
 

  
   
 

STILLINGSBESKRIVELSER 
 

SYKEHUSANSATTE på føde og barselavdelinger. 
Forslag til stillingsbeskrivelse for barnepleiere / hjelpepleiere / helsefagarbeidere med 
spesialutdanning i barsel- og barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere på føde og 
barselavdelinger.  
Utarbeidet av Null til atten, en yrkesorganisasjon i Delta 
 
 
Forord til stillingsbeskrivelsene. 
Dette er et forslag til en generell stillingsbeskrivelse for barnepleiere / hjelpepleiere/ 
helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og barnesykepleiere / barsel- og 
barnepleiere på føde- og barselavdelinger. 
Forslaget er utarbeidet av Null til atten, en yrkesorganisasjon i Delta. 

Forslaget må ikke oppfattes som en avtale mellom partene i 
arbeidslivet. De er ment som et grunnlag (anbefaling) og kan tilpasses 
lokale behov. 
 
1 Generelt 
 Stillingsbeskrivelsene skal til en hver tid være i samsvar med 
 Lov om helsepersonell.  
 
2  Stillingens formål: 
 Barnepleiere / hjelpepleiere / helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og 

barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere skal: 
 
2.1 - veilede og pleie mor / barn etter hver enkeltes pasients behov. 
 

3 Organisasjonsmessige plassering, tilsettingsforhold m.m. 
 Barnepleiere / hjelpepleiere /helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og 
 barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere: 
 
3.1 - er administrativt underlagt avdelingsleder / vakthavende jordmor 
3.2 - ha taushetsplikt i h.h.t. Lov om helsepersonell kap.5.  

 
4 Kvalifikasjonskrav. 
 Barnepleiere / hjelpepleiere /helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og 
 barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere: 
 
4.1 - skal ha kvalifikasjoner og utdanning som er relevant til stillingen og personlig 

egnethet for stillingen 
4.2 - må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon. 



 

 
 
 

 
5 Arbeidsoppgaver og ansvarsområde. 
 Barnepleiere/ hjelpepleiere / helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og 
 barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere skal: 
 
5.1 - samarbeider med pasient, pårørende og andre yrkesgrupper i utførelse av oppgavene 
5.2 - i team, samarbeide med jordmor, sykepleier og lege 
5.3 - gi omsorg og pleie til mor / barn og assistere jordmor 
5.4 - utføre de arbeidsoppgaver som er knyttet til de funksjoner hver enkelt avdeling har  
5.5 - observere nyfødte og rapportere til avdelingens ansvarlige  
5.6 - gi ammeveiledning i henhold til kravene fra MBVI regler (mor-barn vennlig
 initiativ) 
5.7 - være veiledere og observere på barsel / ammepoliklinikken 
5.8 - dokumentere og rapportere i henhold til avdelingens egne rutiner 
5.9 - sette seg godt inn i prosedyrer ved akuttsituasjoner 
5.10  - følge avdelingens forskrifter og rutiner for melding av pasientskader, nesten uhell, 
 uhell og ulykker (avviksmeldinger) 

 
6 Møter/opplæring  
 Barnepleiere / hjelpepleiere /helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og 
 barnesykepleiere / barsel- og barnepleieren skal: 
 
6.1 - ha ansvar for å tilegne seg kunnskaper om avdelingens til enhver tids gjeldende 
 rutiner. Også rutiner i forhold til isolering/smitte av pasienter 
6.2 - gjøre seg kjent med gjeldene forskrifter om pasientrettigheter v/sykehus 
6.3 - delta på kurs, konferanser, videreutvikling og utdanning for til enhver tid å holde seg 
 oppdatert innen faget 
6.4 - gi veiledning til studenter, elever og lærlinger, nytilsatte og andre som har behov for 
 dette  
6.5 - bidra til å kvalitetssikre praksisplasser ved føde og barselavdelinger. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  STILLINGSBESKRIVELSER 
 
SYKEHUSANSATTE på barneavdelinger og nyfødt intensiv avdelinger. 
Forslag til stillingsbeskrivelse for barnepleiere / hjelpepleiere / 
helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og barnesykepleiere / 
barsel- og barnepleiere på barneavdelinger og nyfødt intensivavdelinger.  
Utarbeidet av Null til atten, en yrkesorganisasjon i Delta. 
 
