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barnepalliasjon.no

Foreningen for barnepalliasjon (FFB)
•••
FFB er en frivillig, politisk-, livssynsog diagnosenøytral landsdekkende
organisasjon.
Organisasjonens medlemmer består
av helsepersonell, pårørende og
andre interesserte.
FFB ble stiftet 3. november 2009 som
forening, og interesseorganisasjon
i enhetsregistret og frivillighetsregisteret 16. desember 2009.
Årsmøtet er FFBs høyeste organ,
og årsmøtet velger styret.

Våre mål er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Å øke kunnskapen om barnepalliasjon
Å bidra til at barnepalliasjon blir etablert som egen utdanning i Norge
Å bedre omsorgstilbudet for alvorlig syke og døende barn,
pårørende og andre berørte
Å få etablert spesialiserte, døgntilgjengelige team for barnepalliasjon
Å få etablert egne enheter for barnepalliasjon, kalt barnehospice
Å bidra til en åpen og verdig dialog omkring temaet døden for barn
Å bidra til økt fokus på og støtte til forskning på barnepalliasjon
Å øke kunnskapen og forståelsen om ventesorg
Å bidra til at omsorgs- og behandlingstilbudet innen barnepalliasjon
også gjelder gravide som trenger det, det som omtales som
perinatal palliasjon eller palliasjon i mors liv
Å stifte et kunnskapssenter for barnepalliasjon
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barnepalliasjon er svært fragmentert eller fraværende for døende
barn og unge og deres familier. Ofte befinner de seg i et isolert,
sterilt og sykehuspreget miljø med fokus på rask og akutt
behandling. Med begrenset tid og ressurser er det dessverre
lite tid til omsorg og helhetlig familiefokus, forståelig nok. Men
må det være sånn? Inspirert av heliosentrismen, kan vi betrakte
barna og deres familier som solen og storsamfunnets tjenester
innen barnepalliasjon er planetene som går i bane rundt solen.
Foto: Tommy Halvorsen

Tallenes tall er klare. Hvert år har nærmere 4000 barn i Norge
akutt behov for lindrende behandling for sykdommer de aldri vil
overleve. Det er krevende å være svak og sliten i en dypt, sårbar
situasjon. Også for de pårørende.
Mange jeg har møtt gjennom årene bekrefter det samme; Norge
mangler et helhetlig tilbud på pasient og pårørendes premisser
som kan skape trygghet og gi omsorg når en trenger det mest.

Når tid blir
dyrebar
Foreningen for barnepalliasjon er inne i sitt åttende år. Det har
vært en enorm reise, en reise som startet på kjøkkenbenken
i Kristiansand. En spirende tanke og et viktig spørsmål ble
stilt: «Hvorfor har vi ikke lindrende enheter for barn og unge i
Norge?» Dette skulle bli starten på et viktig arbeid for å bedre
den lindrende omsorgen for alvorlig syke og dødende barn og
deres nære. Gjennom disse åtte årene har vi jobbet strategisk,
systematisk og klokt. Vi har jobbet med å bruke mye energi
og krefter på å formidle betydningen av faget og viktigheten
av vårt arbeid for de mest sårbare barna og deres familier.
Vi har fremhevet betydningen av kunnskap, kompetanse og
informasjon innen barnepalliasjon. De fem første årene var
alt arbeidet i FFB drevet med ildsjels virksomhet og 100 %
frivillighet. Gradvis har vi bygget stein for stein og lagt en solid
grunnmur som beviser at FFB har livets rett. Barnepalliasjon er
kommet på agendaen politisk og faglig og FFB har stått bak
dette.
Pressen viser stadig større interesse for vår organisasjon,
noe som sammen med økt trafikk på sosiale medier er med
på å bidra til økt synlighet. Fremover vil vi i tillegg forsterke
arbeidet med formål om å styrke de øremerkede midlene i
statsbudsjettet for å sikre større økonomisk forutsigbarhet. Økt
etterspørsel krever økt finansiering.
Familier som har et barn som skal dø befinner seg i en
ekstremsituasjon. Fremdeles er det slik at dagens tilbud innen

Regjeringen tok initiativ til en offentlig utredning om palliasjon
NOU 17:16 På liv og død — Palliasjon til alvorlig syke og døende
som ble lagt frem for helseministeren i desember 2017. Aldri før
har barnepalliasjon blitt omtalt i et slik arbeid tidligere. Og FFB
var stor pådriver til dette. De Nasjonale faglige retningslinjene for
barnepalliasjon fra Helsedirektoratet kom i mars 2016 er ennå
svært ukjent i kommune Norge. Dette på tross av at helse- og
omsorgsdepartementet bevilget penger til Helsedirektoratet
for å implementere disse. FFB hadde i 2017 utarbeidet en
undersøkelse med 8 spørsmål til alle kommunene som tilbyr
avlastningstjenester til barn og unge. Vi har hatt direkte dialog
med enhetsledere og avdelingsledere, og i alt 33 kommuner
ble kontaktet på telefon. Kun 3 kommuner var begynt å se på
dette og en av dem var godt i gang. Tid er det alvorlig syke og
døende barn og unge har minst av. I en sårbar fase må man ha
organiseringen på plass, noe som enda ikke er en realitet.
Jeg kjenner som leder en stolthet over alt vi i FFB har oppnådd
til nå, med begrensende midler, og ut i fra et hjemmekontor i
Kristiansand. 2018 skal vi gi organisasjonen et løft, en ytterligere
profesjonalisering og vi skal rigge foreningen for fremtiden for
å nå mange viktige mål. Vi jobber for å styrke det helhetlige
lindrende behandlings- og omsorgstilbudet, med de begrensede
ressurser vi har, og oppnår mye. Dette skal vi blant annet gjøre
gjennom å etablere Norges første barnehospice. Ja, vi er
kommet et stykke på vei, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Og
den veien kommer garantert fortsatt til å bli krevende til tider.
Skal vi lykkes, må vi derfor dra lasset sammen.
Vi vet at det for mange familier oppleves utrolig krevende å leve
nær og med barn og unge som har alvorlige sykdommer – og
for alle disse ønsker vi å være en pådriver og trygg støttespiller
Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle som ser
viktigheten av arbeidet vårt og som på ulike måter bidrar! Og
som du kan lese i rapporten, innsatsen gir virkelig resultater!

