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Redusere stress i familien

Styrke tilknytning

Øke ammefrekvens
Tidligere fjerning av sonde 

Redusere liggedøgn

MÅL



KVALITETSIKRING



 

Barnet ammer 

lite og sondes 

mest, går opp i 

vekt 

Fått info om Nast – fra lege/sykepleier 

Fått tilbud om NAST. 

 

Ammer lite, 

sondes mest. 

Går ikke opp i 

vekt 

Utskrives fra 

NAST 

Barnet ammer 

mer og sondes 

mindre.  

Går opp i vekt 

Trygge foreldre 

 

Utskrives til Urtegårdsgata, ev. 

permisjon til Zefyr hotell 

Barnet ammer 

mer og sondes 

lite, går ikke opp 

i vekt 

Bor utenfor Bodø 

NAST 

sykepleier 

tar kontakt 

med lege 

Utskrives til 

hjemmet 

Opplæring i 
sonding. 

Trygge foreldre 

Barn i spisetrenings perioden, >34 uker 

 Stabilt barn, Barnets vekt har snudd. Barnet spiser ca 
½ av 1-2 måltider, barnet har to omsorgspersoner i 

hjemmet. Foreldrene snakker Norsk/Engelsk 

Helsesøster informert 

 

Bor i Bodø 

Avslutt NAST. 

Reinnleggelse til 
Nyfødtintensiv 

Ny veiing hver 2. dag X2 

Tillat liten vektoppgang over to 

besøk 

Veiledning om 

redusert sonding 

og økning av 

amming 

Vurder ant. NAST 

besøk etter sep. 

sonde.  

1 Felles besøk med 

helsesøster  

 

Sondes 

seponeres 

Fortsett opplegg 

m/veiledning 

NAST pasient Ja 

Nei 

Ingen 

fremgang 

FLYTSKJEMA



Nast: SJEKK LISTE  
 

Før pasient drar ut i NAST:   

 Pasienten utskrives fra avdelingen (kun perm til pasient på Zefyr) 

 Pleiepenger til omsorgsperson, mor starter permisjon. 

 Låne pumpe utsyr 

 20ml + 2,5 ml sprøyter til sonding.  

 Nutriprem  

 Avtale tidspunkt for første besøk. 

 Skrive på lapp i NAST perm: NAVN !Fødselsdato+vekt og vekt  ved  utskriving 

til NAST. Adresse til familien, navn og telefon til mor og far.(4 pasient 

navnlapper:evt bl.prøver). 

Før pleier drar ut på NAST besøk:  

 Lese siste NAST rapport, ta kopi med på besøk Ring før kl 09 og avtale besøk, 

evt ta med utstyr familien mangler.                                        

 Sjekk bag/utstyr på plass 

 Ta en telefon fra avdelingen 

Etter NAST besøk: 

 Rydde bag og etterfyll utstyr som er blitt brukt. 

 Skriver NAST rapport i Dips  

 Fyll poliklinisk skjema og send til? 

 Levere telefon tilbake til avdelingen. 

Utskriving fra NAST: 

 Helsesøster kontaktes, evt felles besøk før avslutning i NAST. 

 Skal pasient ha ernærings ‘Bombe’ FV under 2 kg! obs. 

 Ta tilbake pumpeutstyr til avdelingen. 

 Skrive NAST epikrise i Dips. 

 Fjern pasientopplysning fra NAST perm.  

Utstyr som tilhøre NAST sekk! 
 Helsesøstervekt+ engangskladd 

 3 sonder str .6 ; sprøyte 20 ml + 2,5 ml x3 

 Convacare; sterile kompresser, hånddesinfeksjon, usterile hansker 

 Ferdig klippet fixomull/sondetape + litt extra uklipte 

 Blodprøveutstyr  

 Kalkulator ; blå penn; kurveark; taxirevisjon; flytskjema + NAST prosedyre 

 

SJEKKLISTE
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HELSESØSTERTJENESTEN
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NAST



TAKKER JA TIL NAST 



PAKKER SEKKEN



UT PÅ TUR



HJEMMEBESØK



HELSESTASJONEN OVERTAR



HAPPINESS



BRUKERUNDERSØKELSE
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TILBAKEMELDINGER



Vår historie: 

