
Et sykehusopphold kan være en stor belastning for et barn. Å ta 
barn på alvor er å tilrettelegge behandling og oppfølging slik at 
barnet ikke utsettes for større belastninger enn helt nødvendig. 
Et sykt barn er ikke alene, både søsken og foreldre påvirkes når et 
barn må innlegges på sykehus, derfor kan hele familien vinne på at 
barnet kan behandles i hjemmet. Hjemmebehandling kan gi både 
helsegevinst og bedre livskvalitet for alle. Avansert hjemmesykehus 
ved OUS er en liten forgangsvirksomhet i vårt land.

Nina Granum Lycke er spesialsykepleier til barn fra 2000 og jobber 
ved Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) ved Oslo universitets-
sykehus.

EN ARBEIDSDAG VED AHS
Første besøk denne dagen er rett etter kl 07.00 om morgenen. Jeg 
kommer hjem til Lene på 13 år. Hun fikk diagnosen Akutt lymfatisk 
Leukemi (ALL) for litt over et år siden. Hun skal legges inn på syke-
hus om tre dager og få kur.

Når hun ikke er på sykehus er hun hjemme og får besøk av AHS. Vi 
kommer til henne ca én  gang i uken, men i perioder kan det være 
oftere. Når jeg kommer, er jeg ventet og Lene er klar, det kan være 
noen trafikale utfordringer i rushtiden i Oslo og vi er fornøyde med 
frammøte på +/- 30 minutter i forhold til avtalt tid.

Min erfaring og kompetanse som barnesykepleier gjør at jeg fort 
ser hvordan Lene har det i dag. Jeg bruker et klinisk blikk og ser om 
hun er blek, trøtt eller slapp - fargen på leppene, kald på hender og 
føtter, blåmerker.

Jeg snakker litt med Lene om hvordan hun har det, om hun blør lett 
i det siste, om hun orker å være på skolen, og hvor lenge klarer hun 
å følge med, og om hun orker å leke med de andre elevene. Vitale 
funksjoner; orker hun å spise? Får hun i seg nok? Urin? Avføring? Alt 
sammen blir kartlagt mens vi også småprater om mange andre ting 
som Lene er opptatt av.

Blodprøvene liker Lene å hjelpe til med. Når Lene er hjemme kommer 
vi ofte tidlig på morgenen og tar blodprøver. Så kan Lene gå på 

skolen og mamma og pappa på jobb. Alternativet er en tur på 
poliklinikken på sykehuset, og det kan fort ta store deler av dagen.

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 i 
størst mulig grad kan få tilbake hverdagen sin.

Fordelene for Lene og hennes familie er mange. Familien får være 
hjemme i sitt eget miljø og la hverdagen gå tilnærmet normalt. 
Lene kan få sykepleie på sine egne premisser, kan sitte i sin sofa, og 
ha sitt teppe på seg. Hun føler seg bedre hjemme. Det er hun som 
bestemmer her. Hun får helt sikkert bedre mat hjemme, foreldre kan 
jobbe og søsken ser mamma og pappa hver dag. Lene har et eldre 
og ett yngre søsken som hun er glad i og kan være sammen med 
selv om hun er syk. 

Avansert hjemme- 
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Avansert hjemmesykehus for barn tilbyr hjemme- 
behandling 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. 

Avansert hjemmesykehus for barn
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Likevel, når et sykt barn er hjemme, kan det gi en opplevelse av å 
være innelåst i sitt eget hjem. Det blir vanskelig å gjøre alle sine 
faste gjøremål og sykdomen kan ta stor plass i hjemmet. Foreldrene 
kan oppleve situasjonen som krevende og at ansvaret for barnet 
krever mye av dem. De skal gi medisiner og følge med på hvordan 
barnet har det og kan bli redde for å overse viktige symptomer eller 
endringer i barnets tilstand. Hverdagslige ting som å handle og lage 
mat kan oppleves slitsomt, og søskens behov som også må dekkes 
kan gi dårlig samvittighet. På tross av dette sier foreldre at det flere 
fordeler enn ulemper ved å være hjemme, så de fleste ønsker å 
være mer hjemme med hjelp fra AHS.

Som barnesykepleier er dette en flott jobb, jeg får brukt mye av 
mine kunnskaper i pediatri. Jeg jobber selvstendig og har stadig 
skiftende arbeidsoppgaver. Det er daglig utfordrende problem- 
stillinger, jeg møter familier som har syke barn som en del av sin 
hverdag. Jeg har kunnskap om hva de har gjennomgått på syke-
huset og kan støtte familien der de er. Det er kreative løsninger vi 
sammen finner frem til. Det er helt vanlig og sitte på gulvet og ta 
blodprøver. Det er en jobb du føler deg fri i, er ikke inn på sykehus 
hele tiden. Familier er ofte takknemlige når du kommer, det er en ny 
måte å gi omsorg og sykepleie på som gir mye positiv feedback. 

