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Når timeglasset er i ferd med å renne ut. Når mennesket er 

svakt og slitent. Aldri er behovet for et trygt støtteapparat 

større enn akkurat da. Det vet vi i FFB. Det er derfor vi arbeider 

for at alvorlig syke og døende barn og deres pårørende skal 

oppleve kvalitet, trygghet og verdighet hele veien.

De små øyeblikkene blir mer dyrebare og viktige i livets siste 

fase, og når man vet at man er på vei dit. Tid blir ofte en 

mangelvare. Ønsket er å bruke de tilmålte dagene eller timene 

sammen. Være hud mot hud, med så få praktiske utfordringer 

og plager som mulig.

For at barn og pårørende skal få oppleve dette, må de være 

omgitt og støttet av et helsevesen som er kompetent, som har 

ressurser, og som er spesialisert på fagfeltet barnepalliasjon.

Det er dette som hver dag driver oss og inspirerer oss i vårt 

arbeide. For meg personlig er det min datter Andrea som er 

inspirasjonen. Hun døde i 2009, 17 år gammel. Uten henne 

hadde ikke vår organisasjon eksistert.

Fra å være en ildsjel-virksomhet, har vi utviklet oss til en 

kompetanseledende organisasjon innen feltet barnepalliasjon. 

Politikere og andre myndigheter hører på oss og søker råd hos 

oss. Det samme gjør helsepersonell på sykehus, på institusjo-

ner og ellers i primærhelsetjenesten. Vi blir ikke bare tatt med 

på råd, vi er en ledende premissleverandør for arbeidet med 

barnepalliasjon i Norge. Vi er også et vindu mot verden og 

følger nøye med på det som skjer på dette feltet i andre land. 

Den viktige rollen vi spiller ble ytterligere styrket i 2015. Som 

du kan lese på disse sidene, bryter vi stadig ny grunn. Vi 

arrangerte Nordens første konferanse om barnepalliasjon. Vi 

startet arbeidet med den første, omfattende tekstboken om 

barnepalliasjon på norsk. Vi tok våre første steg mot vår store 

drøm; Norges første hospice for barn, «Vårt eget hus». Vi 

kurset og dyktiggjorde fagfolk. 

For første gang fikk vi også øremerkede midler over statsbud-

sjettet til vårt arbeid. Det var et nytt og viktig gjennombrudd, 

som viser at vårt arbeid for en av samfunnets svakeste grupper 

blir verdsatt og bærer frukter.  

Vi er stadig i utvikling. Et tegn på dette er at vi i april 2016 også 

endret navn. Ja til lindrende enhet og omsorg for barn, JLOB, 

ble til Foreningen for Barnepalliasjon, FFB. Selv om navnet 

blir nytt, er vår drivkraft og målsetning den samme: At alle de 

4000 barna i Norge med uhelbredelige og dødelige sykdom-

mer, og deres pårørende, skal få bedre tilbud – basert på en 

helhetlig tenking og høy kompetanse.

Når timeglasset er i ferd med å renne ut, da skal du slippe å 

bruke tid på å be om hjelp og støtte. Vi arbeider for at hjelpen 

og støtten skal være der når du trenger den. Vi arbeider for at 

hjelpen du får alltid skal være av høy kvalitet, uansett hvor  

i landet du bor. Og som du kan lese her, innsatsen gir  

resultater!

Vi gjør en forskjell!

Natasha Pedersen
Styreleder og fagansvarlig
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«Vi har et stykke igjen for å nå målet om 

god og verdig omsorg ved livets slutt. FFB 

gjør en viktig innsats for å bedre tilbudet.»

Statsminister Erna Solberg (H)

«FFB har gjort en enestående jobb for å 

sette denne problematikken på dagsorden. 

Jeg kan garantere at vi skal gjøre vårt for 

å bidra i denne kampen.»

Finansminister Siv Jensen (Frp)

«FFB gjør en enormt viktig jobb for å sette lindrende 
behandling til døende barn på dagsorden. Jeg ønsker 
dere all lykke med arbeidet, og ser frem til det videre 
samarbeidet.
 
Partileder Knut Arild Hareide (KrF)

“FFB gir stemme til barn og pårørende i en sårbar situasjon, 
og løfter viktige spørsmål inn i samfunnsdebatten. 
Det vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke for”.

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V)

«Foreningen FFB har viktige oppgaver både i ivareta interessene til 
alvorlig syke barn og deres pårørende, men også i tilføre sykehusene 
og omsorgsmiljøene kompetanse ut fra brukernes erfaringer.» 
 
Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp)

«FFB gjør en utrettelig innsats for å sette palliativ behandling for barn 
på dagsordenen. Organisasjonen er et viktig talerør for en gruppe som 
trenger å få sin stemme hørt i den offentlige debatten. Jeg vil takke 
dere for den jobben dere gjør.»

Partileder Audun Lysbakken (SV)

«Hvert år dør over 600 barn, og et ukjent antall barn vil ha behov for 
lindrende behandling. Organisasjonen FFB har bidratt til å sette fokus 
på dette, og det fortjener de ros for.»

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap)

«Jeg vil benytte anledningen til å takke for den fantastiske jobben FFB gjør, 
både for å sette denne problemstillingen på den politiske dagsorden, men 
aller mest for den støtten og ressursen dere er for familier som er i en svært 
vanskelig livssituasjon.» 
 
Partileder Trine Skei Grande (V)
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Stedet er Kommuneforlaget, midt i Oslo sentrum. Sammen 

med Natasha Pedersen fra FFB arbeidet redaktør Ingunn 

Berling Fridheim i 2015 med det som skal bli en norsk versjon 

av den engelske «Oxford Textbook of Palliative Care for 

Children». Boken kommer i august 2016, og blir den første 

omfattende og grundige innføringen på norsk i palliativ om-

sorg for barn.

