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FÖRORD
En specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har  både barn, ungdomar 
och deras familjer som specialistområde. Arbetet bedrivs i 
såväl öppen som sluten hälso- och sjukvård inom alla instanser 
där barn och ungdomar vistas (t.ex. barnhälsovård, elevhälsa, 
hemsjukvård, intensivvård, barnmedicin, barnkirurgi, barn- 
ortopedi, öron-, näsa- och halssjukvård, ögonsjukvård, 
neonatologi, barntandvård, barnpsykiatri och barnhabilite-
ring). Oavsett verksamhetsområde och vårdform präglas 
arbetet av ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt som 
bygger på evidensbaserad vård och utförs i enlighet med 
gällande författningar. En specialistsjuksköterska med denna 
inriktning arbetar utifrån Konventionen om barnets rättigheter 
och Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- 
och sjukvård enligt NOBAB.

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) bildades 1975. Denna 
ideella förening är öppen för legitimerade sjuksköterskor som 
arbetar med eller är intresserade av hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar. RfB:s målsättning är att:
• värna om barns rätt till kompetent personal och barnvänlig miljö

• sprida kunskap om utbildning, kompetens och arbetsområden 
 som rör specialist-sjuksköterskan inom hälso- och sjukvård för 
 barn och ungdomar

• främja forskning och utveckling inom verksamhetsområdet

• bevaka och främja den professionella utvecklingen av yrket

• medverka till sammanhållning och gemenskap bland sjuk- 
 sköterskor som arbetar med barn

• främja samarbete inom Norden och Europa

• bevaka att Konventionen om barnets rättigheter följs.

 

Denna kompetensbeskrivning utarbetades 2007 av en arbets-
grupp inom RfB i samverkan med Svensk sjuksköterskeförening. 
I denna reviderade version har även de sex kärnkompetenserna 
för säker vård enligt Institute of Medicine (personcentrerad vård, 
samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, 
säker vård och informatik) styrt innehållet.

Dokumentets ram är Högskoleförordningens krav för specialist-
sjuksköterskeexamen på avancerad nivå inklusive de specifika 
krav som gäller för inriktningen mot hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar. Utbildningen omfattar för närvarande 60 högsko-
lepoäng(ett års helfartsstudier) och är anpassad till utbildnings- 
systemet i övriga Europaför att främja rörligheten bland studenter 
och yrkesverksamma specialistsjuksköterskor.

Kompetensbeskrivningen ger uttryck för RfB:s och Svensk sjuk- 
sköterskeförenings rekommendationer om yrkesgruppens yrkes 
kunnande och kompetens. Den ska:
• ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd 
 för deras familjer så att de kan identifiera lämplig omvårdnad 
 för sina barn

• tydliggöra specialistsjuksköterskans yrkesroll och kompetens för 
 såväl blivande som yrkesverksamma specialistsjuksköterskor samt 
 för övriga medarbetare i teamet

• vara vägledande för arbetsgivare vid anställning av sjuksköterskor 
 vid enheter där barn och ungdomar erbjuds hälso- och sjukvård 

• ge underlag och vägledning för specialistsjuksköterskeutbildning

• vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering 
 och genomförande av hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.



DEFINITIONER
Barn används i detta dokument liktydigt med barn och 
ungdomar från 0 till 18 år i enlighet med Konventionen 
om barnets rättigheter. 

Familj används genomgående i betydelsen närstående 
såsom föräldrar eller annan vårdnadshavare, syskon och 
andra centrala personer i barnets närhet.
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BAKGRUND
En förutsättning för att kunna ge god individuell vård och 
omsorg till barn och ungdomar är att specialistsjuksköter-
skan har en specifik kunskap om barns behov under olika 
utvecklingsstadier och i olika miljöer. 

Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. På grund av deras 
ålder och begränsade erfarenhet medges barn sällan full själv- 
bestämmanderätt. De har ingen politisk makt och är sällan 
representerade i formella eller informella påtryckningsgrupper. 
Barn är beroende av vuxna, vars närvaro och agerande är en 
viktig del av barns verklighet och kan utgöra en positiv såväl 
som negativ påverkansfaktor. Samtidigt tillhör barn en generation 
som växer upp och utvecklas i en annan kultur än den dagens 
vuxna vuxit upp i. Fenomen som exempelvis förändrade familje- 
mönster, media och datorspel påverkar sannolikt den unga 
generationens värdegrund och beteende.

