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Statsråd Bent Høie 

Helse- og omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 

0030 Oslo 

 

 

Deres ref.    Vår ref.    Dato 

                     NP                17.10.2013 

 

Kjære statsråd! 

 

Barn med uhelbredelige og livsbegrensende sykdommer har spesifikke og unike behov for lindrende 

tilbud, som er forskjellig fra de voksnes. Dette er et felt hvor Norge dessverre har dårlig utviklede 

tilbud og kompetanse. Det er derfor gledelig at regjeringen, gjennom sin politiske plattform i 

Sundvolden-erklæringen, har viet dette feltet politisk oppmerksomhet. 

 

«Ja til lindrende enhet og omsorg for barn» (JLOB) er en organisasjon som bidrar til økt kompetanse, 

faglighet og kvalitet innen dette feltet. Vårt arbeid har til nå i stor grad vært basert på frivillighet og 

dugnadsinnsats, uten øremerkede midler. Likevel er vi blitt en viktig og anerkjent bidragsyter til det 

offentliges tilbud på denne sektoren. For at vår kunnskap og kompetanse skal kunne utnyttes fullt ut 

i fremtiden, som en del av samfunnets løsninger på utfordringer innen feltet barnepalliasjon, er vi 

avhengig av forutsigbare økonomiske rammer. 

 

En enstemmig Helse- og omsorgskomite har tidligere understreket at «palliativ behandling av barn, 

og oppfølging av deres pårørende, er av største viktighet». Likevel er det ikke øremerkede 

bevilgninger til dette arbeidet i forslaget til Statsbudsjett i 2014.  

 

På bakgrunn av det ovenstående, og på bakgrunn av de forslag og merknader Høyre, 

Fremskrittspartiet, Venstre og Krf enten samlet eller hver for seg har fremmet tidligere, ber vi om at 

regjeringen foreslår at det bevilges midler øremerket til JLOB i tilleggsproposisjonen for neste års 

statsbudsjett. På den måten vil vi kunne yte viktige bidrag til at regjeringen skal kunne realisere sitt 

mål om å styrke kompetansen og tilbudet innen palliasjon, også for barn. 

http://www.barnepalliasjon.no/
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Dette brevet sendes også i kopi til medlemmene i Stortingets helse- og omsorgskomite fra partiene 

Høyre, Fremskrittspartiet, Krf og Venstre. Dersom statsråden skulle ha behov for det, vil vi selvsagt 

kunne stille til et møte der vi bidrar med informasjon om status innen barnepalliasjonen i Norge, og 

hvordan vi kan bidra til bedre samfunnsløsninger på dette området. 

 

Med vennlig hilsen 

 
 

 

Leder og fagansvarlig i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn. 

 

 

Kopi 

- Styret i JLOB 

-  Høyre, Krf, V og Frp stortingets helse- og omsorgskomite  
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