Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni.
Tid: 7.juni kl 09.00 -16.00
Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo
Pris: kr 800,Påmelding: Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter
Tlf.: 23 05 96 00
E-post: post@nordreaasen.no
Det blir søkt om godkjenninger for fagdagen.

Barn med alvorlig og uhelbredelige sykdommer har økt risiko for å oppleve unødig lidelse,
da mange av de syke barna ikke er i stand til å beskrive hvordan de har det. Gode
observasjoner av kvalifisert helsepersonell er derfor viktig for evaluering av situasjonen.
Både akutte og kroniske smerte kan påvirke barnets humør, personlighet og sosiale
relasjoner. Barn med kroniske smerter har økt risiko for depresjon, søvnforstyrrelser og
symptomer som tretthet, kraftløshet og generell nedsatt fysisk funksjon. Regelmessig
evaluering av barnets psykologiske, sosiale, åndelige og fysiske symptomer er viktig for å
tilpasse riktig behandling for å oppnå et akseptabelt nivå av livskvalitet. For å lykkes med
dette er bruk av medikamentell behandling og tverrfaglig tilnærming avgjørende
Vi vil i samarbeid med Nordre Aasen bo og habiliteringssenter arrangere en fagdag, der
smertelindring i barnepalliasjon er tema.

Program for fagdagen (med forbehold om endringer):

Kl 08.30 Registrering og kaffe
Kl 09.00 Velkommen av Yngvar Hurlen Seksjonsleder bo og avlastning på
Nordre Aasen
Kl 09.15 Den største lidelsen av alle menneskelige lidelser, er barn som lider"
Natasha Pedersen, leder og fagansvarlig i Foreningen for barnepalliasjon.
Kl 10.00 -10.15 Kaffepause
Kl 10.15-11.15 De vanskelige smertevurderingene - Andrè Grundevig
Kl 11.15-12.30 Smerte hos multifunksjonshemmede barn- Birgit Kristiansen
Kl 12.30: Lunsj (inkludert i prisen)
Kl 13.30-15.45 Pain and Symptom Management - Sue Fowler Kerry og Ross
Drake
Kl 15.45-16.00 Oppsummering og avslutning.
Informasjon om foredragsholdere:

Yngvar Bj. Hurlen er seksjonsleder ved nordre Aasen bo- og habiliteringssenter. Er utdannet
vernepleier, og har arbeidet i over 30 år med sterkt funksjonshemmede barn og unge, både som
faglig veileder og som mangeårig leder. Er litt over gjennomsnittet engasjert i tilbudet for
funksjonshemmede, både som leder av fritidstilbudet Cafe Aasen, og som styremedlem i
interesseorganisasjonen LUPE.

Natasha Pedersen er fagansvarlig og leder for den eneste organisasjonen i Norden Foreningen for
barnepalliasjon som inntil nylig het «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn- JLOB» og som jobber
for barnepalliasjonen- omsorgen for alvorlig syke og døende barn. Hun er utdannet teolog og
helsefagarbeider. Hun har gjennomført en rekke internasjonale kurs og e-læring i barnepalliasjon de
siste seks årene, samt en modul på masternivå i Cardiff. Natasha sitter også i en internasjonal
utviklingskomite i «International Children’s Palliative care Network - ICPCN» som jobber for barns
rett til palliasjon globalt og er styremedlem i Elisabeth Kübler Ross Foundation. Hun har gitt ut boken
«den lilla ballongen» Hun har også skrevet en hel rekke fagartikler og innlegg om barnepalliasjon
nasjonalt og internasjonalt og holder foredrag, undervisning om temaet og var representant i
utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer for lindrende behandling for barn i Helsedirektoratet.
Hun satt også i ekspertutvalget som fikk i oppdrag å identifisere og anbefale forbedringer i NAV. I
desember 2014 gav hun ut et 60 siders informasjons- og opplysningshefte om barnepalliasjon
gjennom JLOB, samt at hun nå er i gang med arbeidet med norsk utgave av Oxford Textbook i
barnepalliasjon sammen med kommuneforlaget. Hun har også deltatt i utarbeidelsen av World
Religion Charter for Children’s Palliative Care i 2015.

André Grundevig har siden 1995 vært ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. I 2008 var han ferdig med sin spesialutdanning i
Barnesykepleie, og har siden 2010 har han jobbet som Barnesykepleier ved Seksjon for
Nyfødtintensiv. Han har vært leder av Barnesykepleierforbundet i perioden 2007-2012.
Fortiden er han i et masterløp i sykepleie ved Universitetet i Tromsø og er også
representant for Norsk Sykepleieforbund i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer.

Birgit Kristiansen er lege, som har bodd i Norge siden 2008. Hun jobbersom lege i spesialisering
barnesykdommer ved OUS. Hun har erfaring fra generell pediatri og barnekreft. I 2013/14 har

hun tatt en videreutdanning i barnepalliasjon i Tyskland. I tillegg har også Birgit vært styremedlem i
organisasjonen «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn»

Dr. ROSS DRAKE er en av verdens fremste eksperter innen barnepalliasjon og har ervervet seg
medlemskap i Paediatrics (2000), Palliative Medicine (2003) og Pain Medicine (2011) og besitter i dag
stillingen som klinisk direktør for Paediatric Palliative Care and Complex Pain Services at Starship
Children’s Hospital i Auckland, Australia. Begge er små, interdisiplinære team av spesialister i
pediatrisk omsorgsarbeid. Ross innehar også det nåværende professoratet i Palliative Care Advisory
Group som Ministry of Health har oppnevnt, og han er også medlem av Australia og New Zealands
PPC Reference Group. Hans profesjonelle interesser omfatter nevropatiske og sentrale
smertesyndromer, samt den avgjørende beslutningsprosessen for barn og unge mennesker med
livsbegrensende tilstander. I tillegg har han vært medforfatter i flere bøker.

Dr. Susan Fowler-Kerry, PhD, er professor i sykepleierutdannelse på universitetet i Saskatchewan.
Dr. Fowler-Kerry har utviklet et forskningsprogram innen barnehelse med spesialisering innen smerte
og palliativ behandling for barn og unge. Hun har utgitt flere publikasjoner, bokkapitler og nylig to
publikasjoner med fokus på internasjonale utfordringer relatert til barnepalliasjon. Hun har også
skrevet en bok om globale perspektiver i barnepalliasjon samt også sitter for tiden i styret til
International Children’s Pediatric Care Network (ICPCN) og er også leder for forskningsgruppen i
ICPCN.