Vi jobber i en ganske flat organisasjon, som har en høy grad av 
selvstendighet og gir gode muligheter til å påvirke arbeidsoppgaver 
og arbeidsmetoder. Vi jobber ikke spesifikt i ett felt, men barnesyke-
pleie står sentralt hele tiden når vi jobber. Gjennom møte med barn 
og deres familie jobber vi for å finne en løsning som passer best for 
akkurat det barnet og familien. Det gjør at jeg hele tiden utvikler meg 
og får nye måter å tenke og løse oppgaver på. Jeg møter ofte barn 
med spesielle behov og utfordringer. Vi bruker aktivt e-håndboka 

og finner frem aktuelle prosedyrer og oppdaterer oss og holder oss 
à jour med gjeldende praksis. Vi har bærbare PCer som vi har med 
oss. Her kan vi logge på og få tilgang til pasientens journal.
Neste besøk denne dagen er til et lite prematurt barn. Født i uke 31 
+2 med fødselsvekt 1671g. Nora kom hjem i uke 34+2 med sonde i 
nesen. Dette er det femte besøket hos Nora. Hun er stabil 
respiratorisk og holder fint varmen uten varmemadrass. Det er et 
viktig kriterie før hjemreisen.

Når Nora kom hjem for en uke siden spiste hun ikke mye selv, hun 
”ammekoset”, men fikk nesten alt på sonde. Mor og far fikk opplæring 
i bruk av sonde på sykehuset og gir Nora morsmelk i den. Nå er det 
en uke siden den lille familien kom hjem og kunne begynne sin 
hverdag med et nytt familiemedlem. Nora har en søster på 2,5 år 
som er glad for å ha fått mamma og lillesøster hjem. Foreldrene sier 
at de er glade de takket ja til det frivillige tilbudet AHS gir.

Det var en tanke og venne seg til at de skulle være hjemme alene 
med hele ansvaret for Nora, men fordelene var flere enn ulempene 
så de var positivt innstilt. De hadde hilst på sykepleier fra AHS to 
ganger mens Nora var på nyfødtavdelingen og fått god informasjon. 
De var slitne av å se så mange foreldrepar, de var slitne av å dele og 
høre om andres bekymringer.

De tre første dagene kom vi daglig til Nora. Da var et av målene å 
trygge foreldrene. Vi brukte tid på å prate om hvordan det er å være 
hjemme og ha ansvaret for et lite barn. Vi tok daglig vekt og hørte 
hvordan de ga mat og hvor mye de ga til hvert måltid. Vi amme-
veiledet mor, det var små tips som gjorde at mor ikke ga opp 
ammingen av Nora.
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Nå har det gått en uke, Nora spiser det meste selv fra mor. Siste 
døgnet har hun bare brukt sonden én gang. Jeg vurderer det som 
trygt å seponere sonden. Mor blir både glad og litt utrygg, for det 
er trygt å ha sonden, da vet hun at barnet får i seg mat. Jeg trygger 
mor på at Nora fint kan stå stille i vekt noen dager og at det er helt 
vanlig. Vi kommer igjen i morgen og hører hvordan det går og tar 
en ny vekt.

Barnesykepleieren som er på hjemmebesøk hos premature ser på 
barnet, bruker det kliniske blikket. Er barnet våkent og kvikk i blikket 
og hud fargen - er billirubinet stigende? Holder barnet temperaturen? 
Orker det og spise noe selv? Hvordan er det med samspillet mellom 
foreldrene og barnet? Omsorgsevnen i hjemmet, er det trygt for 
barnet? Det tar ca en time med disse besøkene, for det er mange 
ting og prate om og mange spørsmå å besvare. 

Jeg tilrettelegger for en prat med foreldrene og hører litt om hvilke 
forventninger og behov de har.

De premature barna har alle individuelle behov, men vi ser at de 
begynner og amme fort når de kommer hjem. Mor er tilgjenglig 
hele tiden og barnet får mat når det ”ber” om det. 

Mor beregner hvor mye barnet skal få på sonden etter amming. 
Barnet får ca 14% i væske. Vi har erfart at et måltid er ca 20 minutter 
med effektiv amming for de premature barna.  Dersom barnet har 
et behov på 40 ml til hvert måltid og barnet har ammet i 10 minutter 
effektivt, så gir foreldre 20 ml på sonden. 

Mange barn har fått ernæringstilskudd i morsmelken på sykehuset. 
De nærmeste dagene etter hjemkomst vurderer vi barnesykepleiere 

hvorvidt barnet trenger mer forsterkning i morsmelken. Vi ser på 
vektutviklingen og beregner uti fra den hva og hvor mye barnet 
trenger. 

Avansert hjemmesykehus belegges med mer enn 50 % av fortidlig 
fødte barn som kommer hjem for spisetrening. 

Nyfødte med infeksjon behandler vi også ofte. Vi opplever da at 
mor og barn gleder seg over hjemkomst til tross for infeksjonen. 
Ammingen kommer godt i gang og vi får mange spørsmål fra første-
gangsforeldre som lurer på praktiske ting og andre utfordringer 
som kan oppstå når en kommer hjem med et nyfødt barn. 

