Riksföreningen har att bevaka och främja den professionella
utvecklingen av yrket för sina medlemmar genom att :
•
•
•
•
•
•

Arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.
Arbeta utifrån NOBAB:s (nordisk förening för sjuka barns behov) standard.
Verka för hälso- och sjukvårdens framåtskridande inom verksamhetsområdet.
Befrämja forskning, utveckling och utbildning inom verksamhetsområdet.
Medverka till sammanhållning och gemenskap.
Främja samarbete inom Norden och Europa.
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MER INFORMATION OM MEDLEMSSKAP OCH RIKSFÖRENINGEN FINNS PÅ:
WWW.BARNSJUKSKOTERSKA.ORG

Är Du sjuksköterska och
intresserad av frågor som berör
hälso- och sjukvård för barn
och ungdomar?
– VI SKULLE VILJA SE DIG SOM MEDLEM
I FÖRENINGEN!
Riksföreningen är öppen för alla som
arbetar med eller är intresserade av
hälso- och sjukvård för barn och ungdom.
Föreningen har funnits sedan 1975 och
arbetar bl.a. för att sprida kunskap om:

Vilken kompetens har en barnsjuksköterska?

Att bli barnsjuksköterska är öppet för alla sjuksköterskor som vill arbeta inom
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Examen inom hälso- och sjukvård
för barn och ungdomar ger ett professionellt arbete som specialistsjuksköterska.
Utbildningen är 60 högskolepoäng och innebär en fortsättning efter
grundexamen till sjuksköterska. Utbildningen innehåller ämnen som
folkhälsoarbete med inriktning mot barn och ungdomar, pediatrik, klinisk
pediatrisk omvårdnad och kliniska studier inom barn- och skolhälsovård.

Vad gör en barnsjuksköterska?

En barnsjuksköterska kan arbeta såväl nationellt som internationellt inom
barnhälsovård, skolhälsovård, barnsjukvård, barnhabilitering samt inom
barnpsykiatrisk vård.
När ett barn blir sjukt är det en angelägenhet för hela familjen. De barn som
oftast vårdas på sjukhus är de allra minsta barnen, de som har svårt att själva
uttrycka sin vilja och sina önskemål. Barnsjuksköterskan värnar om barnets rättigheter i vården och anpassar sin verksamhet till barnets ålder och utvecklingsnivå.
En barnsjuksköterska arbetar utifrån FN’s konvention om barnets rättigheter och
NOBAB’s (nordisk förening för sjuka barns behov) standard.
I arbetet ingår både medicinska procedurer och omvårdnadsåtgärder.
En viktig del av vården med barn och ungdomar är information och förberedelser.
En barnsjuksköterska arbetar med hela familjen, föräldrar, syskon och andra
närstående. Målet är att förebygga fysisk och psykisk ohälsa, genom att ge stöd
och råd i föräldraskapet och uppmärksamma risker i barnets miljö.

•
•
•

Barnsjuksköterskans utbildning, kompetens och arbetsområden.
Att värna om barns rättigheter till kompetent barnutbildad personal,
barnvänlig miljö etc.
Att främja utveckling och forskning inom medlemmarnas funktionsområden.

Barnbladet

Tidskriften Barnbladet utkommer sex gånger per år. I Barnbladet kan du läsa om
det breda arbetsområde barnsjuksköterskan arbetar inom.

Hemsida

Föreningen har en egen hemsida: www.barnsjukskoterska.org. Här kan Du läsa
om nyheter och aktuell forskning inom barnsjuksköterskans område. Dessutom
finns adresser och telefonnummer till styrelsen och redaktionskommittén.

Stipendier

Sedan 1979 har Riksföreningen delat ut en stipendiesumma. De senaste åren har
det delats ut stipendier vid två tillfällen varje år.