For helsepersonell som skal jobbe med barn og pårørende i 

slike situasjoner, finnes det mye faglitteratur på andre språk, 

men altså svært lite på norsk. Foreningen opplever stadig at 

det er vanskelig for helsepersonell å hente informasjon fra 

den utenlandske litteraturen, og at et norsk standardverk har 

vært et stort savn.

Som på mange andre områder har FFB vært en banebryter 

også på dette feltet. Første steg var å produsere en brosjyre 

om tematikken, som et enkelt hjelpemiddel for fagfolk og 

pårørende. Men dette var bare en beskjeden og utilstrekkelig 

begynnelse.

I 2015 søkte organisasjonen støtte over statsbudsjettet for å 

få realisert et norsk standardverk om barnepalliasjon. Straks 

bevilgningen ble gitt, tok FFB rollen som bestiller og fødsels-

hjelper for boken. Kommuneforlaget har bred erfaring med 

og lang tradisjon for å produsere kunnskaps- og informa-

sjonsprodukter til Kommune-Norge.  De ble derfor en naturlig 

samarbeidspartner for prosjektet.

Barnepalliasjon er et eget fagfelt, med andre problemstillin-

ger og utfordringer enn de man kjenner fra annen palliativ 

behandling.  Ofte føler helsepersonell frustrasjon over liten 

opplæring og derav følgende lav kompetanse, og FFB opple-

ver derfor et stort informasjonsbehov ikke bare fra pårørende, 

men også fra helsepersonale. Boken er et viktig steg for å 

bøte på dette.

Ut fra internasjonale data, er det beregnet at vi i Norge til 

enhver tid har cirka 4000 barn i alderen 0-18 år som har 

sykdommer som gir begrenset levetid og behov for lindrende 

behandlingstilbud. Omtrent en tredjedel av disse har kreftsyk-

dommer, mens de øvrige barna har misdannelser, nevrologis-

ke sykdommer eller andre sjeldne tilstander.

En bok som vil gjøre en forskjell
På et kontor sitter to kvinner, sammen med to kaffekopper, en datamaskin 
og bunker med papir. De jobber metodisk og møysommelig med en bok 
som vil gjøre en forskjell i Helse-Norge.

I Norge er det ca 4000 barn med 
sykdommer som gir begrenset levetid.

Originalen er utgitt av Oxford University Press med Ann Gold-

man, Richard Hain og Stephen Liben som redaktører. Boken 

tar for seg de sammensatte behovene barn med livstruende 

og livsbegrensende sykdommer og deres familier har. Den 

drøfter de medisinske, psykologiske, praktiske og åndelige 

spørsmålene som reiser seg i omsorgen for denne gruppen. 

Et av bokens budskap er at hvis vi skal opprettholde livskvalite-

ten for et barn, er det viktig å anerkjenne alle disse dimensjo-

nene og prøve å løse dem i en helhetlig (holistisk) tilnærming. 

Det kan bare gjøres ved å ta i bruk ferdighetene til et bredt 

spekter av fagfolk. 

Boken vil være viktig for alle som gjennom sitt yrke kommer 

i kontakt med barna det gjelder, og med deres familier; leger, 

sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, 

pedagoger, prester, psykiatere, sosialarbeidere, for å ha nevnt 

noen. Men også pårørende vil ha nytte av og få hjelp ved å 

kunne se at problemer og utfordringer de står midt oppe i 

både anerkjennes og adresseres på en faglig betryggende 

måte.

Gjennom utgivelsen oppfyller også FFB sine mål om:

• Å øke kunnskapen om barnepalliasjon.

•  Å bedre omsorgstilbudet for alvorlig syke og døende barn, 

deres pårørende og andre berørte.

•  Å bidra til en åpen og verdig dialog omkring temaet døden 

for barn.

”
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Åpent og usminket delte Espen og Lene 

Søyland i april i fjor sin historie og sine 

erfaringer på en måte som berørte 

mennesker over hele Norge på det 

dypeste. 

Kort tid etter at Ferdinand ble født, 

fant legene ut at han hadde det svært 

sjeldne Ohtaharas syndrom. I Norge 

kjente legene bare til ett barn til som 

hadde hatt samme sykdom. Beskjeden 

Espen og Lene fikk var like klar som den 

var ubønnhørlig. Ferdinand kom til å 

få et kort liv. Lene, Espen og Ferdinand 

fikk muligheten til å flytte fra sykehuset 

og bo hjemme den siste tiden han 

levde. I leiligheten der de hadde tenkt 

at Ferdinand skulle tilbringe sine første 

år, ble tiden mye kortere, men det ble 

skapt gode minner og opplevelser midt 

i sorgen. Hele veien ble den lille familien 

godt ivaretatt av helsevesenet. Sykeplei-

ere var til stede i bakgrunnen både dag 

og natt, slik at foreldrene både skulle 

føle seg trygge og få litt søvn.

 

I ettertid er mamma og pappa takknem-

lige for at de ble godt ivaretatt. Ikke alle 

familier med syke og døende barn blir 

det. Tilbudet som gis uhelbredelig syke 

barn og deres pårørende varierer fra 

kommune til kommune, fra diagnose 

til diagnose. Noen ganger skyldes det 

bevilgninger og økonomi, andre ganger 

mangler man den rette kompetansen i 

kommunen eller på sykehuset.

Også i 2015 fortsatte FFB å være pådri-

ver for at alvorlig syke og døende barn 

og deres pårørende skal få et helhetlig 

og likeverdig behandlings- og omsorgs-

tilbud av høy kvalitet. Dette er et arbeid 

som skjer både gjennom myndighets-

kontakt, gjennom at vi bidrar til kom-

petanseheving blant helsepersonell, 

gjennom direkte kontakt med helse-

arbeidere og pårørende, og gjennom 

tilstedeværelse i de offentlige samtaler 

om temaet barnepalliasjon.

