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Mandat

• Hvilke pasienter har 
behov for overvåkning? 
• Bemanning
• Kompetanse
• Lokaliteter
• Utstyr
• Hvordan kan tilbudet best 

organiseres i Norge



Hensikt med 
standarden

• Strukturert oversikt over nødvendig 
kompetanse og utstyr for ivaretagelse 
barneovervåkningspasientene

• Helsepersonell opplever at ressurser og 
kompetanse i større grad harmonerer med 
utfordringene knyttet til overvåkning og 
behandling av alvorlig syke barn



Innhold

• Definisjon av barneovervåkning (BO) 
• Organisering av tilbud ved ulike sykehus/foretak 
• Etablering av faggruppe for barneovervåkning 
• Kriterier for økt overvåkningsbehov 
• Bemanning 
• Kompetanse 
• Dokumentasjon 
• Kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet 
• Vedlegg 1 – Utstyrsliste for BO
• Vedlegg 2 – Medikamenter og infusjonsvæsker



Barneovervåkningen 
på Ahus

Jenny Dalseg, prosjektleder/barnesykepleier



Prosjekt barneovervåkning

Et prosjekt planlagt i 2 faser

Fase 1

Åpnet 29 oktober 2018

2 plasser

Fase 2

September 2020 er planlagt åpning  
av en utvidet barneovervåkning, 
med mulighet for 6 senger i 
høysesong.



Forberedelser før oppstart

FASE 1

• Omfattende kompetanseheving

• Tilrettelegging av lokaler og utstyr

• Samarbeidsavtaler

• Innleggelseskriterier 



2017

Desember Vedtak i sykehusledelsen for oppstart av 
barneovervåkning, fase 1

2018

Januar Prosjektgruppe og styringsgruppe etableres

Mars Kompetansekartlegging, intern rekruttering

Mai/Juni Kartlegging av behov av utstyr, sambruksavtaler

Aug/Sept Kompetanseheving, samarbeidsavtale, kriterier for 
innleggelse, EQS-prosedyrer, tilrettelegging av rom 

Oktober Barneovervåkningen åpner

Tidslinje fase 1



Kompetansekartlegging av sykepleiere

I. Kompetansekartlegging

Fokusområder



Kompetansehevende tiltak for sykepleiere

Opplæringsprogram
• Simuleringstrening

• Hospitering

• Felles fagdager med legene

• Sykepleiefaglige fagdager

• MTU-dager

• Praktisk trening i sykepleiefaglige prosedyrer

• E-læring, sertifisering, kompendier



Resultat av opplæringsprogrammet

Nytt spørreskjema: 

• 100 % opplever at opplæringsprogrammet har gitt 
økt kompetanse.

• 95 % opplever seg ha adekvat kompetanse for å 
ivareta pasienter på barneovervåkningen.

• 90 % opplever det trygt å jobbe på 
barneovervåkningen.

• 100 % opplever det utviklende å jobbe på 
barneovervåkningen.



«Suksessfaktorer»

Avgjørende faktorer for en vellykket oppstart av 
barneovervåkningen:

• En prioritert satsning og et prosjekt med 
forankring i ledelsen

• Samarbeid mellom enheter og divisjoner, 
kompetanseutveksling

• 90 % prosjektlederstilling

• En dedikert personalgruppe, med bland annet 18 
sykepleiere som har ønsket å få være en del av 
denne satsning.



Utfordringer

1. Initialt vanskelig  å få til en velfungerende 
felles visitt med avdeling for anestesi

2. Opplevelse av varierende kompetanse i 
andre faggrupper skaper usikkerhet

3. Rutiner tar tid å innarbeide

4. Intern rekruttering

5. Krevende når «alt er nytt for alle»: 
samtidig



Praktisk veiledning

Overordnet stillingsbetegnelse:
• Praksisveileders hovedarbeidsområde er 

praktisk opplæring og videreutvikling av 
sykepleiere/spesialsykepleieres ferdigheter i tett 
samarbeid med seksjonsleder og andre 
fagressurser. Arbeidet utføres i henhold til 
avdelingens kompetanseplan og individuelle 
kompetanseplaner 



«Veien videre»

• Målrettet og skreddersydd 
kompetanseheving gir økt pasientsikkerhet 
og økt trygghet for personalet. 

• Spørreundersøkelsen som er gjort i januar i 
år har gitt ett godt grunnlag for en 
handlingsplan for kompetansehevende 
tiltak; individuelt og som gruppe. 

• Tverrfaglig evaluering av fase 1



?
1. Har dere barneovervåkning? 
2. Er det behov for barneovervåkning der du jobber?
3. Har du kjennskap til Standard for barneovervåkning? 
4. Bruker dere standard for barneovervåkning eller 

planlegger dere å ta den i bruk? 
5. Hvilke pasientkategorier har behov for 

barneovervåkning hos dere? 
6. Har dere tilstrekkelig bemanning til å ivareta 

pasientene utfra kravene til standard for 
barneovervåkning? 

7. Har dere tilstrekkelig kompetanse til å ivareta 
pasientene utfra kravene til standard for 
barneovervåkning?



Svar fra nesten 
alle 

barneavdelinger 
i landet 

• Hammerfest
• Tromsø
• Bodø
• Levanger
• Trondhjem
• Ålesund
• Førde
• Bergen
• Haugesund
• Stavanger

• Kristiansand
• Skien
• Tønsberg
• Drammen
• OUS Rikshospitalet
• OUS Ullevål
• Lillehammer
• Elverum
• AHUS
• Østfold



Har dere 
barneovervåkning? 

• 14 avdelinger har en eller annen form 
for BO
• 6 avdelinger planlegger etablering av BO 
• Bodø har BO som satsingsområde frem mot 

åpning av ny avdeling i 2020 J



Er det behov for 
barneovervåkning der 

du jobber? JA!



Har du kjennskap til 
Standard for 

barneovervåkning? 
JA!



Bruker dere standard 
for barneovervåkning 

eller planlegger 
dere å ta den i bruk? 

Svar fra 19 av 20 avdelinger: 
•10 ja
•6 nei
•3 planlegger å ta den i bruk



Hvilke pasientkategorier har 
behov for barneovervåkning 

hos dere? 

• Uavklart behov for overvåkning/ustabile 

• Respiratorisk ustabile, feks bronkiolitt med O2 behov, behov for 
optiflow, CPAP, BIPAP, 

• Sirkulatoriske problemer, feks sepsis, alvorlig dehydrering

• Ketoacidose, andre metabolske tilstander

• Infeksjoner

• Intoksikasjoner

• Anafylaksi

• Nevrologi; Kramper, status epilepticus, midazolamdrypp, meningitt

• Hjerte-, nyre-,lever- og lungebarn; forverring av symptomer, 
infeksjoner og postoperativt

• Alle typer kirurgiske pasienter fra premature og opp til 18 år 

• Smerteproblematikk

• Onkologiske akuttilstander



Har dere tilstrekkelig 
bemanning til å ivareta 

pasientene utfra 
kravene til standard 

for barneovervåkning?

•3 ja
•6 nei
•1 usikker 



Har dere tilstrekkelig 
kompetanse til å ivareta 

pasientene utfra kravene til 
standard for 

Barneovervåkning?

•7 nei
•3



http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barne
overvakning/definisjon-av-barneovervakning

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/barneovervakning/definisjon-av-barneovervakning