Attityder och beteenden som rör hälsofrågor grundläggs redan 
tidigt under barn- och ungdomsåren. Det är därför viktigt att 
satsa redan på de yngre barnen för att förebygga framtida hälso-
problem. Så gott som alla barn i Sverige kommer i kontakt med 
både barnhälsovård och elevhälsa. Kontakten knyts redan när 
barnet är nyfött och varar ända tills barnet avslutar sin gymnasie-
utbildning eller motsvarande. Både inom barnhälsovården och 
elevhälsan har specialistutbildade sjuksköterskor en viktig roll när 
det gäller såväl att identifiera som att förhindra ohälsa.

Barns stress ökar exempelvis markant från mellanstadiet till 
högstadiet. Jämfört med flickor i årskurs fem uppger fler flickor 
i årskurs nio att de upplever besvär som nedstämdhet, nervositet, 
irritation och/eller sömnbesvär fler än en gång i veckan. 

        Fortsättning på nästa sida



... fortsättning från föregående sida
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Vissa grupper av barn löper större risk att drabbas av ohälsa 
än andra barn. Som exempel kan nämnas barn som lever i eko-
nomisk utsatthet, i familjer där föräldrarna saknar arbete eller är 
mycket unga eller där fadern eller modern lever ensam utan något 
fungerande socialt nätverk. Vidare löper barn till föräldrar med 
funktionsnedsättning eller missbruk samt barn med utlandsfödda 
föräldrar som inte har etablerat sig i samhället större risk att drab-
bas av ohälsa. Dessa utsatta grupper har vuxit de senaste åren. 
Ungefär vart fjärde barn i Sverige har utländsk bakgrund och 
antalet barn som lever i familjer som inte klarar sin försörjning 
ökar och utgör drygt 7 % av alla barn i Sverige. 

Barn i Sverige har i allmänhet en god hälsa. Barnadödligheten är 
bland de lägsta i världen och den fysiska hälsan är i stort mycket 
god. Samtidigt ses en ogynnsam utveckling inom en del områden. 
Antalet polisanmälningar rörande misshandel av barn i åldern 
0–6 år stiger och ungas suicidtal följer inte den gynnsamma ut-
vecklingen med sjunkande suicidtal som ses hos övrig befolkning. 
Olyckor och suicid är den vanligaste dödsorsaken bland unga 
och suicidförsöken bland unga kvinnor ökar. Antalet barn som får 
heldygnsinsatser enligt Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda 
bestämmelser för vård av unga ökar och uppgår årligen till fler än 
32 000 barn, varav drygt 60 % är pojkar. En del av denna ökning 
står i samband med det stigandeantalet asylsökande barn som 
kommer till Sverige utan medföljande föräldrar.

Andelen svårt sjuka barn och andelen för tidigt födda barn som 
överlever med funktionsnedsättning har ökat och kommer förmodli-
gen att fortsätta öka i takt med att ny kunskap förvärvas. Barn med 
svåra kroniska sjukdomar och livshotande tillstånd, exempelvis barn 
med akut lymfatisk leukemi och barn med hjärtmissbildning, har 
idag goda chanser att överleva. Detta leder till nya patientgrupper 

med utökat vårdbehov. Även övervikt och fetma, diabetes, infek-
tioner och astma/allergi är exempel på tilltagande problem som 
påverkar vårdens resurser. Andra problem som ställer nya krav på 
hälso- och sjukvård för barn är spelberoende, destruktivt beteende, 
missbruk och posttraumatiskt stressyndrom.

En specialistsjuksköterska med inriktningen hälso- och sjukvård 
för barn och ungdomar ska möta barnet i dess glädje och i dess 
sorg oavsett ålder och utvecklingsnivå, oavsett bakgrund och 
familjesituation, oavsett sjukdom och funktionsnedsättning. 
När ett barn blir sjukt är det en angelägenhet för hela 
familjen. Många barn som vårdas på sjukhus är 
mycket svårt sjuka och många har en begränsad 
förmåga att uttrycka sina behov och önskemål. 
Fler familjer vistas under lång tid på sjukhuset 
med sitt sjuka barn, ibland mycket långt hem- 
ifrån. En del familjer måste dela på sig (d.v.s. 
några familjemedlemmar stannar på sjukhuset 
medan andra är hemma) för att även kunna ta 
hand om de friska syskonen hemma. För att 
optimera mötet med barn och familj krävs 
specifik kunskap, färdighet och kompetens.