Høsten 2015 tok vi et stort og viktig 

steg i dette arbeidet. Da vedtok vi den 

ambisiøse planen om å etablere «Vårt 

eget hus» - Norges første barnehospice. 

Hvert år er over 3000 familier i samme 

situasjon som den Ferdinands familie 

opplevde; at et av familiens barn dør 

som følge av sykdom. Likevel finnes 

det i dag ikke et hospice med tilbud og 

omsorg spesielt tilrettelagt for denne 

gruppen.

Opprettelsen av hospicet skal skje 

gjennom innsamlede midler. Vi har 

inngått samarbeidsavtaler med Cloud 

Media Service og Sheriff Film Company 

som en del av arbeidet med å skaffe den 

nødvendige kapitalen. Planen er å åpne 

«Vårt eget hus» i 2019, og det er alle-

rede komme flere tilbud om tomter for 

etablering. FFB tar sikte på å drifte stedet 

i to år, og arbeider for at det offentlige 

deretter skal overta driften. 

Den lindrende behandlingen skal hjelpe 

både barnet og familien til å leve best 

mulig fra diagnosetidspunktet og gjen-

nom hele sykdomsforløpet til død og 

ettervern. Et eget barnehospice vil også 

bidra til at det bygges opp et fagmiljø 

som har spesialkompetanse til å hjelpe 

ikke bare barna, men også de pårøren-

de.

Planen om barnehospicer i Norge får 

støtte fra internasjonal ekspertise innen 

palliativ behandling av barn. Professor 

Susan Fowler-Kerry fra Canada er en 

av verdens fremste spesialister innen 

smertelindrende behandling av barn. 

Til NRK uttalte Fowler-Kerry at lindrende 

behandling av barn er annerledes enn 

voksenbehandling. Antallet barn som 

dør er begrenset, og mange diagno-

ser er svært sjeldne, ofte medfødte og 

finnes ikke i voksenbefolkningen.

– Vi aksepterer at gamle mennesker skal 

dø, men barn og død vil vi ikke snakke 

om. Slike tanker stryker vi fra vår be-

vissthet, sa Fowler-Kerry til NRK.

Sammen med Ferdinand fikk Espen 

og Lene tilrettelagt for verdifulle dager 

sammen før han døde. Men ikke alle fa-

milier i liknende situasjoner opplever det 

samme. Derfor er Norges første bar-

nehospice vårt aller viktigste og høyest 

prioriterte prosjekt. Selv om Ferdinand 

fikk et kort liv, har han satt spor etter 

seg – ikke bare hos mor og far og de 

andre som var nær ham i hans korte liv. 

Hvert år arrangeres «Ferdinands min-

neturnering» -en squashturnering der 

deltakerne støtter gode saker gjennom 

deltakeravgiften. De siste tre årene har 

inntektene fra turneringen gått til FFB. 

Det er noe vi setter stor pris på, og som 

gjør at vi har mulighet til ytterligere inn-

sats i kampen for at alle syke og døende 

barn skal få god lindrende behandling 

– uansett om det skjer i «Vårt eget hus» 

eller andre steder.

Tid for Vårt eget hus
Espen og Lene fikk en måned sammen med lille 

Ferdinand. Klokken viser 08.29. I armene til pappa 

puster han forsiktig ut, for aller siste gang.
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Arrangør og initiativtaker var FFB, i 

samarbeid med Høgskolen på Gjøvik 

(NTNU). I tre dager fikk de 170 deltaker-

ne inspirasjon og faglig påfyll fra noen 

av verdens fremste eksperter på feltet. 

Kvaliteten på det faglige programmet, 

og alle tilbakemeldingene fra deltaker-

ne, viste klart betydningen vi har som 

pådriver for barnepalliasjon i Norge.

Helseminister Bent Høie tok seg ikke 

bare tid til å åpne konferansen, men 

deltok også på deler av påfølgende 

festmiddagen. Der deltok og talte 

også arbeids- og sosialminister Robert 

Eriksson. En klarere anerkjennelse fra 

det offentlige Norge kunne vi knapt ha 

fått, om vår rolle som viktig støttespiller 

og samarbeidspartner for utviklingen av 

barnepalliasjon som eget fagfelt i norsk 

helsevesen.

Vi var først i Norden
Den 25. november var det ikke tvil om at bunader og andre  
festklær måtte tas tas i bruk! Da åpnet den første nordiske  
konferansen om barnepalliasjon på Gardermoen.

EKSPERTER SAMLET

Det er sjeldent noe sted i verden at så mange av verdens fremste eksperter på  

barnepalliasjon er samlet, og det har aldri tidligere skjedd i Norden. I tillegg til  

flere norske bidragsytere, var disse blant talerne:

THE HONOURABLE SISTER FRANCES

Grunnla Helen House, verdens første 
barnehospice i 1982, og Douglas House, 
det første hospicet for unge mennesker  
i 2003. Sister Frances er adlet av  
dronning Elisabeth for sitt arbeid.

JOAN MARSTON

Administrerende direktør i The International 
Children’s Palliative Care Network (ICPCN). 
Joan ar jobbet med hospice og palliasjon de 
siste 26 årene. Hun etablerte også St. Nicholas 
Barnehospice i Bloemfontein i Sør-Afrika.

DR. SUSAN FOWLER-KERRY

Professor i sykepleierutdannelse ved univer-
sitetet i Saskatchewan, Canada. Hun har ut-
viklet et forskningsprogram innen barnehelse 
med spesialisering innen smerte og palliativ 
behandling for barn.

DANAI PAPADATOU 
Professor i klinisk psykologi på sykeplei-
erskolen ved Universitetet i Athen. Hennes 
fagområde fokuserer i overveidende grad på 
temaer som er relatert til  pediatrisk palliativ 
behandling, tap av barndom og klinikeres 
erfaring med døden. 

