjenester gitt til verdens antatt 
friskeste barnebefolkning. (Barnehelseatlas for 
Norge,2015). 

• Det er utviklet mange nasjonale behandlingsveiledere, men 
det tyder på at bruken av disse varierer

• Det finnes grupper av barn som ikke får et tilfredsstillende 
helsetilbud – spes ressurskrevende og alvorlig syke barn med 
sammensatte helseproblemer.  



Konklusjon fra nyfødtmedisinsk 
helseatlas, desember 2016 

• Det viser seg å være en uberettiget variasjon i
– Hvor mange som innlegges
– Hvordan de behandles
– Hvor lenge de behandles

• Størst variasjon i behandlingen av de minste syke barna, - her er 
det variasjon i behandlingskultur og håndtering



Utfordringsbildet 2: 
Stor mangel på sykepleiekompetanse

Kartlegging av ABIOK-videreutdanning, Analysesenteret 2017



• I 2014 oppgir 54 % av enhetslederne at de hadde for få, fast 
ansatte barnesykepleiere til å opprettholde en tilfredsstillende 
kompetanse ved enheten. 

• Rapporten fra analysesenteret 2018 peker på mangel av avansert 
klinisk kompetanse og barnefaglig kompetanse i kommunene som 
spesielt kritisk 

• I OUS sin handlingsplan for å imøtekomme behovet for spesial-
sykepleiere hevdes det at tross utdanningsstillinger som man startet med
i 2014, er det fremdeles i 2018 en kritisk mangel innen flere spesialiteter, 
bl a nyfødtsykepleiere og  barnesykepleiere

BEHOV



Utdanningstakt:

Tall fra barnesykepleieforbundet  NSF 2017 2018
Utdannede barnesykepleiere (90 sp) på 
landsbasis

66 53

Utdannede nyfødtsykepleiere (60 sp) på 
landsbasis

25 25

Utdanningstilbud innen barnesykepleie:
- 3 utdanningssteder tilbyr primært videreutdanning
- 3 utdanningssteder tilbyr primært masterstudier
- 1 utdanningssted tilbyr primært både master og videreutdanning
(Kartlegging av ABIOK-videreutdanning, Analysesenteret 2017)

Utdanningstilbud innen nyfødtsykepleie:
- 1 utdanningssted som fra 2019 tilbyr primært masterstudium



Kompetanse etter fullført bachelorgrad i 
sykepleie 
Dagens bachelorutdanning har et innhold som tilsier 
at de i liten grad oppnår kompetanse innen barne- og 
nyfødtsykepleie.

Eksempel på kommentar fra 
kandidatundersøkelse fra juni 2018:
«Skulle ønske det var mer fokus på anatomi og patofysiologi. Kan kutte litt 
på etikk, selv om dette selvfølgelig også er viktig. Følte studiet ga lite 
kunnskap om sykepleie til barn. Svært mye fokus på geriatrisk sykepleie. 
Savnet mer fokus på pasienter i aldersgruppe 18-50 år, da dette er 
pasientgruppen jeg nå arbeider med.»



Noen eksempel:

Rammeplan for sykepleierutdanningen(2008)

• Praksisstudier i samarbeid med pasienter og 
pårørende: 75 studiepoeng

• «Praksis må inkludere erfaring fra forebyggende 
helsearbeid, svangerskaps- og barselsomsorg og 
pediatrisk sykepleie»

Fra ulike fagplaner: Det spesielle knyttet til 
helsetjeneste til barn, unge og deres pårørende er 
som oftest tilrettelagt som felt - og prosjektarbeid.

Omfanget = ca 2 – 4 uker



Utdrag fra en artikkel i Krono
17.02.2019 om studentaktiv læring:

• For å møte bærekraftsutfordringene i 
fremtiden må høyere utdanning lære 
studentene å stille spørsmål (ikke bare 
servere ferdigtyggede svar), oppmuntre 
til kritisk tenkning (ikke bare levere 
kunnskap som dagens arbeidsgivere 
etterspør), og bygge på 
tverrvitenskapelig samarbeid (og 
dermed motvirke akademiske 
monokulturer). 



