


Hjemmesykehus ved
Barne- og ungdomsposten

HNT

Hjemmesykehus tilbyr hjemmebehandling
til barn fra 0 til 18 år, uavhengig av 
diagnose.
Hjemmesykehuset “flytter sykehuset 
hjem”, slik at barnet og familien kan slippe 
å være på sykehus mer enn nødvendig



Barne- og ungdomsposten 
HNT

• Sengepost for barn og unge mellom 0-18 år

Alle diagnoser

• Enhet for premature og syke nyfødte

premature fra uke 30

• Poliklinikker i Levanger og Namsos

• Dagbehandling

• 65 ansatte - spesialsykepleiere, sykepleiere og barnepleiere.

• 8 overleger

• 5 LIS
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Hvorfor?

Når et barn får en alvorlig diagnose blir hele 
familien rammet.
Foreldre, søsken, besteforeldre, venner, 
kjæledyr, tanter, fettere osv, alle blir berørt.
Hjemmesykehus for barn hjelper til slik at 
familien istørst mulig grad kan få tilbake 
hverdagen sin.



• Oppstart januar 2014 etter initiativ fra et 
foreldrepar og Barnekreftforeningen
I Trøndelag.

• Implementert i drift på enhet sengepost  fra 
januar 2015, etter gode evalueringer.

• Utvidet med Hjemmesykehus til premature og 
syke nyfødte 

«Tidlig hjem med sonde»  februar 2015.

• Tilbud mandag- fredag 07.30-15.30 i 42 uker/år

• Per i dag er det 7 Sykepleiere som har ansvar for 
Hjemmesykehus.
4 stk i sengeposten og tre fra prematur/syke
nyfødtepost.



Kriterier for å få tilbud om Hjemmesykehus

Ønsket av familien.

Bor innenfor en radius på ca 1 time fra sykehuset Levanger.

Foreldre som snakker godt norsk eller engelsk.

Medisinsk avklart og godkjent av lege, seksjonsleder og

HS sykepleier.

+ noen kriterier ut fra prosedyrer.



Hvilke tjenester kan vi tilby ?

Blodprøvetaking
Antibiotika iv
Sondenedleggelse
Skylling av veneport
Sårskift
Vekt
Vurdere mat og væskeinntak
Vaksinering
Gi råd og veiledning
Delta på ansvarsgruppemøter
Undervisning i skole/Barnehage 

Opplæring ute i kommunene
Palliativ behandling



Vi vil tilby Hjemmesykehus fordi:

• Barn har det best hjemme!
• Ønsket av familiene, gode tilbakemeldinger.

• Færre liggedøgn i sykehus.

• Letter familienes hverdag.

- flere dager på jobb, skole, barnehage - god samfunnsøkonomi

• søsken blir bedre ivaretatt

• Kontinuitet- få pleiepersonell å forholde seg til, 

møter de samme pleierne i HS og på sykehuset. 

• Bedre logistikk på personell i avdelingen. 

• Bedre arealflyt. 

• De minste barna fullammer raskere kontra de som ligger på 
sykehus.

vi er stolte av å kunne tilby Hjemmesykehus



Våre suksesskriterier
• God forankring i ledelsen

• Erfarne sykepleiere med bred kompetanse.

• Gode prosedyrer

• Investere i utstyr og hjelpemidler.

Bil, mobiltelefoner og medisinsk utstyr som er lett å ta med seg.

akuttkoffert, holdere til blodprøver, vekt, brystpumper ol

• God informasjon til kommunene hva vi tilbyr.

• Lojale mot planlagt HS dager, må ikke tas bort ved hektiske

dager i avdelingen. 

• Sykepleierne i HS oppdaterer pasientenes journal/ mappe ved

endringer. 

• Tid til planlegging og etterarbeid etter besøk 

og jevnlige møter der HS pleierne kan møtes i arbeidstiden for       

oppdateringer. 

• Pasientansvarlig leger som følger opp.

• Brukerundersøkelser- Questback



Veien videre.

• Stadig videreutvikle tilbudet om Hjemmesykehus, slik at flere 
pasienter kan få tilbudet.

• I løpet av 2019 skal barn og familier i den nordligste delen av 
Trøndelag få dette tilbudet ved å involvere Barnesykepleier ved

Pediatrisk poliklinikk og barselavdelingen

sykehuset Namsos i Hjemmesykehus. 










