
 
 

Høringssvar til utviklingsplan for Vestre Viken 2035 fra Barnesykepleierforbundet lokalgruppe i Vestre 
Viken 
 
Høringssvaret tar for seg det som omhandler barn og unge i utviklingsplanen og ivaretagelsen av deres 
rettigheter. 
Slik vi leser planen er dens overordnede mål å tilby helsehjelp med høy kvalitet gjennom robuste og 
likeverdige tjenester hvor sårbare pasienter skal vises særskilt oppmerksomhet. Vi kan ikke se hvilke 
aldersgruppe Vestre Viken referer til når de bruker begrepet «barn og unge», så vi forholder oss 
definisjonen brukt i Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon § 3 at barn er personer under 18 år og 
svarer med dette som utgangspunkt. 
 
Per i dag blir barn og ungdom som skal gjennomgå kirurgisk inngrep innlagt på voksenavdelinger i hele 
Vestre Viken. Noe som også bekreftes i planen. Utviklingsplanen beskriver at nye akuttforløp innebærer 
også en «gjennomgang av de områder hvor det i dag er variasjon mellom sykehusene». 
Videre viser planen til at «helsepersonell i alle voksenavdelinger må ha nødvendig kompetanse til å møte 
barn og ungdom og deres behov på en god måte» samt gode kommunikasjonsferdigheter.  
 
Vi i barnesykepleierforbundet forstår med dette at barn og unge fortsatt vil bli lagt inn på voksenavdelinger 
i fremtiden og at det dermed ikke er Vestre Vikens plan om å endre på denne praksisen. Det er fokus på å 
sikre kompetanse innenfor voksenavdelingen innenfor hvordan barn og unges behov skal møtes på en god 
måte og kommuniseres med.  
 
Barn og unge er en sårbar pasientgruppe med spesielle behov. Måten disse pasientene og deres familier 
blir ivaretatt i sykehuset, kan være avgjørende for deres livskvalitet senere i livet. I Norges Grunnlov § 104 
står det at ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende 
hensyn. Forskrift om barns opphold i helseinstitusjoner sier klart i § 4 at barn fortrinnsvis skal legges inn i 
egne barne- og ungdomsavdelinger. § 5 sier at personalet må ha kunnskap om barns utvikling og behov, og 
informere og veilede foreldre om barns mulige reaksjoner i forbindelse med sykdommen og 
institusjonsoppholdet. Kapittel 4 beskriver videre barns rett til aktivisering og undervisning og at det skal 
avsettes egne areal til dette.  
 
I Vestre Viken har vi en av Norges største Barne- og ungdomsavdelinger hvor vi har spesialisert 
kompetanse på behandling og helhetlig ivaretakelse av barn og unge og deres familier i tråd med forskrift 
om barn på helseinstitusjon. At ikke alle barn og unge i Vestre Viken skal få dette tilbudet, uavhengig av 
diagnose og bosted, mener vi i barnesykepleierforbundet er med på å bidra til at en sårbar pasientgruppe 
ikke mottar likeverdige tjenester. Vi mener at dette ikke er til barne- og ungdomspasientene i Vestre 
Vikens beste. 
 
For å ivareta våre barne- og ungdomspasienter i Vestre Viken på best mulig måte, mener vi at; 

- Vestre Viken definerer aldersgruppen barn og unge i sin utviklingsplan. 
- Alle pasienter under 18 år med kirurgiske/ortopediske problemstillinger skal legges inn på Barne- 

og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus, uavhengig av bosted. Dette for å sikre et likeverdig 
helhetlig tilbud under sykehusoppholdet. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
På vegne av Barnesykepleierforbundet lokalgruppe i Vestre Viken (ved Drammen sykehus) 
Beate Harvik 
Lokalgruppeleder 
 
 
 
 
Referanse:  
 
Barnesykepleierens kompetanse, ansvar og oppgaver: 
 
https://www.digiblad.no/barnesykepleierforbundet_nsf/barnesykepleierens-kompetanse-ansvar-og-
oppgaver/?fbclid=IwAR2Y_dM26KqpzqdetZX0qtvA1tdIW7g3ZF7gOti5R4IRjU5Xhkl3-D4DcZY 
 
 
Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1217 
 

https://www.digiblad.no/barnesykepleierforbundet_nsf/barnesykepleierens-kompetanse-ansvar-og-oppgaver/?fbclid=IwAR2Y_dM26KqpzqdetZX0qtvA1tdIW7g3ZF7gOti5R4IRjU5Xhkl3-D4DcZY
https://www.digiblad.no/barnesykepleierforbundet_nsf/barnesykepleierens-kompetanse-ansvar-og-oppgaver/?fbclid=IwAR2Y_dM26KqpzqdetZX0qtvA1tdIW7g3ZF7gOti5R4IRjU5Xhkl3-D4DcZY
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1217