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har 
i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening 
utarbetat denna kompetensbeskrivning för 
legitimerade sjuksköterskor med specialist- 
sjuksköterskeexamen inom hälso- och sjuk-
vård för barn och ungdomar.



ARBETSPROCESSEN
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) tillsatte år 2005 en arbetsgrupp med uppdrag att utforma 
en kompetensbeskrivning ör specialistsjuksköterskor med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 
ungdomar. Arbetsgruppen bestod av medlemmar med olika erfarenheter inom specialistsjuksköterskans 
arbetsområde; Carina Carlsson, Maria Radeskog, Ingrid Runesson, Britta Rydberg och Evalotte Mörelius. 
Som stöd för arbetsgruppen fanns en referensgrupp. RfB:s styrelse beslutade den 15 december 2007 att 
anta dokumentet.

Med hänvisning till hälso- och sjukvårdens utveckling och strängarekrav på säkerhet (Patientsäkerhetslagen 
2010:659), och på initiativ från Svensk sjuksköterskeförening, har RfB:s styrelse beslutat uppdatera kompetens- 
beskrivningen. En arbetsgrupp utsågs och revideringen påbörjades hösten 2013. RfB:s styrelsebeslutade 
den 18 april 2016 att anta det reviderade dokumentet.

ARBETSGRUPPEN

Maria Forsner
Specialistsjuksköterska med inriktning 
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 
samt psykiatrisk vård.

Med Dr, docent vid Högskolan Dalarna

Annica Örtenstrand
Specialistsjuksköterska med inriktning 
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Med Dr, Karolinska Institutet

Anne Wennick
Specialistsjuksköterska med inriktning 
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Dr Med vet, lektor vid Malmö Högskola 

Evalotte Mörelius
Specialistsjuksköterska med inriktning 
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Med Dr, docent vid Linköpings Universitet 
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KOMPETENS- 
BESKRIVNING 
FÖR SPECIALIST- 
SJUKSKÖTERSKA 
MED INRIKTNING 
MOT HÄLSO- 
OCH SJUKVÅRD 
FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR
Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 
har valt att utforma kompetens- 
beskrivningen utifrån tre huvud- 
områden.

En specialistsjuksköterska med 
inriktning mot hälso- och sjukvård 
för barn och ungdomar har specifik 
kunskap, färdighet och kompetens att 
möta barn med tillit och förtroende 
utifrån barnets bästa.
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OMVÅRDNADENS 
TEORI OCH PRAKTIK

För att verka som specialistsjuksköterska i det komplexa sammanhang 
som vården av barn utgör krävs kompetens inom huvudområdet omvårdnadens 
teori och praktik.

Här ingår följande kompetensområden: Omvårdnadsvetenskap och medicinsk 
vetenskap (pediatrik); Bemötande, information och undervisning; Undersökning 
och behandling; Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa; Säkerhet 
och kvalitet; Vårdmiljö.

           Fortsättning på nästa sida.
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... fortsättning från föregående sida

KOMPETENSOMRÅDE 
OMVÅRDNADS- 
VETENSKAP OCH PEDIATRIK
Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har inte-
grerad kunskap i omvårdnad och pediatrik 
samt specifik kunskap, färdigheter och kom-
petens gällande:
• betydelsen av god omvårdnad i samband 
 med barnets/familjens upplevelser, önsk- 
 ningar och mål

• betydelsen av olika omvårdnadsfenomen 
 såsom stress, vårdidande, sårbarhet, över- 
 gångar, samspel, vårdprocessen, miljö samt 
 vårdhandlingar för barnets hälsa och livsvillkor

• barnets fysiska, psykiska, sociala, kulturella 
 och existentiella utveckling 

• fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa 
 och ohälsa under uppväxten

• farmakologi, farmakokinetik och farma- 
 kodynamik för barn

• näringsbehov och uppfödning under 
 uppväxten, inklusiveamning

• sömn och vila under uppväxten

• pediatrisk omvårdnad i olika vårdformer, 
 exempelvis på sjukhus, i primärvården 
 och i barnets hem vid:

- akuta och långvariga sjukdomstillstånd 
- smärta och obehag
- kritiska tillstånd och intensivvård 
- fysisk och psykisk funktionsnedsättning 
- livets början och slut.