Vi prøvde lenge å bli gravid så når det endelig skjedde så var vi over lykkelige. Svangerskapet gikk fint i seg selv å vi så fram til å bli en 
familie. Å få dra hjem med vår lille etter noen dager på barsel. Sånn som alle gjør. Men sånn ble det altså ikke for oss. Lille kom til 
slutt med keisersnitt 1 uke før termin. Vi fikk en liten gutt som slet litt med div å måtte ned på nyfødt intensiven, noe som i seg selv 
var ganske skummelt. lå lenge på fellesrom mens jeg var oppe på barsel. Vanskelig i seg selv å forlate den lille gutten alene hver gang. 
Men med flotte ansatte gikk det greit. Men vi følte ikke noe eierskap til den lille. Vi fikk sjeldent skifte på han pga ledninger, eller så 
var det allerede  gjort da vi kom. Følte vi måtte spørre om lov til å holde den lille babyen som liksom skulle vær vårres. Kom mye til 
stengt avdeling pga div grunner. Vi var liksom bare på besøk. Vi skulle jo dra hjem med den lille å bli en familie, men jeg ble skrevet ut 
etter 5-6 dager å måtte da dra hjem sammen med samboeren da de overnattingsmuligheter som var desverre var opptatt. Da ble 
eierskapet til den lille ennå mindre. Tok lang tid før vi fikk kommet igang med ammingen pga sykdom hos den lille. Når han ble frisk å 
vi kunne begynne å prøve fikk han det ikke til å vi var alle stresset av lite søvn å jeg var sliten av et nå nesten 3 ukers langt 
sykehusopphold. Lille var frisk å rask men han måtte få i gang spisingen. Etter nesten en uke med øving på amming ga jeg opp da det 
bare ble styr for meg å lille ble sur. Med det ble det flaskebarn. Lite oppfølging da va kom hjem da lille allerede var nesten 4 uker. 

Da vi ble gravid med nr 2. Var tankene på det som skjedde med førstemann var ennå ganske ferskt i minne å var derfor  innstilt på å 
føde normalt denne gangen å da skulle alt gå bra å vi skulle dra hjem til storebror å bli en familie på 4. Fint svangerskap å ting startet 
med at vannet gikk 4 uker før termin. Innlagt på sykehuset med tidligvannavgang. Ble satt igang å fødte normalt. Da lillebror var ute 
var han sliten etter en lang fødsel å tok til seg lite næring. Så de ville ha han med seg ned på nyfødt intensiven! På nytt? Skulle de ta 
han med seg? Nå viste vi at det kom til å gå bra men ville jo være sammen med han! Etter noen timer søvn på mor fikk jeg dra ned på 
besøk. Men denne gangen på ny avdeling å mye bedre forhold. Fikk tilbud om å bli flyttet ned til han dagen etter han kom. Var på
ene rom å hadde ansvaret før min egen lille baby! Med hjelp til de sykehus tingene som han trengte. Men fikk skifte på han å holde 
han når jeg ville. Måtte ikke spørre om lov først! Den følelsen var helt utrolig! Så pumpet å prøvde å legge han til puppen i tillegg til 
sonde. Fikk dette fint til selv å trengte lite hjelp siden jeg hadde vært igjennom det med storebror! 
Men den lille slet med å få tak å det tok tid med hvert måltid.. 
så der satt jeg med samboer å storebror som var hjemme som jeg savnet forferdelig mye. Å storebror som var så stolt, som måtte 
komme på besøk til lillebror! 

Så da Marie kom å snakket med meg om NAST var det ingen tvil om hva vi ville gjøre! Vi skulle hjem! Vi skulle være en familie! 
Å dagen etter fikk vi dra hjem. Ingen ord kan beskrive hvor godt det var å komme hjem men skummelt da han fremdeles hadde 
sonde. Men dette skulle vi klare! Samboeren fikk pleiepenger for å vær hjemme sammen med oss. Vi slappet av med en gang alle 
sammen. Baby var roligere da mor ble roligere! Han spiste bare bedre å bedre av puppen å måtte selv bedømme om han hadde fått i 
seg nok eller om vi skulle sonde litt ekstra. Det var ingen å spørre å vi fikk det eierskapet til vår egen unge som vi savnet sånn med 
storebror! 

Fikk utrolig koselig besøk av NAST teamet 3 ganger i uka i vel en uke etter hjemkomst å vi fikk veid å snakkes med de om det vi måtte 
føle for! De hadde med seg alt vi trengte mer til.

Jeg var roligere å hadde kontroll på mitt barn! Men med oppfølging av sykehuset som var en utrolig stor trygghet å ha. Vi kunne 
komme til dem eller ringe når vi ville å få den hjelpen vi trengte. Vi kunne slappe av å la hverdagen komme! 

Mvh
Vibeke Utz

Eierskap
Kontroll

Roligere
Trygghet

Amming

SøskenFar

Slappet av

EN FAMILIEFORTELLING

Koselig besøk

være en familie

La hverdagen komme



REPORTASJE I AN



• Antall pasienter i NAST                21
• NAST pasienter i Urten           3
• NAST pasienter i hjemmet                                 18

• Reinnlagte pasienter fra NAST                3   
( 2 pga mor`s sykdom(Tv) 1 pga pas )

• Fullammende pasienter ut av NAST    16
• Flaske pasienter m/morsmelk ut fra NAST 0
• Flaske pasienter m/Nan-prenan 5
• Mødre som ikke kunne eller ville amme                  3

TALL FOR 2017



TALL FOR 2017

• Antall NAST døgn                                     200

• Antall NAST besøk i hjemmet 83

• Telefonisk kontakt                                                            4  

• Gjennomsnittlig antall NAST-døgn per pasient       9.5

• Gjennomsnittlig antall NAST-besøk per pasient      3-4

Kostnad: 17 500,-



NYTTEVERDI FOR 

HELSETJENESTEN