Hjertelig hilsen
Natasha Pedersen,
leder og fagansvarlig
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Styret
Styret i FFB har bestått av:
Styreleder og fagansvarlig: Natasha Pedersen
Nestleder: Therèse Kjellin
Styremedlem: Isabell Kjærstad Pedersen
Styremedlem: Lotta Vennesland Haaland
Styremedlem: André Grundevig
Vararepresentant 1: Jan Erik Narvesen
Vararepresentant 2: Karin Gran Kvaase
Alle ble valgt av årsmøtet i 2017.

STYRETS ÅRSMELDING OG
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
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Styre- og prosjektmøter
Styret i Foreningen for barnepalliasjon har i løpet av siste år
avholdt sju styremøter, hvorav ett ekstraordinært. FFB sitt styre
er også styringsgruppe for de prosjektmidler og de øremerkede
midlene vi har fått tildelt. Alle prosjektene har stått på styrets
agenda i løpet av siste år.
Styret har avholdt tre arbeidshelger i løpet av 2017, alle ble
avholdt i Kristiansand. Den første arbeidshelgen ble avholdt
i tilknytning til årsmøtet i april. De to neste arbeidshelgene
ble avholdt i juni og oktober, og hadde blant annet form av
workshop med konsulentselskapet Backer & Bang. I tillegg har
styret hatt en arbeidende rolle både ved fagdager og andre
arrangement, og jobbet kontinuerlig med aktuelle høringer og
innspill.
Medlemmer fra styret har deltatt på konferanse i Madrid i
mai, Arendalsuka i august, årets oppfølgingsweekend for
deltakere etter ventesorgweekendenden i 2016 samt ny
ventesorgweekend i september.
I alt har styret behandlet 85 nye saker. I tillegg til nye saker
har det vært jobbet kontinuerlig med 31 prosjektrelatert saker.
Det har også vært nær og hyppig dialog mellom leder og
styremedlemmer pr. telefon og e-post samt møter mellom
styremøtene gjennom året.
Styret i FFB har hatt et godt og kontinuerlig styrearbeid. Styret
fastholder at styreverv i organisasjonen forutsetter medlemskap.
Styret ser det også som viktig å tydeliggjøre organisasjonenes
intensjoner og har også utarbeidet en strategiplan for perioden
2014-2018, der ulike satsingsområder for hvert år er vektlagt.
Oppgavene vokser og endringer forekommer. Styret i FFB nedla
en betydelig arbeidsinnsats i 2017 og dette har vært viktig for
kontinuiteten og organisasjonens fremdrift.

Arendalsuka med Kari Kjønås-Kjos, leder av Helse- og omsorgskomiteen, og Isabell Kjærstad Pedersen, styremedlem FFB
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Årsmøte
Søndag 2. april ble det avholdt årsmøte i Kristiansand på
møtested «hos naboen». For første gang siden 2012, besluttet
styret i FFB at årsmøtet igjen skulle legges til sørlandsbyen etter å
ha hatt Oslo som arrangementsby de fire forutgående årene.
Sykepleierne Silje Tutturen og Nina Gresdal gikk av som
styremedlemmer, vi takker for den flotte innsatsen de begge har
gjort for foreningen og ønsker dem masse lykke til videre. Nina
Gresdal benyttet også anledningen til å takke for den reisen hun
har fått vært med på så langt i FFB og kommer til å følge med på
arbeidet videre. André Grundevig og Isabell Kjærstad Pedersen
(tidligere vara) ble valgt inn som nye styremedlemmer. Karin
Kvaase ble valgt inn som vararepresentant. Årsmøtet besluttet at
styret skal jobbe med å revisjon av strategiplanen og vedtektene
frem til behandling på årsmøte i 2018.

Arne Bang og Trond Backer fra Backer &Bang forbereder sin
presentasjon av strategiplan for bygging av Norges første
barnehospice.

Sosialt samvær og presentasjoner
Møtet startet med en presentasjon av Foreningen for
barnepalliasjon. Trond Backer og Arne Bang fra firmaet
Backer & Bang holdt så en presentasjon av strategiplanen
for byggingen av Norges første barnehospice – «Vårt eget
hus» Arbeidet med barnehospicet «Vårt eget hus» er et stort
prosjekt som vil beslaglegge mange ressurser i de nærmeste
årene – parallelt med dette vil også foreningen arbeidet med sin
kommunikasjonsplattform og strategi.
Nina Gresdal får her overrakt blomster av leder Natasha
Pedersen som takk for sin innsats i og for FFB.
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Smakebiter fra aktiviteter i 2017
ARRANGEMENTER
I alt har ca. 650 helsepersonell gjennom året
deltatt på ulike kurs som FFB har hatt ansvaret
for, eller arrangert i samarbeid med andre,
og som har omhandlet barnepalliasjon. Flere
fagdager i barnepalliasjon og ventesorg har
blitt gjennomført i løpet av året; og foreningen
har bidratt med undervisning på høyskoler og
universiteter.