KOMPETENSOMRÅDE 
BEMÖTANDE, INFORMATION 
OCH UNDERVISNING AV BARN 
OCH FAMILJ
Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har speci- 
fika kunskaper, färdigheter och kompetens 
att:
• bemöta barnet och familjen respekt- 
 fullt och empatiskt efter ålder och 
 utvecklingsnivå

• vårda enligt ett barn- och familje- 
 centrerat förhållningssätt

• företräda barnet i situationer 
 relaterade till hälso- och sjukvård 

• möjliggöra optimal delaktighet i 
 omvårdnadsarbetet och i första hand 
 kommunicera direkt med barnet 

• när så är möjligt inhämta barnets 
 samtycke alternativt medgivande i 
 frågor som rör barnet 

• individuellt och i grupp ge utvecklings- 
 anpassad information och utbilda om 
 barnets sjukdom, vård och behandling

• identifiera barn som inte själva uttrycker 
 informationsbehov eller som har speci- 
 ella informationsbehov 

• undervisa friska så väl som sjuka barn 
 och deras familjer i hälsofrämjande och 
 förebyggande egenvård 

• ge utvecklingsanpassade stödinsatser 
 individuellt och i grupp.

KOMPETENSOMRÅDE 
UNDERSÖKNINGAR 
OCH BEHANDLINGAR 
FÖR BARN
Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har speci- 
fika kunskaper, färdigheter och kompetens 
om:
• specifikt anpassade provtagningar, 
 undersökningar och behandlingar för 
 barn 

• förberedelser och stöd anpassade till 
 barnets utvecklingsnivå och tidigare 
 erfarenhet av provtagningar, undersök- 
 ningar och behandlingar 

• efterbarnets individuella behov 
 anpassad omvårdnad före, under och 
 efter provtagningar, undersökningar 
 och behandlingar, exempelvis smärt- 
 lindring i samband med olika proce- 
 durer 

• vaccinationer av barn utifrån gällande 
 författningar 

• biverkningar och överkänslighet som 
 specifikt förekommer hos barn.

              Fortsättning på nästa sida.
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KOMPETENSOMRÅDE 
FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH 
FÖREBYGGANDE AV OHÄLSA 
AV BARN
Specialistsjuksköterskan inom hälso- 
och sjukvård för barn och ungdomar har 
specifika kunskaper, färdigheter och 
kompetens:
• att självständigt genomföra hälsounder- 
 sökningar och hälsosamtal samt bedriva 
 egna mottagningar för barn

• att självständigt ordinera läkemedel för 
 och utföra vaccination av barn i enlighet 
 med aktuella vaccinationsprogram

• att upptäcka/uppmärksamma barns och 
 deras familjs resurser och förmåga till 
 egenvård och vid behov motivera till 
 förändrad livsstil 

• att identifiera barns olikheter beträffande 
 uppväxt- och livsvillkor 

• att identifiera barn som far illa eller 
 riskerar att fara illa och att i samarbete 
 med barnet, dess familj, andra vårdgivare 
 och myndigheter säkerställa att barnet får 
 vård och/eller annat omhändertagande 

• om bröstmjölkens betydelse för barnets 
 hälsa

• om anknytningsprocessens betydelse för 
 barnet

• om hälsorisker i miljöer där barn vistas.

KOMPETENSOMRÅDE 
SÄKERHET OCH KVALITET 
FÖR BARN
Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har speci- 
fika kunskaper, färdigheter och kompetens 
att:
• samverka i team tillsammans med barnet 
 och familjen för att öka säkereten i hälso-  
 och sjukvården

• identifiera risker och föreslå förbättringar 
 för att förhindra misstag så att barn inte 
 kommer till skada

• ansvara för och handha medicinsk teknisk 
 utrustning för barn enligtgällande lagar, 
 författningar och lokala föreskrifter 

• beräkna, bereda och administrera läke- 
 medel i doser anpassade för det enskilda 
 barnet 

• medverka till säkra informations- och 
 kommunikationssystem utifrån enskilda 
 barns behov och säkerhet

• kunna identifiera enskilda barns behov 
 och ge evidensbaserad rådgivning även 
 via telefon och ny informationsteknik

• utföra omvårdnad under transporter av 
 barn.

