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Vi samarbeider og med logoped, sosionom, farmasøyt og fysi-
oterapeut for å gi barnet og familien helhetlig pleie. Teamet har 
ansvar for barn med ulcerøs kolitt, chrons sykdom, malabsorpsjon, 
ernæringsproblematikk, korttarmsyndrom, kronisk motilitetsforsty-
rrelser,  og noen sjeldne medfødte sykdommer i tarmslimhinnen 
(enteropatier).  Bams 6 gir behandling til barn og unge i alderen 
0-18 år. Det kommer barn fra først og fremst fra Helse Sør-Øst, men 
også noen fra andre helseregioner for utredning, behandling eller 
som second opinion. 

Barnemedisinsk sengepost 6 har en ernæringssykepleier i 50 % 
stilling tilknyttet posten. Ernæringssykepleieren har ansvar for op-
plæring og oppfølgning av pasienter med mage og tarmsykdom-
mer, både inneliggende og polikliniske pasienter. 

Noen av arbeidsoppgaver til ernæringssykepleier omfatter:
• Opplæring av foreldre og omsorgspersoner i hjemmeparenteral 

ernæring (HPN) inkludert poliklinikk til denne gruppa
• Opplæring i bruk av gastrostomi og jejunostomi
• Oppfølgning og poliklinisk 14 dagers kontroll av nyanlagt gastrostomi
• Bistå i forskningsprosjektet «Komplikasjoner og rekonvalesens 

etter Gastrostomi» 
• Ukentlige tverrfaglige samarbeidsmøter med ernæringsteamet
• Bistå i utarbeidelse og revidering av e-læringsprosedyrer 
• Opplæring og undervisning av andre helsefagarbeidere og 

avdelinger 

En viktig oppgave som ernæringssykepleier har er opplæring og 
oppfølgning av pasienter som får hjemmeparenteral ernæring 
(HPN). Dette er en sammensatt, og faglig krevende pasientgruppe, 
som krever nøyaktighet, tverrfaglige team og tett oppfølgning 
med høy faglig kompetanse. Det er et stort ansvar for foreldrene 
å håndtere dette hjemme, og det krever grundig opplæring og 
oppfølgning fra vår side for å sikre pasientens sikkerhet i hjemmet. 
Det er ikke komplikasjonsfritt å få parenteral ernæring, og denne 
pasientgruppen har ofte sammensatte diagnoser (1). 
                                 
På Ullevål sykehus følger vi per dags dato 23-24 
pasienter som får HPN. Den største 
gruppen har alvorlige kroniske 
motilitetsforstyrrelser (CIPO). 
Samlebetegnelsen på denne 
pasientgruppen er Kronisk 
Intestinal svikt (IF). 

ERNÆRINGSTEAMET
PÅ OUS 

Av Marie Erdal Foss, Sykepleier med ansvar for oppfølging av barn med 

ernæringsutfordringer. Sengepost Bams6, OUS.

OUS har et eget ernæringsteam til 
barn på barnemedisinsk sengepost 
6, Ullevål sykehus. Teamet består 
av barnegastroenterologer, klinisk 
ernæringsfysiologer, barnekirurger 
og sykepleiere.
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Som et resultat av sykdom fungerer ikke tarmsystemet optimalt, 
slik at absorpsjon av væske og næringsstoffer blir utilstrekkelig for å 
sikre normal vekst og utvikling. Intestinal svikt inkluderer tilstander 
med både anatomisk og funksjonelt tap av absorpsjonsevnen 
(1,2,3). PN benyttes kun i de tilfeller der enteral ernæring ikke er 
tilstrekkelig for å forhindre eller korrigere malabsorpsjon eller ved-
likeholde akseptabel vekst. 

Det tilstrebes alltid å gi deler av ernæringen enteralt, enten peroralt, 
gjennom en gastrostomi, eller en jejunomstomi. Dette er for å 
motvirke bakteriell overvekst i tarmen, og metabolske komplikas-
joner (4). Ved å tilføre noe ernæring enteralt opprettholdes tarmens 
struktur og funksjon, og det reduserer risikoen for cholestatisk 
leversykdom knyttet til kombinasjonen av parenteral ernæring og 
manglende bruk av tarm. Noen barn som får HPN har ikke samme 
sultfølelse som andre friske barn, siden store deler av deres er-
næringsbehov dekkes parenteralt. Likevel er det viktig at barna blir 
inkludert i måltider med familien for å forhindre spise og svelgvan-
sker, stimulere tarmen, og for det psykososiale. 

I Norge er det ca 30 pasienter som får HPN, og det er i hovedsak 
(OUS Ullevål sykehus), St. Olav og Haukeland som har følger for 
disse pasientene. Pris per pasient, som kun omfatter nødvendig 
utstyr, medikamenter og ernæringsløsninger ligger på mellom 1 og 
3 millioner kroner per år. Oppstår det komplikasjoner, med hyppige 
infeksjoner og sykehusinnleggelser vil naturlig prisen øke. 
På bakgrunn av at denne pasientgruppen er relativt liten og sam-
mensatt, er det helt nødvendig med spesialiserte team som har 
erfaring og kunnskap for å kunne sikre forsvarlig pleie og behan-
dling av denne pasientgruppa. Dette er med på å redusere antall 
sykehusinnleggelser per år som er relatert til kateterinfeksjoner og 
andre komplikasjoner (4). 

Etter endt opplæring av omsorgspersonell, vil i enkelte tilfeller 
lokalsykehusene overta en del av ansvaret for pasientene. Hvor ofte 
pasientene er inne for kontroll varierer fra alt fra 3 – 6 mnd. 
Dette er et fagfelt i stadig utvikling, der ny forskning og behandling 
blir presentert. I 2017 var OUS så heldig å få et stipend gjennom 
Kvintofondet, slik at ernæringssykepleier hadde anledning til å 
reise på den årlige ESPGHAN kongressen som ble holdt i Praha. 
ESPGHAN står for «den Europeiske foreningen for pediatrisk gastro-
enterologi, hepatologi og ernæring». Det er en multi- profesjonell 
organisasjon som tar sikte på å fremme barns helse gjennom 
forskningsbasert informasjon om GI-trakten, lever og ernæringssta-
tus. Her presenteres internasjonale retningslinjer, og ny forskning 
blir presentert (5) Behandlingen vi tilbyr våre pasienter er basert på 
ESPEN/ESPGHAN guidelines, som igjen bygger på omfattende for-
skning og dokumentasjon fra ulike sentre i Europa, USA og Canada. 
De prosedyrene og sjekklistene som ernæringsteamet jobber etter 
er basert på ESPEN/ESPGHAN guidelines. For å kunne tilby denne 
pasientgruppen forsvarlig sykepleie er det helt nødvendig med 
slike kongresser for faglig innspill, og for å bygge nettverk.