FAGDAGER I 2017
Informasjon og opplysningsarbeid om barnepalliasjon er et av organisasjonens hovedmål. I den
forbindelse har vi utviklet to ulike fagdager som er gitt godkjenning som tellende innenfor hele den
tverrfaglige gruppen av helsepersonell.
Den ene fagdagen fokuserer på grunnleggende innføring i barnepalliasjon og den andre tok for seg
barn som pårørende i barnepalliasjon. Samt at vi også har hatt en fagdag om ventesorg og flere
foredrag på dette gjennom året. Her deles også vår kunnskap i fra ventesorgweekendene.

VENTESORG OG HOSPICE SOM FAGDAG I HELGELAND
Fagdagen samlet 80 deltagere, fra 7 omkringliggende kommuner. Deltakerne var for det meste
helsepersonell. Seminaret, som var en var en oppfølger fra fagdagen i barnepalliasjon i fjor. Høstet
svært gode skussmål fra arrangøren, Lill Karin Aanes leder i Termik.
Viktig med bred tverrfaglig oppslutning
Kompetanseheving skjer ikke av seg selv, og enda en gang tok Termik og Vefsn kommune initiativ til
fagdager med bred oppslutning og et stort engasjement for tematikken ventesorg og hospiceideologi
som var satt på agendaen. Målgruppen var frivillige i Stiftelsen Termik, ansatte i Vefsn, Grane,
Hattfjelldal og andre kommuner, som jobber med palliative pasienter, pårørende, barn, unge, eldre
- uavhengig av diagnose.
Å være profesjonell betyr å være en medvandrer, og også å kunne gråte med
Tema for den første fagdagen var ventesorg. FFB lansert i den forbindelsen tre nye korte dokumentarer.
«Vi er nødt til å skape en bevissthet rundt det å få et alvorlig sykt og døende barn, vi er nødt til å forstå
alle de følelsene og tanken som oppstår når krisen rammer disse familiene. Viktigheten av å bli sett, møtt
og få anerkjent disse følelsene kan være med på å gjøre en ekstremsituasjon til en styrket situasjon, sier
Natasha Pedersen, leder i FFB. Historier og møter med mennesker viser at pårørendeomsorgen, eller
familieomsorgen som vi liker å kalle det, er svært dårlig ivaretatt i dag. Dette ikke minst sett i forhold til
andre land som har hospice som et tjenestetilbud. Ventesorg er et ord som åpner opp for det å våge å
kunne snakke om det som er tabulagt, det er et ord som alle kan forstå uten at man trenger å bruke så
mange andre ord. Ventesorg er et diagnosenøytralt begrep som skaper stor gjenkjennelse hos pårørende
som har alvorlig syke - enten de er unge eller gamle. Helsepersonell bekrefter også at dette er et ord som
kan hjelpe dem med å få i gang vanskelige samtaler med den som er alvorlig syk og deres nærstående.
Hospiceideologi og hospice
Astrid Rønsen, førstelektor i videreutdanning i palliativ omsorg ved NTNU i Gjøvik, holdt foredrag om
hospiceideologi og hospice den siste dagen. Hospice er helhetlig omsorg for alvorlig syke og døende
og deres pårørende. Noe av det som er sentralt i denne typen omsorg, er at den tar utgangspunktet i
pasienten. Et hospice er i tilegg til en filosofi, også et sted der pårørende og pasienter kan leve sammen i et
gjestfritt, innbydende og hjemlig miljø. Det skaper gode fysiske rammer for livsutfoldelse og fellesskap for
målgruppen, på deres egne premisser. Et godt hospicearbeid kjennetegnes ved at den døendes helhetlige
behov og lindring av den fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle smerten («total pain»)
ivaretas på en best mulig måte gjennom tverrfaglig samarbeid.
Fordi de fysiske rammene ikke er likegyldige når du skal dø, og fordi det betyr noe også hvor du dør,
trenger vi begrepet «hospice» og hospiceinstitusjoner i Norge. Døden er en viktig hendelse i familiers
liv, spesielt viktig når barn dør og hospice tar familieperspektivet og familieomsorgen på alvor. De
nærmeste trenger rom og omgivelser der de kan være sammen med den døende på en god måte.
Et viktig prinsipp i
hospicefilosofien er nettopp
å skape en åpenhet om
døden. Hospice gir et signal til
offentligheten om at døden er
her den blir synliggjort. Å ta
avskjed med livet krever de beste
betingelsene både for det døende
mennesket og deres nærmeste.
Hospice rommer nettopp den
filosofien og innsatsen som tenker
nytt om verdier og rammer for
livets avslutning i vår tid.
Utdrag fra avisen Helgelendingen.
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Ordføreren i Vefsn kommune, Jann-Arne Løvdahl
(nummer tre fra venstre) sammen med (fra
venstre) Berit Hundåla (P), Lill Karin Aanes,
Termik, Natasha Pedersen, leder i FFB, Astrid
Rønsen Hospiceforum Norge og Jørn Clausen (H)
MØTE MED LOKALPOLITIKERE I VEFSN
Informasjon og opplysningsarbeid om
barnepalliasjon er et av organisasjonens
hovedmål. I den forbindelse har vi utviklet to
ulike fagdager som er gitt godkjenning som
tellende innenfor hele den tverrfaglige gruppen
av helsepersonell.
Den ene fagdagen fokuserte på grunnleggende
innføring i barnepalliasjon og den andre tok for
seg barn som pårørende i barnepalliasjon. Samt
at vi også har hatt en fagdag om ventesorg og
flere foredrag på dette gjennom året. Her deles
også vår kunnskap i fra ventesorgweekendene.

