
   
 
 
KORT OMTALE AV PROSJEKT SOM HAR FÅTT TILDELT 
KVALITETSUTVIKLINGSMIDLAR i 2010.  
Skjemaet skal brukast som informasjon til nettstaden om kvalitetssatsinga i Helse Vest 
 
Prosjektnamn 
Ernæringsteam for HPN barn og ungdom (hjemme parenteral ernæring) 
 
Prosjekteigar (Helseføretak/avdeling/eining som er ansvarleg for prosjektet) 
Sjukehusapoteket i Stavanger, Produksjonsavdelingen 
 
Prosjektleiar (kontaktperson) 
Christina Strunck, christina.strunck@apotekene-vest.no 
 
Bakgrunn for prosjektet/hovudpunkt.  
Vi ser at denne pasientgruppen ikke får den oppfølging som de har bruk for. Det er ofte for lenge 
mellom deres ernæringskontroller og det blir tilfeldig når det endres på PN-blandinger og mengder. Det 
er ikke etablert prosedyrer for hvilke blodprøver som skal tas når eller hvor ofte man skal kontrollere 
vektutvikling. 
 
Mål for prosjektet  
Vi ønsker å få til et system som gjør at det ikke lengre blir tilfeldigheter som avgjør pasientenes 
behandling. Vi ønsker om mulig å forebygge infeksjonsepisoder ved at pasientene til en hver tid har best 
mulig ernæringsstatus. 
 
Metodisk tilnærming / evaluering av effekt 

• Etablere et tverrfaglig Ernæringsteam for barn og ungdom på HPN,  
• Utarbeide faste prosedyrer for evaluering og innkalling av HPN pasienter. 
• Utarbeide HPN-perm (hjemme parenteral ernæringsperm med all relevant informasjon vedr. 

HPN behandling for pasienter og pårørende) 
• Utarbeide HPN perm for helsepersonell (hjemme parenteral ernæringsperm med al relevant 

informasjon vedr. HPN behandling for helsepersonell både sykehuspersonelll og 
hjemmesykepleien) 

 
Ernæringsteamet skal evalueres på følgende måte: 

• Se på endringshyppighet av ernæringsbehandlingen i forhold til tidligere,  
• Se på ikke planlagte innleggelser, antall sepsisepisoder etc., i forhold til tidligere. 
• Kvalitativt spørreskjema til foreldrene 

 
Planlagt bruk av resultat i eiga eining (implementering i drift m. v.) 
Vi ønsker at arbeidet vi legger ned i prosjektet vil kunne danne grunnlag for permanent arbeid i 
tverrfaglig ernæringsteam for denne pasientgruppen 
 
Overføringsverdi / overføring av kunnskap til andre einingar i regionen 
Erfaringene og resultatene vil kunne brukes av alle foretak i regionen, hvor barn/ungdom sendes hjem 
med HPN. 
Vi ønsker også å presentere erfaringene og resultatene i aktuelle tidsskrifter, f. eks. innen medisin, 
sykepleie, farmasi og klinisk ernæring. Det kan også være aktuelt å presentere prosjektet og resultater på 
fagdager og konferanser innen samme fagoområder. 
 
Oppstarttidspunkt (planlagt) 
Vår 2011 
 
 

Sluttidspunkt (planlagt) 
Høst 2011 
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