JULIE LING

Adm. direktør i The European Association for 
Palliative Care (EAPC). Julie har jobbet med 
både voksenpalliasjon og barnepalliasjon. 
Hun har en doktorgrad innen feltet og har for-
sket på behov og erfaringer av foreldreomsorg 
for barn med en livsbegrensende  tilstand. 

SABINE KRAFT

Viseadministrerende direktør i International 
Children’s Palliative Care Network (ICPCN), og 
har også vært sjef i Den nasjonale foreningen 
for barnehospicer i Tyskland.

ROSS DRAKE 
Klinisk direktør for Paediatric Palliative 
Care and Complex Pain Services at  Starship 
Children’s Hospital i Auckland, Australia. Pro-
fessorat i Palliative Care Advisory Group, opp-
nevnt av det australske helsedepartementet.

«Takk for en fantastisk flott, lærerik 
og viktig konferanse. Lykke til med 
neste prosjekt - Norges første barne-
hospice.”

  Marianne Sivertsen Bentsen

«Det var en utrolig lærerik konferan-
se med masse dyktige fagfolk fra hele 
verden, som brenner for det de gjør, 
fantastisk opplevelse, tusen takk!

  Beata Bei Mateszova

«Tusen takk for en lærerikt og spen-
nende konferanse. Nå får vi alle bret-
te opp ermene og samle inn penger til 
Norges første barnehospice i Norge.

  Lill Kristin Gjellum
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Nye partnere

I løpet av 2015 inngikk vi samarbeidsavtaler med 
Link Mobility Group, Cloud Media Service og 
Sheriff Film Company.  Dette er bedrifter som 
arbeider med kommunikasjon på ulike plattfor-
mer, inkludert mobil og sosiale medier. Våre nye 
partnere skal alle være med å realisere «Vårt 
eget hus». Høsten 2015 jobbet Cloud Media tett 
med oss for å tydeliggjøre vår kommunikasjon. 
I samme periode produserte Sheriff den første 
filmen om betydningen «Vårt eget hus» vil ha for 
syke barn og deres familier.

Ferdinands minneturnering

Lørdag 5. desember ble Ferdinands minne-
turnering arrangert. For tredje år på rad 
gikk inntektene til FFB. Nytt av året var at 
Ferdinands pappa, Espen Søyland, også 
hadde fått bidrag fra kunstneren Bjørg 
Thorallsdottir, som donerte tre av sine 
flotte litografier til auksjon. Sammen med 
deltakeravgiften i squashturneringen ble 
dette en gave på 45 000 kroner.

45 000,-

Vatikankonferanse

Som eneste nordiske deltaker ble JLOB/NFFs styreleder 
Natasha Pedersen invitert til å delta på en internasjonal 
workshop om barnepalliasjon i Vatikanet i oktober. Sammen 
med noen av verdens fremste eksperter på barnepalliasjon, 
fremstående teologer fra ulike religioner, menneskerettsek-
sperter, pårørende, tenkere og samfunnsledere deltok hun i 
diskusjonen om hvordan syke barns rettigheter og verdighet 
kan ivaretas på tvers av religiøse og kulturelle grenser.

Tysk praktikant

I oktober var FFB vertskap for tyske Daniel 
Paulick, som dyktiggjør seg som frivillig 
medarbeider innen barnepalliasjon. I tillegg 
til å bli kjent med hvordan vi jobber, møtte 
han også stortingsrepresentant Freddy de 
Reuter, som ga en innføring i norske sam-
funnsforhold og politiske strukturer.

Etterspurt tidsskrift

FFB utgir tidsskrift for barnepalliasjon tre 
ganger i året. Dette er Norges eneste fag-
tidsskrift for barneballiasjon, og er blitt en 
viktig kilde for faglig påfyll for både fagfolk 
og pårørende. Hvert nummer har fagartikler 
av høy kvalitet, signert både norske og uten-
landske eksperter. I tillegg deler pårørende 
erfaringer som er til hjelp og støtte for helse-
personell så vel som for andre pårørende. 

Ga kunst til FFB 
Den anerkjente kunstneren Björg Thorhaldsdottir donerte i fjor 
flere grafiske blad til organisasjonen. «Hjerte med vinger» er full 
av symbolikk som treffer alle som jobber med barnepalliasjon eller 
er pårørende.  Sommerfuglen lever ikke lenge på jorden, men er 
vakker og sprer glede den tiden den er i verden. Bildene har vært til 
salgs gjennom vår nettbutikk. I tillegg til å spre glede og varme, har 
Björgs donasjon også gitt inntekter til vårt arbeide. Dette er vi svært 
takknemlige for.

Fagdager

Behovet for informasjon om og kompetanseheving innen barnepalliasjon 
er stor i norske kommuner. I oktober arrangerte JLOB/FFB fagdager for tre 
kommuner. Natasha Pedersen og Lotta Haaland var ressurspersoner på 
arrangementer for ansatte i Porsgrunn, Eide og Tromsø kommuner. Alle 
tre arrangementene var svært vellykkede, og viste igjen at kompetansen og 
kunnskapen vi besitter både er nødvendig og etterspurt. I februar avholdt vi 
Fagkveld i barnepalliasjon med 60 ansatte fra barneavdelingen ved sykehuset 
i Ålesund. Vi har også holdt foredrag for Norsk barnesmerteforening, forelest 
ved Universitetet i Agder og undervist NAV-ansatte ved kontorer i Trond-
heimsregionen.

