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ÅRSMELDING 2009
Barne-BEST utvalget ved Hammerfest sykehus gir med dette en beskrivelse av året
2009 til oppdragsgivere, kollegaer og interesserte.

BAKGRUNN
Hammerfest sykehus hadde sitt første Barne-BEST kurs høsten 2007. Det ble
opprettet et Barne-BEST utvalg som siden har hatt jevnlige kurs for de aktuelle
profesjonene. Utvalget har jobbet kontinuerlig med utviklingen av Barne-BEST
konseptet.

BARNE-BEST UTVALGET
Følgende profesjoner er medlemmer i utvalget:
Overlege barn, overlege anestesi, anestesisykepleier, intensivsykepleier, sykepleier
fra barneavdeling og koordinator.
Utvalget har kontaktpersoner på klinisk/kjemisk avdeling og røntgenavdelingen.
Barne-BEST utvalget er underlagt styringsgruppen (linjelederne i utvalget) og
rapporterer direkte til denne. Koordinator rapporterer i tillegg til klinikksjef.
Utvalget hadde følgende medlemmer i 2009:
Overlege barn: Ane Kokkvoll
Overlege anestesi: Hanne R. Iversen
Anestesisykepleier: Terje Tobiassen
Intensivsykepleier: Lill Karin Kråkøy
Sykepleier fra barneavdeling: Solveig Svendsen
Koordinator: Kjersti M. Fagerstad
Liv-Karin Trinborg (til september) og Ragnhild Janis Stenset (etter september) var
utvalgets kontaktpersoner på klinisk/kjemisk avdeling, og Ken Runar Olaussen var for
røntgenavdelingen.

MÅL
Sørge for en enhetlig behandling av medisinsk kritisk/alvorlig syke barn.
Å trygge personalet i mottak og stabilisering av medisinsk kritisk/alvorlig syke barn,
gjennom årlige treninger og kurs.

HENSIKT
Å trene samarbeid, kommunikasjon og ledelse i teamet som mottar det medisinsk
kritisk/alvorlig syke barnet (Barneteamet).

MANDAT
•

Skal bestå av representanter som har ansvar for behandling av kritisk/alvorlig
syke barn.

•

Skal være faglig oppdatert og pådriver i spørsmål som omhandler
kritisk/alvorlig syke barn.

•

Har ansvar for å utarbeide prosedyrer for mottak og stabilisering av
kritisk/alvorlig syke barn ved Hammerfest Sykehus og revidere disse.

•

Skal komme med forslag til forbedringer i forbindelse med mottak som er av
mer praktisk karakter. F.eks. hvilket utstyr og hvilke medikamenter som skal
være tilgjengelig, hensiktsmessig plassering av dette og innredning av akuttrom
på barneavdelingen.

•

Har ansvar for å arrangere Barne-Best kurs hvert halvår i samarbeid med
personalavdelingen ved enhet for kvalitetsarbeid.

•

Skal rapportere deltagelse på Barne-Best kurset tilbake til avdelingsledelsen
med kopi til klinikksjef.

•

To fra utvalget skal delta på BEST nettverksmøte årlig, for å lære av andre og
utveksle erfaringer.

•

Skal levere årsmelding til klinikksjefen i henhold til mandatet.

BUDSJETT
Barne-BEST utvalget hadde ikke fått tildelt eget budsjett for 2009. Noen utgifter i
forbindelse med arbeidet med konseptet, ble likevel dekket av arbeidsgiver.

AKTIVITETER I 2009
Barne-BEST kurs
Barne-BEST utvalget planla,
arrangerte og evaluerte to kurs i
2009. Ett på våren og ett på
høsten. Totalt ble 52 deltagere av
profesjonene tilhørende
Barneteamet kurset.
Ansatte ved ambulansetjenesten,
luftambulansetjenesten og
fødeavdelingen ble invitert til å delta.
Kurset er beskrevet i Opplæringsplanen for 2009 p.3.2.4.
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Prosedyrer
Det ble utarbeidet og godkjent en varslingsprosedyre. De enkelte medlemmene i
utvalget fortsatte arbeidet med å skrive egen prosedyre for sin profesjon i samarbeid
med sin avdeling. En avdeling fikk prosedyren ferdigstilt og godkjent.

Observasjonsskjema
BEST nettverket har utviklet et observasjonsskjema til bruk ved mottak av
traumepasienter. Observasjonsskjemaet egner seg også til bruk for mottak av
medisinsk alvorlig/kritisk syke barn. Barneteamet ved Hammerfest sykehus bruker
dette skjemaet. Skjemaet fungerer også som en sjekkliste for de undersøkelser som
bør gjennomføres, samt basis for registrering og kontinuerlig kvalitetskontroll.
Det ble gitt ny gjennomgang og opplæring av revidert observasjonsskjema høsten
2009.