EKSTERNE HENVENDELSER
Som et resultat av vårt informasjons- og
opplysningsarbeid, har også FFB merket seg
en betydelig økning i henvendelser fra både
pårørende og helsepersonell som har hatt
ulike behov for veiledning, råd og bistand. I
tillegg merkes interessen for fagfeltet blant
studenter på bachelor, mastergradsnivå og
som er i etter- og videreutdanning. Vi har hatt
flere henvendelser fra studenter ved den nye
undervisningen i barnepalliasjon, de har ønsket
hjelp til oppgaver og bestilt grunnboken vår. Det
å veilede studenter er også en krevende oppgave
og det brukes mye tid på dette.
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Smakebiter fra aktiviteter i 2017
5 0187
1 433
1 125

FØLGERE PÅ SOSIALE MEDIER
Følgere pr 31.12.17:
Instagram
1125 (+77 fra feb. 17)
Facebook FFB
50187 (+1904 fra feb. 17)
Twitter FFB
1433 (+110 fra feb. 17)
Twitter Ventesorg
98 (+64 fra feb. 17)
Facebook Ventesorg
6688 (+997 fra feb. 17)
Nyhetsbrevmottakere
868 (+221 fra jan. 17)
Martin er jobben min, fritida mi og livet mitt. Han er sønnen min. Jeg kan ikke bare stenge av etter
åtte timer. Han er helt avhengig av at jeg er der for ham, sier Gunn-Elin Aspvik». Foto privat

FAGDAG I BARNEPALLIASJON PÅ CAMPUS HELGELAND I MO I RANA
I mars ble det arrangert fagdag i barnepalliasjon på Campus Helgeland med hele 111 deltagere
fra spesialisthelsetjenesten og omkringliggende kommuner. Arrangørene av fagdagen var Rana
kommune, Nord Universitet, Termik Rana og NFU lokalt lag i samarbeid med Foreningen for
barnepalliasjon. Arrangørene var veldig fornøyd med deltagerne som hadde meldt seg på og som
representerte en svært bred og sammensatt tverrfaglig gruppe. Ansatte og ledere fra både praktisk
pedagogisk tjeneste, rehabilitering, hjemmetjenesten, avlastning, skole, barnehage, helsesøstre,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, kreftkoordinatorer, pedagoger, hjelpepleiere, helsefagarbeidere,
lærere, pårørende og frivillige deltok. Dagen ble ledet av Anette Fosse, fastlege og forsker ved Uni
Research Helse. Fosse avla sin doktorgrad (ph.d) med prosjektet «Livets slutt i sykehjem – pasientens
ønsker og legens rolle». Dagen ble innledet med et sterkt foredrag fra mammaen til Martin på 17 år.
Foredraget omhandlet deres reise og utfordringer. Nedturer og oppturer, møter med helsevesenet og
om det å bli sett, bekreftet og hørt som familie.

Mot slutten av 2017 rundet FFB 50.000 følgere på
Facebook!
I perioden 1. jan 2017 – 1. jan 2018 har nettsiden
hatt 17.199 unike brukere, som til sammen har
sett 38.901 sider. Det er sendt ut tilsammen 13
nyhetsbrev, noe som tilsvarer 11.284 mail.

Natasha Pedersen, leder og fagansvarlig i FFB var hoved foreleser og gav deltakerne en
introduksjon og innføring i barnepalliasjon. I tillegg holdte også overlege ved Nordlandssykehusets
barneavdeling, Bente Ødegaard, et foredrag om smertelindring, tolking av signaler og symptomer,
samt kartlegging av årsak og smerter hos barn.
Initiativtakeren til fagdagen, daglig leder i stiftelsen Termik, Elin Smith-Hansen, fortalte at
deltakerne var svært fornøyde med dagen, og at de fikk både inspirasjon og nye tanker. «Palliasjon
er mere enn bare smertelindring og død, det handler om livskvalitet til dager. Dette ble nok en
vekker for mange som tradisjonelt har tenkt på palliasjon som kreft og død» sier hun.

Vårt nye, lille hefte om ventesorg ble delt ut til
mange under Arendalsuka.
BROSJYRE OM VENTESORG

INFORMASJONSFILM FRA FFB PÅ REKLAMEFRIE DAGER 1. JULEDAG
FFB har lenge jobbet for å være med på reklamefrie dager i jula, og i februar søkte vi om plass
til en kortversjon av informasjonsfilmen om barnepalliasjon som vi lagde i 2016. Dette ble
endelig innvilget og filmen ble vist på TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2
Sportskanalen. Totalt ble den vist 42 ganger. Noe som tilsvarer 9,5 GRP eller ca. 421 895 seere, og har
en verdi på ca. NOK 60.000,- eks mva.

For å gjøre begrepet og forståelsen om
ventesorg kjent, startet vi med å lage et lite
informasjonshefte om ventesorg, der vi
inkluderte de pårørendes egne ord. Heftet er
gratis og ble trykket opp i 2000 eksemplarer.
Disse er blitt delt ut ved ulike arrangementer og
også sendt ut til aktuelle mottakere. Man kan
også bestille dette gratis på hjemmesiden.

I tillegg ble filmen lagt ut på Facebook i januar 2017, og den er siden sett av over 118 000 personer.
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Den levende sorgen
I likhet med alle andre som venter sitt første barn, var Maria og Markus
spente og fulle av forventninger. Ved fødselen så alt normalt ut, men fem
måneder senere kom sjokkbeskjeden.