Verdensdagen

Verdensdagen for hospice og palliasjon, 10. 
oktober, ble markert gjennom et arrangement 
i Kristiansand. Det skjedde i et samarbeid med 
Kristiansand Kino, som hadde filmpremiere på 
den prisbelønte dokumentaren «Little Stars».  
I samband med premieren var det også et møte 
der ulike problemstillinger knyttet til barnepal-
liasjon ble belyst. Blant deltakerne i panelet var 
flere pårørende som delte sine erfaringer, også 
tidligere leder for Støttegruppa etter 22. juli, 
Trond Blattmann som mistet sønnen Torjus på 
Utøya. Kristiansands ordfører Arvid Grunde-
kjøn stod for åpningen av arrangementet.

Kronikker

«Omsorg for døende handler om mer enn 
fag». Det var tittelen på kronikken i Dagens 
Medisin 24. september, signert Astrid Rønsen 
i Hospiceforum og Natasha Pedersen i JLOB/
FFB. Kronikken handlet om at barnepallia-
sjon er et felt der ikke bare fagfolkene spiller 
en rolle, men der også andre kan bringe inn 
kompetanse og relevante erfaringer. Kronik-
ken var en av flere som Pedersen, på vegne 
av organisasjonen, publiserte i løpet av 2015.   

Møte med statsråden

I juni møtte JLOB-medlem Matilde Gulbrandsen 
(11) og hennes familie statsråd Robert Eriksson i 
Kristiansand. Anledningen var endringer i pleie-
pengeordningen som vil gjøre hverdagen lettere 
for mange alvorlig syke barn og deres pårørende. 
Matilde er ei jente med flere diagnoser. 
Hun og Eriksson fikk svært god kontakt, og 
Matilde gjorde et sterkt inntrykk på statsråden. 
Han lyttet også til innspillene fra mamma 
Meretes og FFB-leder Natasha Pedersens innspill. 
Statsråden fikk også et eksemplar av boken 
Touching Rainbows, som han og Matilde leste 
sammen. Besøket ble også oppslag på TV2-nyhe-
tene. Senere på året var Matilde og Merete igjen 
medvirkende i en reportasje på TV 2-nyhetene.

Høringsuttalelser

JLOB var også i 2015 en naturlig 
høringsinstans for stortingsmeldinger 
og forslag som berører situasjonen for 
alvorlig syke og døende barn, og deres 
pårørende. Vi blir også tidvis invitert 
til å gi innspill tidlig i prosessen mens 
forslagene er under arbeid.  
Ett eksempel er forslaget om endringen 
i regelverket knyttet til pleiepenger for 
syke barn, hvor vi avga en hørings-
uttalelse. Vi har også, på forespørsel, 
bidratt til Fagrapporten og retnings-
linjearbeidet som har pågått i regi av 
Helsedirektoratet.

Invitert til høring

I mai deltok Natasha Pedersen som repre-
sentant for FFB på åpen høring i Stortinget, 
knyttet til et forslag om å sikre retten til 
livshjelp ved livets slutt. Her understreket 
Pedersen at det er manglende forståelse av 
hva barnepalliasjon innebærer. De fleste 
antar det kun handler om omsorgen ved 
livets slutt. Denne manglende forståelsen og 
manglende anerkjennelse av barns behov 
for palliasjon er en utfordring som må løses 
gjennom økt informasjon og kunnskap.

Verdenskongress

I mai deltok FFB på den fjortende verdens-
kongressen i regi av European Association 
for Palliative Care. Professor Philip J. Lar-
kin ble valgt til president i EAPC.  Philip 
har bakgrunn som både barnesykepleier 
og jordmor, og har 26 år med erfaring 
innen palliasjon. Så barnekompetansen 
har fått tydelig innpass i EAPC, noe som 
også lover godt for fremtiden innen bar-
nepalliasjon.

Mediesamarbeid

I januar i år innledet vi et prøvesamar-
beid med Egmont Forlag og journalist 
Tommy Halvorsen. Samarbeidet består i 
at Halvorsen skriver pårørendeintervju-
er til bruk i vårt «Nordisk tidsskrift for 
barnepalliasjon». Egmont kan i tillegg 
bruke intervjuene i sine ukeblader og på 
nettstedet klikk.no.
I barnepalliasjon er også foreldrene pasi-
enter, samtidig som de skal være en del av 
teamet rundt sitt alvorlig syke barn. Vi vet 
at det å lese pårørendehistorier har stor 
læringsverdi både for familier i lignende 
situasjoner og for fagpersonell.

Barnelege-samarbeid 
JLOB har i flere år nå hatt en god dialog og flere 
dialogmøter med Norsk barnelegeforening 
(NBF). 21-23. januar i fjor var 130 barneleger 
samlet til pediaterdager i Tromsø til faglig på-
fyll. Vi er veldig stolte over at JLOB var invitert 
til å holde foredrag for dem om barnepallia-
sjon. Barnelegene utgjør en viktig faggruppe. 
Både foredraget og informasjonsheftene våre 
ble godt mottatt ved Universitet i Tromsø i 
Medisin og Helsefag (MH-)bygget. Vi er glade 
for det store engasjementet og interessen som 
barnelegene har for feltet.

JLOB i sosiale medier

Vår forening er aktiv på sosiale medier. 
Ut fra responsen ser vi at dialog og 
informasjon i disse kanalene treffer 
våre målgrupper. FFBs Facebookside 
har 47 399 følgere/likes og er i stadig 
vekst. Facebooksiden til Ventesorg 
har 1793 følgere. Cirka 800 følger oss 
på Instagram og cirka 1300 på Twitter. 
Også disse tallene er økende.

JLOB i media

Ut fra vår målsetning om å sette bar-
nepalliasjon på dagsorden og skape en 
verdig samfunnsdebatt rundt temaet, er 
vi aktive i sosiale medier. I løpet av året 
har vi medvirket til saker i blant annet 
NRK Dagsrevyen, NRK P1, NRK Sørlandet 
(radio og tv), NRK Nordland, TV2-nyhe-
tene i hovedkanalen, TV2 Nyhetskanalen, 
Adresseavisen, Byavisen i Trondheim, Fæ-
drelandsvennen, Dagens Medisin, Kom-
munespeilet, Tidsskriftet kreftomsorg, 
Klikk.no og Norsk Ukeblad.

