
AHS – Et forbedringsprosjekt i BUK
Barn 4, Avd. for kreft- og blodsykdommer, Pilotavdeling

Hva ønsket vi å oppnå?

• Øke pasientens livskvalitet og 
fornøydhet ved å tilby Avansert 
hjemmesykehus

• Færre dager på sykehus
• Færre turer til poliklinikken
• Mindre infeksjoner
• Frigjøre sykehussenger
• Mer effektiv drift av avdelingen
• Mer fornøyd personell



Hvordan komme 
i gang?
• Forankring i Klinikkledelsen

• Prosjektgruppe etablert

• Lang erfaring med 
hjemmebesøk og 
hjemmebehandlig

• Hovedoppgaver 

• Hospitering 

• Palliasjonsutdanning

• Erfaren barneonkolog

• Brukerrepresentant

• Skaffe midler

• Planlegge drift / 
arbeidsinstrukser

• Logo, infobrosjyre, 
arbeidsklær, utstyr, bil mm



AHS- Avansert hjemmesykehus for barn

• Et forbedringsprosjekt 
• Samarbeidsprosjekt  

mellom Barn intensiv og 
Barn 4 

Eksterne sponsorer:
• Barnekreftforeningen
• Trønderenergi
• Sparebank 1
• Rosenborg reklame
• Norgeshus trykkeri
• Idegroup - klær



Oppstart
PROSJEKTET  

AVANSERT HJEMMESYKEHUS FOR BARN 

Barn har det som oftest 

best hjemme i trygge og 

vante omgivelser.  

En del barn med 

langvarige sykdommer 

må tilbringe mye tid på 

sykehus. Dette kan 

være utfordrende for 

både barnet, eventuelle 

søsken og foreldrene.  

Hensikten med avansert 

hjemmesykehus for 

barn (AHS), er å bidra til 

økt livskvalitet for syke 

barn og deres familier. 

Målet er at barnet 

slipper å være på 

sykehus mer enn 

nødvendig, og at dette 

vil bidra til at familien 

får en bedre og mer 

normal hverdag. 

Avansert 

hjemmesykehus for 

barn er allerede et 

etablert tilbud ved flere 

av helseforetakene i 

Norge. 

Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) 

starter opp som et prosjekt ved Barne- og 

ungdomsklinikken høsten 2017.  

Tilbud om AHS vil i prosjektperioden bli gitt 

til barn og ungdom som behandles ved 

Avdeling for kreft og blodsykdommer (Barn 

4). AHS vil bemannes av spesialsykepleiere 

fra Barn 4 eller Barn Intensiv. Familien må 

bo innen 1 time med bil fra St. Olavs 

Hospital. 

AHS vil ikke erstatte innleggelser og 

polikliniske besøk på sykehuset, men noe 

av oppfølgingen vil foregå i hjemmet.  

Spesialsykepleierne vil foreta 

hjemmebesøk og vil for eksempel ta 

blodprøver fra sentrale venekateter, legge 

ned ernæringssonde og administrere noen 

typer legemidler. Tilsyn og støtte vil også 

være en del av tilbudet. 

• 10 familier på Barn 4 sier JA til å 
bli utskrevet til AHS

• Informasjon og spørreskjema til 
familiene før oppstart – og  etter 
6 mnd. med AHS-tilbud

• 4 (6) spesialsykepleiere starter 
med å reise ut med AHS

• Tar blodprøver, observerer 
pasienten, ulike prosedyrer, tar 
samtaler og gir cytostatika

• Familier og spesialsykepleiere 
opplever trygghet, glede, mindre 
stress





AHS – erfaringer så langt

Erfaringer så langt- pasienter

• Veldig fornøyde pasienter og 
familier

• Mer normalisert hverdag –
familielivet, kontakt med 
barnehage / skole

• Mindre stress, slipper å reise til 
sykehuset

• Føler seg verdsatt ved at 
spesialsykepleier kommer hjem; 
mer ro og bedre kontakt – og er 
effektivt for begge parter

Erfaringer så langt – personalet

• Veldig fornøyde og faglig trygge 
spesialsykepleiere

• Mer effektive, mindre stress

• Avkobling med bilturen

• Har 2 – 5 besøk / dag

• Mener at pasientenes livskvalitet 
er betydelig bedret og at AHS må 
implementeres

• AHS bør tilbys til andre aktuelle 
pasientgrupper i BUK



Teknologibruk
i medisinsk avstandsoppfølging

• Utvikling av ulike apper for 
opplæring og oppfølging

• Avstandsoppfølging av barn med 
Diabetes gjøres i dag

• Nedlasting av data fra 
ventilatorer, kunne følge med fra 
sykehuset om maskinen er i bruk

• Nedlasting av data og endre 
innstillinger på ventilatorer etter 
prøvesvar

• Opplæring og 
oppfølgingssamtaler via skype

• MTU - til intravenøs behandling 
for sikker hjemmebruk

• Stillbilde fra en app laget for opplæring og 
avstandsoppfølging av barn med «hull på 
halsen»



Veien videre – forventet effekt
• AHS må implementeres i BUK

– BUK sitt ansvar medisinsk og 
økonomisk

– Men alle Hjemmesykehus får 
økonomisk støtte fra eksterne 
sponsorer

• Pilotprosjektet viser at det øker 
livskvalitet og fornøydhet

• Opprettholdes for barn med kreft

• Inkludere andre pasientgrupper!
– Barn med behov for LTMV

– Barn med andre kroniske sykdommer

– Langtids antibiotikabehandling

– Barn med ervervet hjerneskade

– Immunsvikt

– Palliasjon

• Frivillig og medisinsk forsvarlig

• Mange barn med langvarige og 
kroniske behandlingsforløp kan 
slippe lange sykehusopphold

• Effektivisering av pasientopphold 
med påfølgende 
kostnadsbesparelse

• Flere kan utskrives fra sengepost 
tidligere

• Frigjøring av senger og ressurser

• Økt livskvalitet for syke barn og 
deres familier

• Bedre kontinuitet



Særlige utfordringer
Avsette ressurser til medisinsk avstandsoppfølging

Ressurser i prosjektperioden

• 1 spesialsykepleierårsverk fordelt 
på 4 personer, finansiert av 
Barnekreftforeningen

• «buffer» – spesialsykepleiere fra 
Barn intensiv

• Leasing av bil fra januar 2018

• Utstyr og forbruksmateriell fra 
sengeposten pasienten utskrives 
fra

• Drift fra 07.30 – 15,00. 5 dager / 
uke

For å komme videre:

• 1 Koordinator for AHS

• 1 medisinsk ansvarlig overlege

• Flere spes-spl. årsverk?

• Aller viktigst er å få nok ressurser 
til å bredde tilbudet til andre 
pasientgrupper