Tekst og foto: Tommy Halvorsen
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Det er en sen høstdag helt i slutten av oktober 2015. Maria Bø
Lorentzen har hatt en hektisk høst på jobb. Så hektisk at hun
nesten ikke har registrert kroppens signaler. Nå står hun på
badet hjemme i den femti kvadratmeter store leiligheten på
Lambertseter der hun bor med samboeren Markus Stiris. I hånda
holder hun den positive testen. På skjelvende ben går hun ut i
stua, ser Markus inn i øynene: «Jeg er gravid!»
Gleden er stor, og timingen perfekt. Neste år skal de nemlig
overta og flytte inn i Marias barndomshjem på Rykkinn i Bærum
kommune – i romslige og barnevennlige omgivelser. Selv om
alt ligger til rette, venter Maria og Markus lenge før de deler det
glade budskapet. Erfaring fra skoler og omsorgsbolig der hun
har jobbet tett på mennesker med mange ulike diagnoser, har
nemlig lært Maria én ting: «Man skal ikke ta noe for gitt».
Fødselen
Samboerparet har likevel ingen grunn til å tro at det er noe galt
med den lille jenta som formes inne i mammas mage. Hele
svangerskapet forløper normalt opp mot termin i begynnelsen
av juli 2016. Fredag 1. juli setter Maria seg i bilen og kjører fra
det nyoppussede barndomshjemmet til jobb, der hun skal rydde
kontoret og si god sommer til kollegene. Hun havner i kø, så
det blir en lang, strevsom tur for den høygravide. «Jeg skulle
ha spart meg denne turen,» tenker hun i sitt stille sinn. Denne
kvelden lager de hjemmelagd pizza, og går tidlig til sengs. Men
midt på natten våkner Maria med smerter i bekkenet. Det er
fem dager til termin. Hun går ut i stua. Vil ikke vekke Markus.
Tenker at hun bare får bite smertene i seg. Når det nærmer seg
den lyse morgen, forstår hun at fødselen mest sannsynlig er i
gang. Maria ringer føden og forklarer situasjonen. Det er ingen
grunn til hastverk. Ta ting rolig, og så kjører dere hit etter hvert,
lyder beskjeden. Markus står opp, lar hunden Cato få en liten
morgentur, før samboerparet setter seg i den sølvgrå Audi-en og
kjører de fem minuttene bort til Bærum sykehus. Det er stille på
fødestua. Dagen i forveien var det hektisk aktivitet, men i dag er
Maria og Markus de eneste «gjestene». Mens fødselen nærmer
seg, høljer regnet ned utenfor sykehusvinduene. Tordenværet
lurer i kulissene.

Uro
Under femmånederskontrollen en torsdag i begynnelsen av
desember, forteller Maria at hun er bekymret, og de får time
hos lege over helga. Maria og Markus klarer imidlertid ikke å
vente så lenge. De kontakter Markus sin onkel som er overlege i
nyfødtmedisin, og fra nå av skjer alt i rask rekkefølge:
Fredag kveld legges Malin inn på barneavdelingen ved
Drammen sykehus. Ultralyd lørdag. MR mandag morgen.
Spinalvæskeprøve. Helsepersonellet sier ikke noe om hva de
mistenker før tirsdag 6. desember. Morgenen forløper svært
stille. Markus og Maria ser på hverandre. «Så rolig det er», sier de.
Noen minutter senere går døra opp.
Sjokket
Inn kommer to leger de ikke har sett før. – Vi må sende prøvene
til Rikshospitalet for verifisering, men ut ifra MR-bildene av
hodet og spinalvæskeprøven er vi nesten sikre på at Malin har
en sykdom som heter Krabbes sykdom, sier mennene i hvite
frakker. Den eldste av legene fører ordet. Han ser inn i to par
usikre, redde foreldreøyne. – Sykdommen innebærer svært
forkortet levetid, sier han. Maria forstår først ikke alvoret. «Ja
vel, kanskje hun ”bare” blir 70 år da», tenker hun, mens hun
spør legen: «Hva mener du?» – De fleste barn med denne
sykdommen blir bare 1-2 år gamle, svarer han. «Det kan ikke

Snikende følelse
«Vi får håpe det blir bedre utover sommeren, for starten har vært
nitrist», sier jordmora til Markus. Her inne er imidlertid alt som
det skal være, og en gang mellom klokken 12 og 12:30 kommer
hun til verden, den vakre, lille som skal hete Malin. Ettersom
Markus´ familie er genetisk disponible for hoftedysplasi,
gjennomføres det en ultralyd av hoftene etter seks uker, og
Malin får på hoftepute som hun skal bære de neste 12 ukene.
Det er derfor helt naturlig at den motoriske utviklingen vil være
mindre enn normal de første månedene.
Foreldrene forventer at datteren skal blomstre når hofteputa
fjernes. I stedet skjer det motsatte. Bevegelsene avtar ytterligere.
Kombinert med stor irritabilitet og jevnlige anfall av krampegråt,
der Malin kan hyle helt til hun sovner utmattet, bidrar det til
økende bekymring hos mor og far. Samtidig blir matingen stadig
vanskeligere. Selv om de nybakte foreldrene ikke har noe å
sammenlikne med fra tidligere, kjenner de på seg at noe er galt.
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stemme!». Ordene hopper ut av Marias munn. Markus holder
et godt tak rundt kjæresten. De blir sittende og prate i rundt
halvannen time, mens det uforståelige budskapet forsøker å
trenge inn i to skjelvende kropper i sjokk. Tårer nedover kinn.
Den yngste av legene er tydelig preget, og gråter han også. Det
er ingenting å gjøre. Ingen kur, ingen medisiner som kan endre
noe. Det finnes ikke en gang et tynt, skjørt halmstrå å klamre seg
til. Legene har allerede begynt planene for palliativ behandling,
og Maria og Markus føler at helsepersonellet vil gjøre alt for at
datteren skal oppleve minst mulig smerte og ubehag. Oppi den
uvirkelige situasjonen opplever foreldreparet at legene viser stor
grad av empati og medmenneskelighet, og de føler seg godt
ivaretatt på avdelingen. Likevel er alle er enige om at Malin og
foreldrene vil få det best hjemme. Det er ingen grunn til at de
skal bli værende på sykehuset. Ettersom sykdommen fører til
at Malin vil tape ytterligere muskelkraft og motorikk, og miste
evnen til å ta til seg næring, utføres forberedende undersøkelser
til operasjon av knapp på magen til mat og medisiner som skal
skje på et senere tidspunkt. Så reiser småbarnsfamilien hjem til
sitt nyoppussede hjem, der hvor lykken egentlig skulle bo.