Møter med politikere

I løpet av året er det avholdt en rekke møter med politikere, både lokalt og 
nasjonalt. Hensikten med møtene er å gi informasjon om barnepalliasjon 
og hvordan samfunnet best kan bidra til god behandling for alvorlig syke 
og døende barn. Det har vært avholdt møter med politisk ledelse i Helse- og 
Omsorgsdepartementet, fraksjoner og enkeltpolitikere på Stortinget, og også 
med andre sentrale beslutninger

47 399

800

 1300
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Organisasjonen er landsdekkende fri-
villig, politisk-, livssyns- og diagnosen-
øytral. Den jobber for øke kunnskapen 
og bedre den lindrende omsorgen for 
alvorlig syke og døende barn i Norge. 
Organisasjonen er en medlemsorga-
nisasjon som består av helsepersonell, 
pårørende og andre interesserte, og har 
medlemmer fra hele landet.

FFB ble Stiftet 3. november 2009 som 
forening, og interesseorganisasjon i 
enhetsregisteret og frivillighetsregis-
teret 16. desember 2009. Årsmøtet er 
FFBs høyeste organ, og årsmøtet velger 
styret.

Styret i FFB avviklet i 2015 9 styremøter 
og tre helgesamlinger. I tillegg arran-
gerte styret en studietur til Tyskland i 
september. Styret behandlet til sammen 
58 saker på sine møter. Flere av disse 
har vært saker som har vært til løpende 
behandling og vurdering gjennom året. 

Styret utarbeider og vedtar virksomhe-
tens strategiplan, og følger opp imple-
menteringen av denne. Likeledes er det 
styret som fatter avgjørelser i alle større 
saker, basert på innstilling og innspill fra 
faglig ansvarlig. Den daglige virksom-
heten ledes av faglig ansvarlig, etter 
fullmakt fra styret. Styret holdes dog 
grundig informert også om saker og be-
slutninger som er fattet av fagansvarlig 

under denne fullmakten. Styret fungerer 
også som styringsruppe i prosjektene 
som pågår.

Studieturen styret gjennomførte til Tysk-
land, var for å lære mer om barnepalli-
asjon og hospicevirksomhet. En hel dag 
ble tilbrakt på barnehospicet, Sterntaler 
i Dudenhofen. Styret besøkte også et 
barnehospice i Wiesbaden, og det ble 
avholdt workshops med tyske fagperso-
ner. I tillegg ble det avviklet et styremøte 
med gjennomgang av organisasjonens 
strategiplan. Turen var svært lærerik og 
viste at Norge har mye å lære av andre 
land innen dette fagfeltet.

Styret mener at presentasjonen av 
virksomheten som gis i denne brosjyren 
gir et grundig og dekkende bildet av 
både styrets og organisasjonens arbeid 
i 2015.

Styrets arbeid og 
sammensetning

Foreningen Ja til lindrende  
enhet og omsorg for barn –  
JLOB endret på sitt årsmøte i 
april 2016 navn til  Foreningen  
for barnepalliasjon (FFB). 

Natasha Pedersen
Styreleder og fagansvarlig

Natasha 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 er medlem i 
den internasjonale utviklingskomitèen i «International 
Children’s Palliative care Network - ICPCN», og styre-
medlem i Elisabeth Kübler Ross Foundation. Hun har 
gitt ut boken «den lilla ballongen», skrevet en rekke 
fagartikler og innlegg om barnepalliasjon i nasjonale og 
internasjonale tidsskriftet. Hun holder foredrag, under-
visning om temaet og var representant i utarbeidelse av 
nasjonale faglige retningslinjer for lindrende behand-
ling for barn i Helsedirektoratet, og var med i referanse-
gruppen i Helsedirektoratet som jobbet med Fagrapport 
i lindrende behandling.  Hun satt også i ekspertutvalget 
som fikk i oppdrag å identifisere og anbefale forbedrin-
ger i NAV.

Jim Pedersen 
Nestleder og webansvarlig

Jim Pedersen er utdannet teknisk tegner og har de siste 
10 årene jobbet i Aker Solution med design av bore-
konsept i konseptavdeling. Han har også utviklet og 
designet foreningens to siste hjemmesider og stått for 
oppdateringen av dem. (Jim gikk ut av styret i januar 
2016, og Therése Kjellin gikk da inn som nestleder frem 
til årsmøtet i april 2016.)

Therése Kjellin
Styremedlem (nestleder fra januar 2016)

Therése er utdannet intensivsykepleier, og til daglig job-
ber hun på nyfødt-avdelingen ved Karolinska Sjukhuset 
i Solna i Sverige. Hun var også med i oppstartsfasen av 
Nordens første barnehospice, Lille Erstagården i Stock-
holm. I tillegg til jobb og styreverv, er hun i oppstarten 
av et forskningsprosjekt innen neonatal palliasjon, for å 
kartlegge hvordan forelde opplever palliasjon på nyfød-
tavdelingene ved svenske sykehus. 

Silje Gismarvik Tutturen

Silje er utdannet sykepleier og hjelpepleier, og har erfa-
ring fra å jobbe med svært syke barn i avlastningsbolig. 
Hun var den første sykepleieren som skrev bachelor-
oppgave med barnepalliasjon som tema. Silje er også 
medlem i vår faggruppe, sitter i redaksjonen for vårt 
tidsskrift og har i tillegg tatt kurs og deltatt på fagdager 
innenfor fagfeltet. Ved siden av jobb på sykehuset, tar 
Silje videreutdanning i Tverrfaglig psykososialt arbeid 
med barn og unge ved Høyskolen Stord/Haugesund.

