DenPraksissygepleje
allerbedste sygepleje skaber
tryghed og hjælper hele familien

Børnesygepleje i eget hjem

Walsted Hjemmehospice

Børnesygepleje

• Sammen om behandlingsplan
• Fælles om udfordringerne
• Engagement og involvering

Sygepleje med hjertet

emmehospi
Bedre sygepleje og færre bekymringer

Børnesygepleje starter ethvert samarbejde med et møde. Det sker hurtigt, og vi holder
altid mødet inden for 24 til 48 timer på sygehuset eller efter barnet er kommet hjem.
Fra Børnesygepleje deltager en teamleder, som herefter sammensætter et hold med de

faglige og sociale kvalifikationer, som er nødvendige - og som matcher både familien og
barnets behov.

Herefter sørger vi for alt udstyr og hjælpemidler samt en behandlingsplan, som vi drøfter
og beslutter i fællesskab med familien. Den indeholder både kort- og langsigtede målsætninger samt faglige, tværfaglige og sociale succeskriterier.

I hele forløbet kan familien således forvente, at

Børnesygepleje ikke alene løser og følger
op på de aftalte opgaver vedrørende

barnets pleje og træning, men
også engagerer sig i resten

af familiens udfordringer
og bekymringer.

Filosofien er helt enkel:
Jo færre bekymringer for familien,
jo bedre sygepleje får barnet

Med familien og samarbejdspartnere
sammensætter vi det rigtige plejeforløb
Børnesygepleje er en landsdækkende virksomhed der hjælper børn op til 18 år.

I praksis skal barnet visiteres til børnesygepleje. Det foregår typisk på hospitalet

før udskrivelsen i et samarbejde mellem sygehuset, kommunen/regionen og familien.
Vores ydelser betales af regionen eller kommunen.

Vi kan hjælpe med praktisk taget alle former for pleje, behandling og træning.
Det omfatter bl.a. pleje og overvågning, respiratorbehandling, støtte til egen
vejrtrækning, smertebehandling, medicinsk behandling, sondeernæring,
spisetræning og ledsagelse til undersøgelser, kontrol m.m. samt

aflastning i relation til de behov barnet og familien har i forbindelse
med sygdommen.

Børnesygepleje arbejder i teams med en teamleder, der koordinerer indsatsen.
Så behøver familien ikke at bekymre sig om hvem de skal henvende sig til og
om alle får den samme besked. Vi ved at familien har nok at tænke på – og vi
ser det derfor som en vigtig opgave at sørge for at samarbejdet med diverse
instanser fungerer problemfrit.

Dygtige sygeplejersker med
den rette ballast i rygsækken
Børnesygepleje er en landsdækkende virksomhed med engagerede,
erfarne og kompetente medarbejdere, der besidder de menneskelige
kvaliteter der skal til for at udføre børnesygepleje i familiers hjem.
Vi arbejder altid efter at matche de rette sygeplejersker til familierne,
fordi tryghed er en af de vigtigste brikker for et godt samarbejde
med en familie i en følelsesmæssig svær situation.

Praksissygepleje

Vi tror, at en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i børnesygepleje
gør forskellen mellem den gode og den bedste behandling – og den
holdning har vi bygget vores virksomhed på.

Børnesygepleje har bla. erfaring med:
• Vejledning og støtte til
forældrene i hjemmet
• Aflastning til sårbare
familier med psykosociale problematikker
• Neurolgiske sygdomme
• Cardiologiske sygdomme
• Epilepsi

• Pulmonale sygdomme
• Cancer
• Terminale forløb
• Sjældne sygdomme
• Præmatur
• Gulsot
• Parenteral ernæring
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Kontakt os for mere information:
Vi kommer gerne med råd, vejledning og
kvalificeret sparring. For os er det vigtigt at
alle med behov bliver hørt - derfor tager vi
også telefonen udenfor “åbningstid”.
Mette Liltorp: Tlf. 27 51 23 50
mette@boernesygepleje.dk
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