Maria og Markus står sammen i den tøffe tida, og er samtidig
flinke til å gi hverandre rom. Ett av spørsmålene de må ta stilling
til i framtida, er om de vil forsøke å få flere barn. Det er 75
prosent sjanse for at de vil få et friskt barn. – Jeg bruker ikke mye
energi på dette ennå, og jeg vil ikke legge noen føringer ovenfor
Maria, sier Markus.
Ventesorg
I stedet er det ventesorgen som har sneket seg inn gjennom
veggene i det lyse huset med fritt utsyn mot store, åpne jorder.
Jordene som himmelen har grått over, og solen tørket opp
nå i snart ti måneder siden familien kom hjem fra sykehuset.
– Markus sa tidlig at vi må prøve å ta én dag av gangen. Han er
flinkere til det enn meg. Tankene mine tar ofte overhånd, sier
Maria. Ved siden av henne i sofaen ligger Malin. Mamma har
hele tiden hånda nær. Holder. Stryker lett. – Når jeg leser andres
historier, har jeg ofte tenkt at de virker så sterke og takler det å
ha et alvorlig sykt og døende barn på en beundringsverdig måte.
Andre rundt kan også si til oss at «dere er så sterke». Men jeg
føler meg sjelden sterk i denne situasjonen. Tvert imot har jeg

Maria og Markus står sammen i den tøffe tida, og er samtidig flinke til å gi hverandre rom. Ett av spørsmålene de må ta stilling til i framtida,
er om de vil forsøke å få flere barn. Det er 75 prosent sjanse for at de vil få et friskt barn. – Jeg bruker ikke mye energi på dette ennå, og
jeg vil ikke legge noen føringer ovenfor Maria, sier Markus.
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“

Det er så vondt å se sitt eget
barn lide. Vi som foreldre er
vitne til alle endringene hos
henne, samtidig som det ikke er
noe vi kan gjøre for å hindre det
som skjer.
Maria Bø Lorentzen

aldri følt meg så svak som nå, sier 34-åringen. Både Maria og
Markus (37) kjenner at ventesorg er et beskrivende ord for livet
akkurat nå.
– Det er så vondt å se sitt eget barn lide. Vi som foreldre er vitne
til alle endringene hos henne, samtidig som det ikke er noe vi
kan gjøre for å hindre det som skjer. Det eneste vi kan gjøre er
å smertelindre og være her for Malin det korte livet hun får. En
lykkelig utgang finnes ikke. Det er vanskelig å beskrive følelsene
av fortvilelse, håpløshet og hjelpeløshet, sier Maria og lar blikket
gli over til Markus rett bortenfor i sofaen. – Jeg føler jeg går mye
inn og ut av sorgen. Noen dager blir det mange tårer. Andre
dager kan være ganske bra, sier Markus. – Du er nok hakket
mer stabil enn meg, supplerer Maria. Lar en lett latter sive ut
i rommet, før hun fortsetter: – Du gråter mer i det stille. Selv
gråter jeg også mest her hjemme, og ikke så mye foran andre.
Det unormale er det normale
For Malin sin del har anfallene med krampegråt roet seg. –
Spesielt i vinter, før opptrappingen av medisinene hadde nådd
sitt riktige nivå, var det en tøff periode, forteller Markus. Maria
nikker. – Vi måtte ha henne i fanget og vugge henne nærmest
24 timer i døgnet. Det gikk hardest utover knærne til Markus,
sier hun og legger til: – Nå ser vi heldigvis at hun har mindre
smerter. Dessverre er det andre ting som også har forsvunnet
på veien. – Før lo hun og fulgte oss med blikket. Sykdommen
tar bort dette. Sist vi hørte henne le var i februar. Litt etter at
latteren ble borte, forsvant også smilet. Men furteleppa er der
fortsatt! Sier foreldrene. De ser på hverandre. To forsiktige smil
vokser forsiktig frem, glir over til latter. Denne lyden som har
blitt en sjelden gjest i huset det siste året. – Det er mindre latter
i rommet enn før, sier Maria. – Ja, det er det. Den kommer
tilbake, prøver Markus, en oktav mer optimistisk. – Det er et
helt annet liv. Samtidig er det dette som er livet vårt nå. Det
unormale har blitt det normale, sier han. Foreldrene er klar over
statistikken som viser at mange forhold ikke tåler belastningen
alvorlig syke barn fører med seg. – Kanskje er det en fordel at
vi har kjent hverandre så lenge? Vi står i dette sammen, og er
opptatte av at dette ikke skal være det som gjør at vi ikke lenger
er et par. Vi er flinke til å støtte hverandre og gi hverandre rom.
Malin er i perioder høysensitiv, og må skjermes en del. Derfor er
det lett at vi kan bli litt isolert her hjemme, og desto viktigere at vi
begge får mulighet til innimellom å finne på ting sammen med
venner utenfor huset, sier Maria. Foreldrene skryter av hvordan
omgivelsene tar vare på dem: – Både familie og venner har vært
fantastiske etter at Malin ble syk. Ingen venner har blitt borte.
Maria reiser seg. Forsvinner ut av rommet et ærend. Markus er

Unntakstilstand er et ord som beskriver livet hjemme hos Maria,
Markus og Malin. – Vi vet at det kan være over når som helst.
Det eneste vi kan gjøre er å gi mest mulig kos og nærhet. Gjøre
livet hennes så godt som mulig den korte tiden hun er her, sier
foreldrene.

