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Barnsjuksköterskor



 Högskoleverket har haft i uppdrag av 
regeringen att utreda hur 
specialistsjuksköterskeexamen bör vara 
utformad för att bättre möta vårdens behov i 
framtiden.

 Högskoleverket förespråkar att inriktningarna 
tas bort eftersom det ger en större flexibilitet.



1. Vårdform
2. Relationer, närhet, trygghet
3. Föräldramedverkan
4. Information
5. Medbestämmande
6. Miljö
7. Stöd i utvecklingen
8. Kvalificerad personal
9. Kontinuitet
10. Respekt och integritet



 Personal som vårdar och behandlar barn skall 
ha en sådan utbildning och kompetens att de 
kan bemöta de fysiska och psykiska behoven 
hos barnet och dess familj.



 Leg. sjuksköterska, kandidatexamen
 Specialistsjuksköterska inom hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar, 
magisterexamen

 Barnsjuksköterska med inriktning mot ex 
astma, diabetes, neonatologi eller smärta

 Disputerade barnsjuksköterskor



 Ca 3000 verksamma barnsjuksköterskor, 
BSSK 

 Andelen BSSK på barn- och 
ungdomsklinikerna varierar 

 I regel lägre andel BSSK på 
universitetssjukhusen



RESURSDATA

Personalkostnad / inv
Antal årsarb. Läkare/100 000 inv
Antal årsarb. SSK/100 000 inv
Antal årsarb. USK+Bitr+Barnssk./100 000 inv
Antal årsarb. Dietister / 100 000 inv
Etc…



KVALITETSDATA

Andel specialister av läkare 
Andel ST läkare 
Andel ssk 



 Svårt sjuka barn
 Barn med multiproblem och många 

vårdkontakter
 Nya överlevare
 Nya diagnoser

• Barn med psykosociala problem
• Föräldrar och syskon



 Avancerad barnsjukvård
 Korta vårdtider 
 Snabba möten
 Snabba bedömningar
 Slimmade organisationer, ekonomiperspektiv



Låg andel barnsjuksköterskor 
inom barnsjukvården



 Varför kräver vi inte att det är 
barnsjuksköterskor som arbetar med barn?
◦ Sjuksköterska sökes till barnavdelning
◦ Erfarenhet av barn är meriterande…
◦ Behöver aldrig gå någon barnutbildning 
◦ Behöver aldrig åka på konferens

 Hur kan disputerade barnsjuksköterskor bli 
en tillgång i barnsjukvården?



 Barnet/familjen i centrum 
 Ett mål på 100 % (tillsvidareanställda) 

barnsjuksköterskor inom barnsjukvården 
 Fler disputerade barnsjuksköterskor i vården
 Inga barn på vuxenavdelningar
 Barnkompetens även inom intensivvård, 

röntgen, psykiatri, primärvård… där barn 
finns



Det är barnen som är 
framtiden 


Vi skapar 
förutsättningarna
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