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Bakgrunn
• Teknisk komplisert behandling

• Godt tverrfaglig nasjonalt samarbeid på 80 tallet

• Behov for tverrfaglig samarbeid om opplæring av pasient

• En rekke forhold er felles 

• Metodebok basert på eksisterende rutine
– Basis for individuell opplæring, og støtte etter utskriving
– Øke kunnskapsnivå og 
– Sikre enhetlig opplæring og informasjon



Bidragsytere 1989

• Anne Hunting Radiumhospitalet
• Edle Magnesen Radiumhospitalet
• Wendy Klem Rikshospitalets apotek
• Kjersti Bakken Farm. avd., Åsgård sykehus
• Jorunn Pettersen Regionsykehuset, Tromsø

Bergensgruppen:
• Helen Skauge Haukeland Sykehus
• Gro Sævil Helljesen Haukeland Sykehus
• Mai-Elin Koller Haukeland Sykehus
• Hans Flaatten Haukeland Sykehus
• Ingrid Grønlie Haukeland Sykehusapotek



Oppbygging
• 2 deler

– Pasient

– Helsepersonell

• Helsepersonelldelen bygger på Pasientdelen
som forutsettes kjent og brukt av alle i behandlingsteamet
– Enhetlig informasjon 

– Eventuelt  avtale lokale tilpasninger

• Løsbladsystem og god kapittelinndeling



Pasientdel
• Generelt om ernæring

• Ansvars- og oppgavefordeling mellom lege, 
sykepleier og farmasøyt

• Hygiene

• Til- og frakoplingsprosedyre
• Komplikasjoner



Pasientdel

• Utstyr

• Praktisk arrangement i hjemmet

• Refusjonsregler og sosiale ytelser

• Dagliglivets problemer



Helsepersonelldel
• Har pasient og evt. familie forutsetninger for å

gjennomføre HPN behandling?

• Har pasienten venøs tilgang?

• Er det etablert tverrfaglig samarbeidsgruppe som 
koordinerer behandling og opplæring?

• Er det satt opp adekvat ernæringsprogram?

• Er apotek varslet om planlagt utskriving, og er det 
sendt søknad til trygdekontor, evt. sosialkontor?



Helsepersonelldel

• Er hjemmesykepleier kontaktet/opplært?

• Er pasient pårørende opplært?

• Er det praktisk lagt til rette i hjemmet?

• Er det avtalt polikliniske kontroller?



Bruk 

• Hver pasient sin egen perm

• Helsepersonell etter behov (ca 3 per pasient)

• Grunnlag for individuell opplæring
– Ikke erstatning for individuell praktisk opplæring

– Plass til å notere justeringer for den enkelte 
pasient, godkjent av ansvarlig lege

– Kapitlene deles ut etter hvert



Distribusjon

• Skriftlig avtale mellom bidragsyterne og Fresenius
Kabi 1990:

– Manuskript vederlagsfritt
– Fresenius Kabi dekker kostnader ved trykking og distribusjon
– Mottakere sykehus, apotek, hjemmesykepleien 

• Inntil 5 Helsepersonellpermer per pasient
– Gratis distribusjon
– Trykkeferdig manus og layout godkjennes av Bergensgruppen



Distribusjon
• Fresenius Kabi kan bruke sin logo på permen, ellers 

ingen reklame

• Copyright tilhører Bergensgruppen på vegne av 
bidragsyterne

• Evt. seinere opptrykk eller ny-utgivelse etter avtale 
med Bergensgruppen som er ansvarlig for eventuelle 
oppdaterings- eller revisjonsbehov

• Spørsmål om det faglige innhold skal rettes til 
bidragsyterne

• Oversikt over hvem som har fått permer



Status 2007

• 150 pasientdeler og 450 helsepersonelldeler  siden 
1989

• Gode tilbakemeldinger

• Samarbeid mellom Ullevål og Haukeland om 
prosedyrer for barn, bl.a. per video

• Ny ”Bergensgruppe”: 
– Kari Torp Hansen, Barnesenteret, Ullevål
– Hans Flaatten, Haukeland
– Ingrid Grønlie, Haukeland



Eksempler på nye behov

• Prosedyre for barn
• Enmannsprosedyre
• Veneport

– 5 års dag presang!

• Filter og 
tilbakeslagsventil

• Seksjon for 
Behandlingshjelpemidler



Eksempler på nye behov

• Dekking av kateteret 
ved bading av barn

• System for 
dokumentasjon av 
opplæring



Revidering

• Form, innhold og lay-out som før

• Permer og elektronisk versjon på NSKE’s
hjemmeside

• Produsentnøytral

• Innhente synspunkter til revidering via 
NSKE’s hjemmeside, eventuelt andre måter



Revidering

• Demo Video

• Kostnader?
– 3-400 timeverk (?)
– Utgifter til profesjonell filming 

• Sponsing av industrien ?
– Alle firmaer med ernæringsprodukter forespørres 

• Søke midler andre steder?
– For eksempel SHDir



Forslag

• Copyright videreføres av ny Bergensgruppe på
vegne av nye og gamle bidragsytere

• NSKE skaffer midler 

• Permen legges ut på NSKEs hjemmeside
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