umiddelbart på beina, og tre sekunder senere sitter han ved
siden av Malin. Masserer forsiktig punktet nederst midt på panna.
– Det liker hun så godt, forteller pappa.
Hverdagen i huset
Fire ganger i uka får familien besøk av nattevakt, som våker over
Malin fra klokka 22-08 nede i kjellerstua. Markus er først oppe,
og går ned i kjellerstua litt før åtte, der han får en liten rapport
om nattas forløp. Deretter er det morgenstell og mat. Næring
og medisin får Malin via knappen på magen, men Markus
og Maria gir henne også litt i munnen, slik at datteren skal få
en smaksopplevelse i tillegg. I løpet av dagen venter gjerne
besøk av fysioterapeut, spesialpedagog eller besteforeldre. En
fellesnevner for alle dagene, hverdag som helg, er det rolige
tempoet. – Det er viktig at Malin ikke opplever stress, forklarer
Markus. Et annet stikkord for tilværelsen i huset er kos. –
Dagene består av mye kos, sier foreldrene nærmest i kor. – Vi
synger for henne, er nær, holder hender. Bak de få trærne ute
på jordet, lurer de store spørsmålene. Innimellom ganske stille.
Andre ganger virvles de opp til full storm. – Hvordan skal livet
bli etter Malin? Kommer vi til å prøve å få barn igjen? Krabbes er
en arvelig sykdom, så vi vet at det er 25 prosent sjanse for at et
eventuelt barn til vil få samme diagnose. Må vi skape et liv uten
barn, og hvordan blir i så fall det? Spør Maria. – Det eneste som
er sikkert, er at dette vil prege oss for alltid.
Kjærlighet
Både Maria og Markus er klar over at livet sammen med Malin
kan være over når som helst. – Alt vi kan gjøre er å lindre og
være her for henne, sier foreldrene og ser på datteren som
ligger stille mellom dem. – Tror du hun kjenner seg trygg nå?
Kjenner hun at vi er her? Det hender at hun kommer med
koselydene sine. Legger seg litt mer inntil. Du kjenner noen
ganger at hun legger kinnet sitt litt nærmere ditt? Maria ser på
Markus. Et bekreftende nikk. – I de stundene tenker vi at hun
kjenner kjærligheten.
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Nasjonal allianse for
helsepsykologi i somatikken
Sammen med Norsk Revmatikerforbund og FFB lanserte Norsk
psykologforening en nasjonal allianse for klinisk helsepsykologi
i somatikken. Alliansen ble introdusert under åpningen av en
konferanse om klinisk helsepsykologi 5. mars 2015. Målet er å
få på plass et helhetlig helsetilbud med flerfaglige somatiske
avdelinger som er bemannet både med medisinsk og
psykologfaglig kompetanse. På avdelingene bør all behandling
av fysiske helseplager og sykdommer inkludere tiltak for psykisk
helse og mestring.

•

•

Alliansen har hatt dagsmøter i 2017, og flere nye organisasjoner
har slutte seg til.
Våre mål er å:
• jobbe for at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB) får behandling for somatiske

•

lidelser og tilsvarende, at pasienter som behandles for
somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske
lidelser og/eller rusproblemer
bidra til at den psykiske tilstanden til somatiske pasienter i
spesialisthelsetjenesten følges opp i de somatiske
avdelingene som bør ha knyttet til seg nødvendig
kompetanse
etablere tverrfaglighet i pasientforløp og i behandlingstilbudet til pasienter med ulike lidelser som revmatisme,
kreft, diabetes, muskel og skjelett plager, sjeldne og
nevrologiske tilstander, utmattelse, smerter, hjerte og
lungelidelser, kompliserte sorgreaksjoner og også i arbeidet
med personale, pårørende og etterlatte
bidra til å utvikle veiledere og retningslinjer med et kombinert
somatisk og psykisk helseperspektiv

Ventesorg.no – nettside om ventesorg
Nettsiden ventesorg.no ble lansert i februar 2017. Ordet
ventesorg har blitt et ord som stadig anvendes i norsk språk.
Norsk språkråd registrerte ordet som nyord så langt tilbake som
i 2011. Vi trenger gode ord i møte med sorg og død. Ventesorg
er et slik ord.
Natasha Pedersen brukte begrepet ventesorg og satte det
på dagsorden i en språkartikkel i Tidsskrift for den Norske
legeforeningen allerede i 2011. Begrepet har mer og mer
blitt brukt i forbindelse med det å få en alvorlig sykdom som
innebærer tap på ulike områder i livet.
I 2016 fikk Foreningen for barnepalliasjon midler fra Helsedirektoratet til å jobbe med ventesorg, og tilbakemeldinger fra
berørte, førte til ønske om å lage en ressursside om temaet
ventesorg. Ventesorg begrepet tas i bruk av stadig flere, og
det brukes for å beskrive den sorgen personer eller pårørende
opplever når progredierende og dødelige sykdommer rammer.
Vi håper at denne siden kan være til hjelp for alle som er rammet

14

av ventesorg, enten de er pårørende eller selv er rammet av
en alvorlig diagnose. Håpet er at ventesorg.no kan bidra til å
gi ventesorg en verdig og åpen kommunikasjon om sorg og
døden, og gjøre døden mindre tabu.
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Smakebiter fra aktiviteter i 2017

Det var 30 deltakere på foredrag om ventesorg i Kristiansand.

