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Sykepleie på barns premisser 
i kommunehelsetjenesten
Rune Berekvam, sykepleier
Helse- og avlastningetjenesten for barn og unge, Trondheim Kommune

Barnesykepleierforbundets vårkonferanse 02.04.19



Helsetjenester til barn i Trondheim

- Oppvekst og utdanning

- Barne- og familietjenesten
- Helsestasjoner
- Skolehelsetjenesten
- Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
- Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge



Helse- og avlastningstjenesten 
for barn og unge
Gir tjenester til familier med behov for avlastning i den daglige omsorgen på grunn av barns helsetilstand eller 

funksjonshemming.

Omfanget varierer fra noen timer / døgn / helger i måneden, til mer omfattende ordninger

- Avlastningsboliger

- Barneboliger

- Privatavlastning

- Hjemmesykepleie

Enhetens mål er

● å utvikle et tjenestetilbud som er i samsvar med brukernes behov

● å bygge opp et trygt og omsorgsfullt miljø for brukerne

● å ha ansatte med god kompetanse og gode ferdigheter



Avlastningstjenester

Avlastningstjenester gis til private omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver

- For å gi mulighet til nødvendig og regelmessig fritid og ferie

- For å gi mulighet til å delta i vanlige aktiviteter i samfunnet, som å gå på jobb, påta seg verv og så videre.

- Retten kan omfatte bistand i hjemmet

For utviklingshemmede kan det gis døgnavlastning i egne avlastningsboliger, eller timeavlastning i eller utenfor hjemmet. 

For barn med omfattende bistandsbehov kan det gis avlastning i egne barneboliger.

Krav:

Særlig tyngende omsorgsoppgaver.

- Mer psykisk eller fysisk belastende enn vanlig omsorgsarbeid

- Og/eller innebære mye nattarbeid eller avbrudt nattesøvn

- Omsorgsarbeidet må strekke seg over tid og gjelde mange timer i måneden

Den kommunale omsorgstjenesten tar stilling til om man får avlastningstiltak og i hvor stor grad, og det kan bli sett i 

sammenheng med andre typer mottatte tjenester som kan virke avlastende

BFT har egne saksbehandlere i hver bydel som avgjør hjelpen familiene mottar.



Gartneriet avlastningsbolig

Bemannet med sykepleiere, 
vernepleiere, 
helsefagarbeidere og barne-
og ungdomsarbeidere

- Barna får plass på grunn av foreldrenes behov for avlastning
- Må ha store helseutfordringer

- Utviklingshemming
- Somatikk



Gartneriet avlastningsbolig

- Inntil syv barn om gangen
- Primært barn på avlastningsopphold
- Barneboligplasser ved behov
- Timesavlastning / nattavlastning



Helseteamet for barn og unge

•Byomfattende tjeneste for barn 0-18 år

•Ca 25 årsverk fordelt på 34 ansatte

•32 sykepleiere, 2 vernepleiere

•2017: tjenester til totalt 26 barn

•2017: ca 20 mill

•Helsetjenester (nødvendig helsehjelp)

•Praktisk bistand 

•Avlastningstjenester



Helseteamet for barn og unge

Todelt team 

•Fastvakter (dag / kveld / natt)
-I private hjem

-I avlastningboliger

• Ambulerende team dag/kveld
-Private hjem

-Skoler

-Barnehager

Opplærings-/veiledningsfunksjon



Hjemmesykehus?

- Mye medisinsk utstyr i 
hjemmene
- Hjemmerespirator, 

cpap, bipap
- Medisiner

- Helsepersonell tilstede 
store deler av døgnet

- Belastende for familien



Utfordringer

- Å jobbe i andres hjem

- Arbeidsmiljø

- Tilrettelegging i hjemmene

- Ulike systemer

- Mange instanser - utfordrende koordinering

- En tjeneste ingen vil ha

- Slitasje / konflikter

- Språk / kultur
- Økonomi



Hvorfor lykkes vi?

- Nærhet til St. Olav

- Godt samarbeid med barneavdelingene

- LTMV-teamet på Barn Intensiv

- Behandlingshjelpemidler (REB)

- God ledelse

- Sykepleieledere

- De rette folkene med riktig kompetanse

- Nesten bare sykepleiere i Helseteamet

- Sykepleiere på Gartneriet avlastningsbolig

- Opplæring!
- Samarbeid med foreldrene



Tett og godt samarbeid

...internt i kommunen
- Saksbehandlere ift tjenesteomfang og vedtak

- Fysioterapi-/og ergoterapitjenesten

- Skoler og barnehager

...med St. Olavs Hospital
- Opplæring / kurs / veiledning

- Samarbeidsrutiner

...med foreldrene!



Hvorfor en egen kommunal 
hjemmetjeneste for barn?
- Hva gjør andre kommuner?

- Hjemmesykepleien
- Team rundt enkeltbarn
- BPA
- Private aktører

- Aleris, Uloba, etc

- Er det mulig i mindre kommuner?



Hvorfor en egen kommunal 
hjemmetjeneste for barn?
- Fordel for barna, ansatte, samarbeidspartnere 

og arbeidsmiljømessig
- Engasjert kompetansemiljø på barnesiden i 

Trondheim Kommune
- Gjør kommunen i stand til å gi et forsvarlig 

tilbud, også ettersom behovene endrer seg
- Barn har rett på forsvarlige helsetjenester, også i 

kommunene



Framtiden

- Ny teknologi og ny kunnskap
- Kommuneøkonomi
- Rekruttering
- Videreutdanning
- Psykiatrisk hjemmetjeneste for barn og unge



Takk for meg

Rune Berekvam

rune.berekvam@trondheim.kommune.no