Lommemanual
En lommemanual ble laget og delt ut til alle medlemmene i
Barneteamet. Denne skal fungere som en huskeliste, og
inneholder korte beskrivelser av hver enkelt profesjons
oppgaver ved alarm.

Huskeliste
Det ble startet arbeidet med å utvikle en generell lommehuskeliste. Denne skal lages i plast og vil bli utdelt til
medlemmene i Barneteamet.
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Veggplansje
Det ble startet arbeidet med å utvikle en veggplansje. Denne skal henge på veggen på
akuttrommet på barneavdelingen og vil inneholde normalverdier og aktuelle
parametre.

Vester
Det ble utarbeidet design på merkevester til bruk av
Barneteamet. Disse ble laget og innført våren 2009.

Registrering
Det blir utdelt to spørreskjema til hver enkelt deltager
under Barne-BEST kursene. Alle skjemaene blir
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registrert i en database som gir grunnlaget for forskning
og videreutvikling av Barne-BEST.
Det planlegges å utarbeide en lokal registrering for alle alarmer ved sykehuset.

Akuttrommet
Det har vært en gjennomgang av akuttrommet i samarbeid med de involverte i
Barneteamet og teknisk avdeling.
Det er notert ned nødvendige punkter ift. forbedring og nødvendig utstyr som må
skaffes for å få et forsvarlig akuttrom til medisinsk syke barn. Det planlegges start av
oppussing av akuttrommet våren 2010.

Alarm
Varsling av Barneteamet med gruppecalling er planlagt i samarbeid med teknisk
avdeling og alarmvarslingen håper å kunne iverksettes før første kurs 2010.

Kasuistikker
Barne-BEST utvalget har samlet flere pasientkasuistikker, både på norsk og engelsk,
som er til bruk ved Barne-BEST kursene. Det er startet oversetting og systematisering
av kasuistikkene.

Simuleringsveileder
Et skjema for veiledning i simulering er tilgjengelig for nettverket i BEST. Dette brukes
også av Barne-BEST fasilitator under Barne-BEST kursene.
Det planlegges å videreutvikle skjemaet til en lomme-huskeliste for fasilitator.

Informasjon
Det ble lagt ut informasjon om Barne-BEST kurs og kursprogram på Intranett i forkant
av hvert kurs. I tillegg ble det hengt opp på hver enkelt aktuelle avdeling.
Statusrapporten for 2009 ble sendt aktuelle avdelinger og lagt på Intranett. Det ble
også informert om status av konseptet ved Hammerfest sykehus på hvert BarneBEST kurs.
En generell informasjon om Barne-BEST finnes på www.bestnet.no

Rapporter
Det ble skrevet en statusrapport juni 2009. Rapporten inneholdt en oppsummering av
hva Barne-BEST utvalget har jobbet med siden oppstart høsten 2007. Det planlegges
videre årlige meldinger av arbeidet som blir utført av Barne-BEST utvalget.

Møter
Barne-BEST utvalget hadde 9 møter og ett to-dagers arbeidsseminar i 2009.

ANSATTE
Det var ingen fast stilling for koordinator i Barne-BEST utvalget i 2009. Stiftelsen
BEST og klinikk Hammerfest dekket timeslønn for fungerende koordinator i utvalget.
Stillingen som Barne-BEST koordinator ble planlagt utlyst innen årsskiftet.
De øvrige medlemmene i Barne-BEST utvalget har forholdt seg til tilhørende avdeling
når det gjelder permisjoner etc. ifm. aktiviteter i utvalget.

STATUS VED UTGANGEN AV 2009
Barne-BEST utvalget hadde pr. 31.12.2009
gjennomført 5 Barne-BEST kurs.
Ved utgangen av 2009 hadde tilsammen 116
leger, sykepleiere og annet helsepersonell
deltatt på kurs og øvelser der alle hadde hatt
samme grunnopplæring.
Det viste seg å være stort behov for
oppdatering og teamtrening for alle
medlemmene i Barneteamet. Beklageligvis
var det vanskelig for noen profesjoner å få
tilrettelagt fri for å delta på kursene.
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Barne-BEST utvalget har jobbet målbevisst og godt sammen, der kvalitet og
kontinuitet har vært viktige stikkord. For å ha et kvalitetssikkert konsept, må det
kontinuerlig jobbes med videreutvikling og forbedringer, både med tanke på kurs,
prosedyrer og andre hjelpemidler.

Barne-BEST utvalget 29.06.2010