Vi er hjemme hos alle barn med kreft i Oslo for å ta blodprøver og 
for å gi enkel cytostatika. Vi administrerer også intravenøs antibiotika i 
hjemmet til denne pasientgruppen.

I tillegg har vi barn som får langvarig intravenøs infeksjonsbehandling 
av for eksempel osteomylitt, borreliose, eller andre infeksjonstilstander 
som barn kan få. 

Vi er ofte i kontakt med barn med hjertefeil, og hjelper foreldre med 
koordinering videre i helsevesenet. Vi hjelper til og får mange praktiske 
ting på plass i hjemmet som for eksempel ernæringspumper og 
kontakt med primærhelsetjensten. Det er noen barn som blir født 
med sjeldne syndromer eller andre utfordringer og disse barna har 
vi også ofte hos oss i den første perioden. På den måten lager vi en 
tryggere overgang til hjemmet for familien.

Vi har en sjelden gruppe til i vår arbeidshverdag, det er barn som er 
kommet hjem for å dø.  Vi tilrettelegger slik at barna skal få lov til å 

08     TIDSSKRIFT FOR BARNESYKEPLEIERE NR 3/2014



dø i hjemmet sitt, i sine trygge omgivelser. Disse  barna  kan vi kjenne 
godt etter et langt sykdomsforløp. Vi lager forutsigbare planer som 
foreldre og barn føler trygghet med i denne utfordrende fasen. 
Disse planene omhandler temaer som smertelindring, spørsmål 
om ressusitering, urinretensjon, krampebehandling og vi snakker 
om begravelsen som skal komme. Vi er mye hjemme hos barnet og 
familien i sluttfasen av livet. 

Vi har et pågående prosjekt på AHS om palliativ behandling i hjemmet. 
Det er blitt laget en veileder for oss i hjemmesykehuset. Det er en 
akutt plan, og en smerte- og symptom plan for barn i terminalfasen. 
Dette er et prosjekt det jobbes videre med og vi har prosjektmidler. 
Det er et ønske om at det skal bli en total pleieplan for terminalpleie 
av barn som skal gjelde for hele Helse sør-øst.

Som barnesykepleier på Avansert hjemmesykehus for barn ved 
OUS kan jeg noen ganger føle på at ansvaret er stort, jeg står alene i 
situasjoner. Jeg må stole på mine egne vurderinger og er mye alene 
med alvorlig syke barn og føler på usikkerheten når foreldrene spør 
mye når de føler seg usikre hjemme. Vi kan ha krevende arbeids-
oppgaver i et annerledes fysisk miljø, litt utenfor HMS-bestemmelsene 
ved OUS. Vi har ingen faglig diskusjon når vi er på vakt alene kveld 
og helg, og vi står ofte i alene i situasjoner som på sykehus hadde 
blitt diskutert med en kollega. 

Vi har tenkt at vi kan benytte moderne teknologi, med video-
overføring fra hjemmet til fagpersoner på sykehuset. Dette krever 
planlegging og vilje til å forsøke, både fra barnesykepleieren og fra 
kollegaer på sykehuset i de spesifikke fagfeltene.

Vi er i hjemmet deres og det kan til tider bli grenseløst, fordi det er 
vanskelig å være profesjonell hele tiden. For eksempel når det er 
lørdag kveld og TV står på og jeg kommer for å gi antibiotika som 
kan ta en time. Det er lett å bli litt personlig i slike møter. I denne 
jobben kan det bli mye bilkjøring og mye kø, særlig i rushtiden i 
Oslo. Vi prøver å lage gode løsninger, men kø blir uunngåelig, det er 
kjedelig bruk av sykepleieren sin tid.

Vi som jobber på AHS er erfarne, de fleste er barnesykepleiere, kreft-
sykepleiere, spesialsykepleiere, helsesøstre og nyfødtsykepleiere med 
lang erfaring. Vi har en dyktig barnepleier som har videreutdanning 
i ammeveileding. Vi er et godt team som ønsker å gjøre hverandre 
bedre i jobben vår.

Vi opplever i vår lille enhet også usikkerhet, vi lurer på om ledelsen 
ved OUS ønsker å beholde oss. Dette lever vi med, vi ønsker å be-
handle flere barn hjemme, med flere diagnoser, det kan vi fint gjøre. 
Vi har, slik det er nå, for lite resurser til å kunne påta oss flere pasient-
grupper, men vi ønsker å gi flere barn hjemmebehandling. Det er 
mange hensyn å ta, barn er i vekst og utvikling, vi skal forebygge 
traumer og vi skal gi dem følelsen av å kunne mestre sin hverdag 
med sykdom.

Jeg trives veldig godt i denne jobben, jeg bruker hele spekteret 
innen barnesykepleien. Det oppleves meningsfylt å behandle,  
veilede og tilrettelegge for familiene og barna slik at de får best 
mulig utgangspunkt når de er i starten av sine liv i sitt hjem.
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