Nina Gresdal

Nina er utdannet sykepleier og hjelpepleier, og har 
erfaring i å jobbe med alvorlig syke barn i barneboliger, 
avlastningsboliger og private hjem. Ved siden av å arbei-
de på en avlastningsbolig, tar Nina videreutdannelse ved 
Universitetet i Bergen. Hennes bacheloroppgave i syke-
pleierutdanningen hadde barnepalliasjon som emne. 
Hun har også videreutdanning i barsel og barnepleie.

Lotta Vennesland Haaland

Lotta er student, og var en venn av Andrea, som er in-
spirasjonen til arbeidet JLOB/FFB driver. «Andrea lærte 
meg og gav meg mye, og det er jeg er utrolig takknemlig 
for. Jeg hadde ikke vært den personen jeg er i dag uten 
henne. Jeg har selv personlig erfaring om møter med 
sykehus og helsevesen. Å bli møtt med gode sykehusfor-
hold, dyktige leger og sykepleiere, ser jeg på som veldig 
viktig. Arbeidet vi gjør i denne organisasjonen bidrar til 
dette.»

Isabell Kjærstad Pedersen 
(vararepresentant)

Isabell er søster til Andrea, og ble født inn i et liv med en 
alvorlig syk og døende søster. Hennes spesielle oppvekst 
har gitt en kompetanse og innsikt ikke mange ungdom-
mer har. Isabell  jobber på Nordre Aasen bo- og habilite-
ringssenter for barn og unge, og har gått på  Videregåen-
de Skole i Kristiansand, helse og oppvekst. Hun ønsker 
om å bli barne- og ungdomspsykolog. Isabell holder 
også foredrag om hvordan det var å leve med uvissheten 
rundt søsterens varslede død gjennom 12 år. 
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I 2015 vedtok Stortinget og ba regjerin-
gen gjennomføre en helhetlig offentlig 
utredning (NOU) av palliasjonsfeltet, 
med bredt sammensatt representasjon 
fra ulike fagmiljøer, og hvor barnepalli-
asjon er var edel av arbeidet. Nå følger 
regjeringen dette opp og har i dag satt 
ned et utvalg (NOU) for å gjennom-
føre en offentlig utredning for feltet. 
Foreningen for barnepalliasjon FFB 
er representert i dette arbeidet med 
Natasha Pedersen, som er leder og 
fagansvarlig.

Komiteen mente i likhet med FFB det er 
viktig og nødvendig å styrke arbeidet 
omkring barnepalliasjon. FFB understre-
ket for øvrig bl.a. under høringen viktig-
heten av å øke kompetansen i alle ledd 
på barnepalliasjonsområdet og se på 
om dette også bør bli en subspesialitet.

FFB ble berømmet for arbeidet som 
organisasjonen har lagt ned for å sette 
palliasjon, ikke minst for barn og unge, 
på den politiske dagsordenen gjen-
nom årene. FFB har opparbeidet mye 
kompetanse innen barnepalliasjon og 
har etablert et faglig nettverk på tvers 
av landegrensene. Komiteen mente at 
det var a en avgjørende betydning at 
frivillige aktører som FFB trekkes aktivt 
inn i arbeidet og beslutninger knytta til 

å utvikle palliasjonstilbudet i Norge, ikke 
minst når det gjelder palliasjon retta inn 
mot barn og unge.

Utvalget skal ledes av Stein Kaasa, sjef 
for kreftavdelingen ved Oslo univer-
sitetssykehus og kreftforskeren som 
har hatt rekke lederstillinger. Han er 
mest kjent for å ha bygd opp miljøet for 
lindrende behandling og kreftomsorgen 
ved St. Olavs.

Helseministeren på vei for å åpne den 
første nordiske konferansen i barnepal-
liasjon i November 2015 sammen med 
Leder og fagansvarlig i FFB Natasha 
Pedersen.

Natasha Pedersen har opparbeidet seg 
betydelig kompetanse innen barnepal-
liasjon de siste 7 årene. Hun er utdannet 
teolog og helsefagarbeider og har gjen-
nomført en rekke internasjonale kurs og 
e-læring i barnepalliasjon de siste syv 
årene, samt en modul på masternivå i 
Cardiff. Natasha sitter også i en inter-
nasjonal utviklingskomite i «Internati-
onal 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», 
skrevet en hel rekke fagartikler og 

innlegg om barnepalliasjon nasjonalt og 
internasjonalt i ulike fagtidsskrifter og 
samfunnsdebatter. Hun holder foredrag, 
kurs og undervisning om temaet og var 
representant i utarbeidelse av nasjo-
nale faglige retningslinjer for lindrende 
behandling for barn i Helsedirektoratet 
som ble ferdig i vår 2016 og var med i 
referansegruppen i HDIR som jobbet 
med Fagrapport i lindrende behandling. 
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 
fagboken Oxford Textbook i barnepalli-
asjon sammen med kommuneforlaget. 
Forventet utgivelse er i august 2016. 
Hun er også redaktør for det Nordiske 
tidsskriftet i barnepalliasjon.

I begynnelsen av november i 2015 ble 
hun invitert til å delta i et ekspertpanel 
i Roma der hun var med på å utarbeide 
en global veileder for barns rett til ån-
delig omsorg i barnepalliasjon. I tillegg 
har også Natasha har også erfaring som 
mor til et alvorlig sykt og døende barn 
gjennom 17 år som ikke fikk noen tilbud 
om barnepalliasjon

FFB  vektlegger en profesjonell og saklig 
tilnærming til de temaene vi arbeider 
med og har sitt utgangspunkt i at alle 
barn er født frie og er like mye verdt. 
Det understrekes at alle tiltak som angår 
barn skal ta hensyn til barns beste.
FFB vil også jobbe for inkorporeringen 
av FNs konvensjon om barnets rettighe-
ter. Organisasjonens kjerneverdier er re-
spekt, likeverd, ærlighet og grundighet.
 