KOMPETENSOMRÅDE 
VÅRDMILJÖ FÖR BARN

Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar verkar 
för:
• att barn i möjligaste mån erbjuds hälso-  
 och sjukvård i det egna hemmet

• att barn som vårdas på sjukhus får ha en 
 vårdnadshavare hos sig dygnet runt

• en fysiskt, psykiskt och socialt ålders- 
 och individanpassad miljö med respekt 
 för barnets integritet

• att miljön ska stimulera 
 till lek, lärande och 
 återhämtning

• att barn i behov av 
 sjukvård ska ha 
 tillgång till lek- 
 terapi, skola 
 och bibehållet 
 socialt 
 nätverk

• en trygg 
 övergång 
 till vuxen- 
 sjukvården.



FORSKNING, 
UTVECKLING 
& UTBILDNING

Specialistsjuksköterskan har kompetens att verka för en 
evidensbaserad omvårdnad inom huvudområdet forskning 
och utveckling. Här ingår följande kompetensområden: 
Forskning och utveckling; Personlig och professionell 
utveckling; Utbildning.
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KOMPETENSOMRÅDE 
FRÄMJANDE AV HÄLSA OCH 
FÖREBYGGANDE AV OHÄLSA 
AV BARN
Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har speci- 
fika kunskaper, färdigheter och kompetens 
att:
• initiera och/eller medverka i forsknings- 
 projekt om och med barn

• aktivt följa forskning och utveckling inom 
 sitt specialområde

• kritiskt granska vetenskaplig litteratur 
 inom omvårdnad med inriktning pediatrik 

• initiera, implementera och bedriva 
 evidensbaserad omvårdnad som rör barn.

KOMPETENSOMRÅDE 
PERSONLIG OCH PROFESSIONELL 
UTVECKLING
Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har speci-
fika kunskaper, färdigheter och kompetens 
att fortlöpande:
• värdera och utveckla den egna professio- 
 nella kompetensen

• utveckla sitt yrkeskunnande inom omvård- 
 nad med inriktning pediatrik

• utveckla professionen för specialistsjuk- 
 sköterskan inom hälso- och sjukvård för 
 barn och ungdomar.

KOMPETENSOMRÅDE 
UTBILDNING OCH 
UNDERVISNING

Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har speci- 
fika kunskaper, färdigheter och kompetens 
att:
• handleda och bedöma studenter på 
 avancerad nivå

• handleda och undervisa medarbetare 
 inom omvårdnad med inriktning pediatrik

• undervisa och instruera andra personal- 
 kategorier som vårdar barnet.



LEDARSKAP
Specialistsjuksköterskan har kompetens att leda och samordna 
omvårdnaden av barn och ungdomar. Inom huvudområdet ledarskap 
ingår följande kompetensområden: Arbetsledning; Samverkan i vårdkedjan.

.
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KOMPETENSOMRÅDE 
ARBETSLEDNING
Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har speci- 
fika kunskaper, färdigheter och kompetens 
att:
• utifrån barnets och dess familjs behov 
 systematiskt leda, prioritera, fördela, dele- 
 gera, samordna och utveckla omvårdnads- 
 arbetet i teamet runt barnet utifrån med- 
 arbetarnas olika kompetens

• utvärdera teamets insatser utifrån barnets 
 perspektiv

• leda och utforma pediatriskt omvårdnads- 
 arbete på basis av evidensbaserad kunskap.

KOMPETENSOMRÅDE 
SAMVERKAN I VÅRDKEDJAN
En specialistsjuksköterska inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomarverkar för 
en adekvat informationsöverföring mellan 
olika aktörer i vårdkedjan, samverkanför att 
uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet 
och för att ge barn och närstående stöd och 
vid behov remittera vidare, alternativt till-
kalla annan expertis:
Specialistsjuksköterskan inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar har speci- 
fika kunskaper, färdigheter och kompetens 
att:
• inkludera barn och familj i hälso- och  
 sjukvård som rör barn

• samverka med andra vårdgivare/aktörer 
 i barnets vårdkedja

• samverka medpersonal som företräder 
 andra yrken och verksamheter då det 
 gäller barns omsorg, behandling, reha- 
 bilitering och habilitering 

• samverka medolika myndigheter och 
 organisationer som berör barns miljö, 
 utveckling, uppväxt, vård och omsorg.
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