
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

• 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

• Økt arbeidsglede

• Avkobling med bilturen

• Har 2 – 5 besøk / dag

• Opplever at pasientenes 

livskvalitet er betydelig bedret 

• AHS bør tilbys til andre aktuelle 

pasientgrupper i BUK

• Entusiasmen smitter i miljøet!



Påvirkning på arbeidsmiljø?

1) Fysisk
– Arbeidsplassens tekniske utforming og hvordan 

dette påvirker den enkeltes arbeid

2) Psykososialt
– Balanse mellom krav og forventninger som stilles 

til oss og læringsmulighetene vi tilbys

– Mulighet til å jobbe selvstendig å ha kontroll på 

arbeidet vårt

– Det sosiale samspillet i arbeidsfellesskapet

3) Organisatorisk
– Alt fra tilrettelegging og organisering av 

arbeidsdagen til innflytelse over egen 

arbeidssituasjon

– Og om ansvarsforhold, størrelse på enheter og 

team og arbeidstid

1) Fysisk

1) Liten seksjon, høyt belegg

2) Poliklinikk inne i seksjonen

3) Trangbodd

2) Psykososialt

1) Lange behandlingsforløp, hele familier 

i krise

2) Høyt tempo

3) Høye kompetansekrav

3) Organisatorisk 

1) AHS muliggjør en bedre organisering 

av hverdagen

2) Større innflytelse over eget arbeid

3) Krever god tverrfaglighet