 
Forord til stillingsbeskrivelsene. 
Dette er et forslag til en generell stillingsbeskrivelse for barnepleiere / 
hjelpepleiere/ helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og 
barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere på barneavdelinger og 
nyfødt intensivavdelinger. 
Forslaget er utarbeidet av Null til atten, en yrkesorganisasjon i Delta. 
 
Forslaget må ikke oppfattes som en avtale mellom partene i 
arbeidslivet. De er ment som et grunnlag (anbefaling) og kan tilpasses 
lokale behov. 
 
1 Generelt 
 Stillingsbeskrivelsene skal til en hver tid være i samsvar med Lov om 
 helsepersonell.  

 
2  Stillingens formål: 
 Barnepleiere / hjelpepleiere / helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og 

barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere skal: 
 
2.1 - veilede og pleie barnet etter behov 
2.2 - skal samarbeide med barnet, pårørende og familien.  

 
3 Organisasjonsmessige plassering, tilsettingsforhold m.m. 
 Barnepleiere / hjelpepleiere /helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og   
            barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere: 
 
3.1 - er administrativt underlagt avdelingsleder / vakthavende sykepleier 
3.2 - ha taushetsplikt i h.h.t. Lov om helsepersonell kap.5  
 
 



 

 
 
 
 
 
 

4 Kvalifikasjonskrav: 
Barnepleiere / hjelpepleiere /helsefagarbeidere med spesialutdanning i  barsel- og 
barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere: 

 
4.1 - skal ha kvalifikasjoner og utdanning som er relevant til stillingen og personlig 

egnethet for stillingen 
4.2 - må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon 
 

 

5 Arbeidsoppgaver og ansvarsområde. 
Barnepleiere/ hjelpepleiere / helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og 
barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere skal: 

 
5.1 - samarbeider med pasient, pårørende og andre yrkesgrupper i utførelse av oppgavene 
5.2 - i team, samarbeid med sykepleier og leger 
5.3 - gi omsorg og pleie til barnet 
5.4 - utføre de arbeidsoppgaver som er knyttet til de funksjoner hver enkelt avdeling har 
5.5 - observere barnet og rapportere til avdelingens ansvarlige 
5.6 - gi ammeveiledning i henhold til kravene for MBVI regler. (mor-barn vennlig 
 initiativ) på nyfødt intensiv 
5.7 - dokumentere og rapportere i henhold til avdelingens egne rutiner 
5.8 - sette seg godt inn i prosedyrer ved akuttsituasjoner 
5.9 - følge avdelingens forskrifter og rutiner for melding av pasientskader, nesten uhell 
           uhell og ulykker (avviksmeldinger) 
5.10 - gjøre seg kjent med gjeldene forskrifter om barn på sykehus og  pasientrettigheter. 
 

6 Møter/opplæring  
Barnepleiere / hjelpepleiere /helsefagarbeidere med spesialutdanning i barsel- og 
barnesykepleiere / barsel- og barnepleiere: 

 
6.1 - ha ansvar for å tilegne seg kunnskaper om avdelingens til enhver tids gjeldende 

rutiner. Også rutiner i forhold til isolering/smitte av pasienter 
6.2 - delta på kurs, konferanser, videreutvikling og utdanning for til enhver tid å holde seg 
 oppdatert innen faget 
6.3 - gi veiledning til studenter, elever og lærlinger, nytilsatte og andre som har behov for 
 dette 
6.4 - bidra til å kvalitetssikre praksisplasser og veiledere ved barneavdelinger. 

 

 



 

 
 