Hvilken merverdi kan 
masterkompetente sykepleiere ha mht
kvaliteten på tjenesten?

• Den spesifikke fagkompetanse til å møte dagens 
behov hos barn og nyfødte

• Særlig kompetanse på samhandling og veiledning 
med foreldre

• Undrende & reflekterende & argumenterende 
kompetanse

• Tydelig i sin sykepleiefunksjon i tverrprofesjonelt 
samarbeid

• Ressurs i veiledning og undervisning til kollegiet
• Organisatorisk kompetanse
• Initiere og bidra i praksisnært og aktuelt endrings- og 

utviklingsarbeid, & i forskning 



Merverdi mht sykepleieres formelle 
uttelling av gjennomført utdanning. 
• Norge er en del av det europeiske samarbeidet om 

kompetansepolitikk og har gjennom EØS inngått 
en avtale om høyere utdanning (Bologna-avtalen). 
Som en del av denne avtalen innebar ny 
gradsstruktur, noe som ble understreket i 
Kvalitetsreformen St. Meld 13 «Utdanning for 
velferd (2011-2012).

• Norsk sykepleierforbunds landsmøte 2015, vedtok 
at fremtidens spesialsykepleiere skal ha 
mastergrad for å møte samfunnets behov. 



Hva sier kandidatene etter fullført 
masterstudium?

NOKUTs studiebarometer fra undersøkelsen gjennomført høsten 2018:
UiO U-Sørøst-

Norge
Gjøvi
k

LDH UIN, 
Bodø

Gj.snitt

Jeg for kompetanse 
som er viktig for 
arbeidslivet

4,8 4,6 4,2 4,6 4,7 4,4

Studieprogrammet 
bidrar til din motivasjon 
for studieinnsats

3,8 4 3,6 3,9 4 3,9

Jeg er alt i alt tilfreds 
med studieprogrammet 
jeg går på

4,4 4,2 3,7 4,3 4,4 4

Ikke Alstrekkelig svar: Master i klinisk sykepleie, HiB(V) – Barnesykepleie + Helsesøster
NTNU, Ålesund, master i avansert klinisk sykepleie
Høgskolen Innlandet, master i avansert sykepleie i kommuneh.tj.



Hva sier arbeidsgivere?

• Arbeidsgiverne er fornøyde med kandidatene fra høyere utdanning og 
fagskole. Det viser resultatene fra den første nasjonale undersøkelsen 
om arbeidsgivers vurdering av nyutdannede.

• Arbeidsgiverne har preferanser for profesjons- eller yrkesrettede 
utdanninger der de regner med at kandidatene har de nødvendige 
ferdighetene og kjennskap til yrket/bransjen. Men, kandidatene må 
samtidig ha generiske «menneskelige» ferdigheter som 
samarbeidsevne og selvstendighet.

• OECD peker på at det er utfordrende for utdanningssystemet å utdanne 
kandidater med den «rette miksen» av disiplinspesifikke og 
tverrgående ferdigheter.

(Utdanning for arbeidslivet, NIFU 2019)



Konklusjon
• Forutsetninger for at master i sykepleie skal ha en 

merverdi, avhenger av hvorvidt vi lykkes med å 
lage utdanningsforløpet som kvalifiserer til mer 
enn at kandidatene kan mestre dagens 
utfordringer

• Forutsetninger for at master i sykepleie skal ha en 
merverdi avhenger av arbeidsstedets ledelse. 

I tillegg til klinisk utøvelse bør personell med 
etter og videreutdanning benyttes målrettet 
som eksempelvis til veiledning, undervisning, 
faglig ledelse, utvikling....



Takk for oppmerksomheten!

Mvh Margrete Hestetun


