
 

                                        

FAGDAG I BARNEPALLIASJON 

14. desember 2016 

Sted: Evjenvegen 116                    Tid: kl.10.45- 14.30 

Et samarbeid med Tromsø kommune og Foreningen for barnepalliasjon FFB 

Målgruppe for fagdagen - Tverrfaglig 

Alle ansatte i helsetjenesten i Tromsø Kommune, helsesøster, barne- og avlastningsboliger 

barnehager og skoler som jobber med barn med alvorlig og kronisk sykdom. 

Tromsø kommune og FFB ønsker å få til et godt faglig palliativt miljø innenfor barnepalliasjon. Målet 

er kompetanseheving og teamarbeid på tvers av profesjoner. Inkludering og samarbeid med frivillige 

ut i fra samme ideologi.  

Påmelding innen 5. desember til Janne Joakimsen- prosjektmedarbeider til 94853562 

Janne.Joakimsen@tromso.kommune.no 

Fagdagen er gratis!!! Det blir utdelt kursmapper. 

PROGRAM 

10.45 - 11.00. Registrering  

11.00 - 11.30. Lunsj      

12.00- 12.10. Velkommen v/Vivi Ann Johnsen, Prosjektleder - Avdeling for helse og omsorg 

12.10- 14. 30.   Foredrag v/ Natasha Pedersen  

 Grunnleggende innføring i   barnepalliasjon 

 Hva er barnepalliasjon?  

 Hvilke barn og unge vil ha utbytte av en slik tjeneste?  

 Hvordan møte familier i krise?  

 Hvordan kommunisere med barn og unge som ikke har språk?  

 Hvilken særlig utfordring er det i smertelindring til barn og 

unge?  

 Hva sier forskningen om vilkår for barnepalliasjon verden over? 

 Retningslinjer og NOU 

14.30  Vel hjem  
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Natasha Kjærstad Pedersen er leder og fagansvarlig for den eneste organisasjonen i Norden 

som jobber for barnepalliasjon. Foreningen for barnepalliasjon FFB. Hun er utdannet teolog 

og helsefagarbeider og har gjennomført en rekke internasjonale kurs og e-læring i 

barnepalliasjon de siste syv årene, samt en modul på masternivå i Cardiff. Natasha satt også i 

en internasjonal utviklingskomite i 5 år «International Children’s Palliative care Network - 

ICPCN» som jobber for barns rett til palliasjon globalt. Hun er styremedlem i Elisabeth Kübler 

Ross Foundation, har gitt ut boken «den lilla ballongen», skrevet en 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 nasjonale 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 FFB. I november 2015 

deltok hun i et ekspertpanel i Roma der hun var med på å utarbeide en global veileder for 

barns rett til åndelig omsorg i barnepalliasjon.  Hun har arbeidet med norsk utgave av 

fagboken Oxford Textbook i barnepalliasjon. Den norske tittelen er «Grunnbok i 

barnepalliasjon» den ble utgitt i samarbeid med Kommuneforlaget i oktober 2016. Hun er 

redaktør for det Nordiske tidsskriftet i barnepalliasjon. I mai 2016 oppnevnte regjeringen et 

NOU arbeid i palliasjon, der Natasha er representant for barnepalliasjon. 


