TA MEG HJEM
Hvordan skal barn best få leve?

Ta meg hjem er en utstilling som belyser viktigheten med
behandling av barn i eget hjem. Mange vet at
hjemmesykehus for barn eksisterer, men få har kjennskap
til hva tjenesten er og hva den har å tilby. Utstillingen er
en invitasjon hjem til familiene som benytter seg av
behandling i eget hjem. Gjennom utstillingen vil vi bidra til
en bevisstgjøring av hjemmesykehus for barn der
pasienten står i sentrum.

“Det er mye
enklere å ta
kontakt med
Hjemmesykehuset enn
noen andre.
Det er som
å ha en
erfaren venn”
Ove / Far til sønn med laukemi

HVA ER
HJEMMESYKEHUS
PASIENTEN I SENTRUM

HJEMME BEST

Hjemmesykehusetes
omsorg er bygd rundt
pasientens behov. Takket
være vårt team kan vi
sette oss inn i hver enkelt
pasients situasjon og
tilpasse oss deretter.
Pasienter og pårørende
kan føre en åpen dialog
med oss og vi kan
planlegge rundt deres
hverdag. Slik oppnår vi
den beste oppfølgingen vi
kan og unngår unødvendig
ventetid på sykehuset for
pasienten og overflødig
arbeid for ansatte.

Pasientens eget hjem
er et optimalt miljø for
behandling. Her får pasient
og pårørende mulighet
til å føre en nærmere
vanlig hverdag og unngår
belastningene som ellers
langvarige sykehusopphold
kan medføre. Behandling i
kjente, trygge omgivelser
øker pasientens livskvalitet
og har en direkte, positiv
innvirkning på pasientens
helse. I mange tilfeller kan
behandling hjemme også
være en fordel på grunn
av redusert smittefare, noe
som gir økt sikkerhet.

“Utvidelse
skal skje i
hjemmesykehus,
ikke på
sykehuset”
Klinikkleder / Barne- og ungdomsklinikken

Vi var på sykehuset i to måneder. Vi trengte
ganske my hjelp i starten, men etter hvert var
det jo mest ernæring det gikk i. Den tiden da
han var i god form var egentlig den
tyngste. Det opplevdes som veldig lang tid.
Tiden gikk jævlig sakte. Jeg hadde lyst til å i
det minste trille oss en tur, men det var jo ikke
en mulighet.
Vi hadde snakket om hjemmesykehus allerede
veldig tidlig. Så vi ventet egentlig bare på at
han skulle bli stabil nok til at vi kunne dra. Så
kom de fra hjemmesykehuset og fortalte oss
om alternativet for hjemmebehandling. Det
var bra de kom opp til oss og de hadde
virkelig satt seg inn i vår case. De forklarte til
oss hva de kunne bistå med og hva det hadde
å si for oss. De har vært veldig fleksible og
tilpasset seg til oss hele veien. Det var litt
skummelt å dra, men utrolig deilig å komme
hjem. Jeg tror nok ikke vi hadde vært hjemme
uten hjemmesykehuset, så jeg er absolutt
takknemlig for at tilbudet finnes.
Rune
Far til prematur sønn

“Sykepleierne
ser ikke bare
pasienten,
de ser hele
familien.”
Morten / far til datter med laukemi

“Så lenge barnet er
stabilt, og
behandlingen kan bli
utført hjemme er det
ingen grunn til at vi
ikke kan gjøre det”
Vigdis Margrethe Ziener / seksjonsleder, Avansert hjemmesykehus

Hvordan kan
Hjemmesykehus se ut i
fremtiden?

DEL
DIN
IDE

“Du ser et
annet barn
i eget hjem”
Nina / barnesykepleier, Avansert hjemmesykehus

