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Prosjektnamn
Prosjekt hjemmesykehus for barn
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Helse stavanger, barneklinikken 3e

Prosjektleiar (kontaktperson)
Anne Karin Halås

Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.
Kvifor blei prosjektet starta?

Vi ønsker at barns innleggelse på sykehus skal være så lite traumatisk som mulig, og
at barna kan opprettholde mest mulig naturlig kontakt med nærmiljøet til tross for
sykdom og behandling. Pasienter som er under langtidsbehandlig, for eks.
onkologiske pasienter, kan få mer tid hjemme og det medfører en økt livskvalitet for
hele familien. De mange sykehusbesøkene som disse barna opplever, er med på å
frata dem kontakten med nærmiljøet. Dersom disse barna kan ta blodprøver og få
annen enkel ”sykehusbehandling” hjemme, vil det frigjøre tid for en ellers presset
familie. Hjemmesykehus kan være til god hjelp. Pleie sammen med trygge foreldre i
hjemmemiljøet leder ofte til at barnet har det bedre og blir fortere friskt.
Mål for prosjektet
Kva for forbetring håper de at prosjektet skal føre til?

Målet for prosjektet er at vi kan legge til rette for hjemmebehandling til enkelte barn
tilknyttet 3e, 4d og 3d

Metodisk tilnærming / evaluering av effekt
Kva skal gjerast og korleis skal effekten av tiltaket målast ?

Studiebesøk til Oslo og Kjøbenhavn er gjennomført. Det skal gjøres økonomisk
kartlegging, samt en kartlegging av aktuelle pasienter ved de ulike avdelingene.
Gjennomføring av hjemmebehandling i prosjektperioden, samt evaluering av tilbudet.
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.)
Implementering i driften eller opprette egen enhet.

Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen
Fagtidsskrift, vitskapleg artikkel, presentasjon på fagdagar, konferansar osb

Muntlig presentasjon på fagdag. Erfaringer kan muligens brukes i Bergen og
Haygesund.
Oppstarttidspunkt (planlagt)

Sluttidspunkt (planlagt)
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