Kreativ
Vi skal våge å gi oss i kast med de mest 
utfordrende spørsmålene og søke inno-
vative løsninger.
 
Åpen og konstruktiv
Vi skal være i åpen og konstruktiv dialog 
internt og med omverdenen. Vi skal ta 
samfunnsansvar og påvirke samfunns-
utviklingen gjennom aktuell kunnskap 
innen barnepalliasjon
 
Kritisk
Vi skal bygge på grunnleggende de-
mokratiske verdier og representere en 
fordomsfri og uavhengig stemme. Vi 
skal utfordre konvensjonelle ideer og 
løsninger, søke ny kunnskap og utøve 
vår gjerning i tråd med normene for god 
etikk.
 
Respektfull og omtenksom
Vi skal vise respekt for ulike faggrupper 
og disipliner. Vi skal fremme likeverd og 
kreve toleranse på tvers av livssyn, kultur 
og kjønn. Vi skal bidra til mangfold og 
likestilling i arbeidsliv og egen virksom-
het. Sammen skal vi legge forholdene til 
rette for personlig vekst og kompetan-
seutvikling.

Palliasjon for barn har som hensikt og: 

•  Lindre smerte og andre plagsomme 
symptomer 

•  Anerkjenne livet, men ser på døden 
som en del av dette 

•  Verken utsette døden eller fremskyn-
de den 

•  Integrere de psykologiske og åndelige 
aspektene ved pasientbehandlingen, 
holistisk

•  Tilby et støttesystem som hjelper 
pasienten å leve så aktivt som mulig 
inntil døden og ettervern

•  Tilby et støttesystem som hjelper 
familie å håndtere og leve med 
ventesorgen og sykdomsforløpet til 
pasienten

 
Barn  og unge med livsbegrensende og 
livstruende sykdommer fortjener at vi 
tar en grundig revurdering av hvordan 
vi tar vare på dem, også når behandling 
ikke er rettet mot helbredelse, men på å 
tilby den beste livskvaliteten som over-
hode mulig. Man kan si at man går fra 
kur til omsorg. - For noen barn og unge, 
handler det ikke alltid om å leve lengst 
mulig, men best mulig.

Verdier
- et likeverdig liv og muligheter for alle

FFB oppnevt til 
palliasjonsutvalg
Barn og unge er sårbare grupper og skal få en spesiell oppmerksomhet i  
arbeidet og utvikling av tjenestene innen palliasjon- den lindrende omsorgen  
for alvorlig syke og døende.

WHO definisjon: 

•  Å gi en aktiv og helhetlig støtte til 
barnets fysisk, psykisk og eksistensi-
elle behov, som også innebærer støtte 
til familien. 

•  Lindringen begynner når diagnosen 
er stilt, og fortsetter selv om barnet 
ikke får  behandling direkte rettet mot

 sykdommen. 

•  Helsepersonell må evaluere og lindre 
barnets fysiske, psykiske og sosiale 
plager. 

•  Effektiv lindrende omsorg krever 
en bred tverrfaglig tilnærming som 
inkluderer familien og tar i bruk 
tilgjengelige ressurser. Dette kan bli 
implementert selv om ressursene er 
begrensede. 

•  Lindrende omsorg kan gis i tilgjenge-
lige omsorgsinstitusjoner (barnebolig 
og avlastningsboliger) i kommunens 
helsesentre, barnets hjem og i avan-
sert hjemmesykehus eller hospicer.



VÅRE MÅL

 » Øke kunnskapen om barnepalliasjon 

 » Bidra til at barnepalliasjon blir etablert som eget utdannings-fag 

 »  Bedre omsorgstilbudet for alvorlig syke og døende barn pårørende 

og berørte 

 » Etablere spesialiserte, døgntilgjengelig team for barnepalliasjon 

 » Etablert egne enheter for barnepalliasjon - kalt Barnehospice 

 » Bidra til en åpen og verdig dialog omkring temaet døden for barn 

 » Bidra til økt fokus og støtte til forskning på barnepalliasjon 

 » Øke kunnskapen og forståelsen om ventesorg 

 »  Bidra til at omsorgs- og behandlingstilbudet innen barnepalliasjon,  

også gjelder for gravide som trenger det (Perinatal palliasjon) 

 » Danne et kunnskapssenter for barnepalliasjon

Noen ganger skjer det som ikke  

skal skje: Et barn eller et ungt 

menneske blir alvorlig syk og skal dø. 

Aller best omsorg kan vi gi dem i trygge 

omgivelser skapt spesielt for denne 

pasientgruppen. Det finnes i mange 

andre land – så hvorfor ikke i Norge? 

I løpet av 2016 starter vi en innsamlings 

aksjon for å bygge norges første 

barnehospice -  Vårt eget hus.

Følg med og støtt oss på facebook så blir 

du oppdatert om vårt arbeid.

Når det utenkelige skjer.

www.facebook.com/barnepalliasjon.no/
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www.barnepalliasjon.no

Kontakt oss

Foreningen for barnepalliasjon

Trollkleiva 28, 4638 Kristiansand

Telefon: 99 16 22 23

E-post: kontakt@barnepalliasjon.no

Web og nettbutikk: www.barnepalliasjon.no

Org.nr.: 994 763 083

Meld deg inn, gi en gave og støtt vårt arbeid:

Konto.nr.: 1503.13.71039

Foreningen for barnepalliasjon FFB, er en frivillig 

landsdekkende diagnosenøytral medlemsorganisasjon 

som jobber for den lindrende omsorgen, kunnskapen 

og kompetansen for alvorlige syke og døende barn, kalt 

barnepalliasjon.

Vipps oss: 

11491