I tillegg til arrangementer som er utfyllende presentert ovenfor,
har foreningen holdt et høyt aktivitetsnivå med deltagelse på
mange ulike arrangementer. Noen har vi vært arrangør for selv,
andre har vi bidratt på som eksterne fagressurser. Disse ulike
aktivitetene gjennomgås bare punktvis her:
•

•

•

•

I april arrangerte FFB foredrag i ventesorg på Sørlandets
sykehus Helseforetak til 30 kreftsykepleiere i Aust- og VestAgder. Forumet består av kreftsykepleiere som jobber i ulike
nivåer innen kreftomsorgen.
I november var holdte vi foredrag om ventesorg til
medlemmer av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon,
Kristiansand i forbindelse med deres helsekonferanse.
I mai hadde lederen av FFB undervisning på Norges teknisknaturvitenskapelig universitet (NTNU) Gjøvik i studiet i
palliativ omsorg.
I september ble det undervist i barnepalliasjon ved
Høyskolen i Molde - master del 1- Avansert klinisk sykepleie

•

•

i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Her var det i tillegg
til studenter, ansatte fra sykehus og kommunen.
I november arrangerte Stange kommune i samarbeid
med FFB, fagdag i barnepalliasjon. Deltagerne var primært
sykepleiere og fagarbeidere fra lindrende arbeidslag og sone
3 som lindrende arbeidslag er en del av. Også flere som
jobber med alvorlig syke barn fra helsestasjon, og i eget
arbeidslag og lindrende enhet ved helse og omsorgssenteret
deltok. Totalt var det 42 personer tilstede på fagdagen som
fant sted i Stange Rådhus. «Vi lærte masse på kort tid og fikk
mye å lese på. Glad såpass mange også kjøpte fagboken.
Både jeg og dem føler oss må mye tryggere til å møte
utfordringene», var tilbakemeldingen fra enhetsleder i Stange
kommune.
I desember ble det også holdt en heldags undervisning
i barnepalliasjon på Universitetet i Agder, Institutt for helse
og sykepleievitenskap i Lindrende omsorg- videreutdanning.
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Foreldrene blir godt kjent under helga. Her er det Gunn Elin fra Mo I Rana som forteller litt om sin hverdag til de andre deltakerne.

Ventesorgweekend
22.–24. september
Sorgen før døden
For andre gang arrangerte FFB ventesorgweekend. Årets
deltakere som kom fra hele landet, møtte opp med
forventninger om å forstå egen og andres sorg bedre. Det ble en
helg fylt med både latter og tårer.
«Å investere i foreldre med alvorlig, kronisk syke og døende
barn, er en av de aller beste investeringene vi kan gjøre. Dette er
foreldre som lever midt i en livskrise. På ubestemt tid. For mange
16

av dem en livssituasjon som varer i mange år, forteller Natasha
Pedersen», leder i FFB.
Hun har vært både spent og full av forventninger til helga, der 13
foreldre fra hele landet samles.
– Årets foreldregruppe skiller seg fra fjorårets gruppe, blant annet
ved at de syke barna deres jevnt over er yngre i alder og har mer
alvorlige diagnoser. Vi i FFB-teamet har kanskje vært like spente
som foreldrene i forkant, samtidig som vi har gledet oss veldig
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til å ta imot dem!, sier Natasha, og understreker svaret med
hjertelige smilerynker.
Da årets deltakere møtte opp på hotellet, like ved Bystranda
i Kristiansand, var de fylt av blant annet disse forventingene:
En helg fylt med både latter og tårer, bli kjent med, og få
dele erfaringer med andre i liknende situasjoner, lære, dele
hjertehistorier, få bedre innblikk i egen og andres sorg.
– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra foreldrene som
var med på ventesorgweekend i fjor, og vi håper vi skal klare å
gi årets deltakere et pustehull i en ellers utfordrende hverdag,
sammen med faglig påfyll. Og ikke minst får de her en arena
hvor de kan møte andre foreldre, knytte kontakter og høste
erfaringer fra hverandre.
På det rikholdige programmet for helga finner vi både
samtalegrupper, segway-kjøring, kunstterapi, spa, yoga og
foredrag med journalist og forfatter Torgeir Wittersø Skancke,
kjent for mange som pappaen til Mikkel, - som døde 16 år
gammel.
Berørt
Foreldrene på årets samling ga ordet ventesorg blant annet
gjenklang i disse assosiasjonene:
Bekymring, overveldende følelser, angst, en sorg man lever i 24
timer i døgnet, frykt, å forberede seg på noe man vet blir veldig
trist, usynlig, en ventetid der man må skape gode minner.
– Ventesorg har ingen fasit. Ingenting er - «riktig eller galt». Det er den enkelte som selv må få bestemme hva de legger i
begrepet. Det er heller ikke alle pårørende til alvorlig syke og
døende barn som opplever ventesorg, men tilbakemeldinger
viser at veldig mange kjenner at ordet «treffer», og beskriver
deres situasjon godt. Nå er ordet også blitt en del av det norske
språket, og brukes daglig av helsepersonell landet rundt, forteller
Natasha.

Et humørfylt avbrekk på terrassen, med FFBs leder, Natasha
Pedersen nummer to fra høyre.

kom til å møte fantastiske mennesker, og få gode hjertemøter
underveis, ettersom vi er i forholdsvis lik livssituasjon. Og sånn
har det blitt, sier Gunn Elin og smiler.
Hun har nettopp tegnet sorgen sin ut på blankt ark med
fargestifter til i kunstterapirommet. Nå tar hun håndkleet under
armen, klar for en avslappende time i spa-avdelingen; et sted å
hente nye krefter til hverdagen som igjen venter, når helga er
over. Med taktfaste skritt, vidåpne sanser, forsvinner hun bortover
korridoren. Som alle foreldrene på ventesorgweekenden vet
hun så inderlig vel: Når tiden er i ferd med å renne ut, blir livets
øyeblikk dyrebare.

Hjertemøter
Mange av foreldrene var helt opp til avreise usikre på om de
kunne komme, grunnet uavklart helsetilstand hos barna. En av
disse var Gunn Elin Aspvik. – Vi hadde en tøff 14-dagersperiode
der sønnen min, Martin, fikk lungebetennelse. Når det visste seg
at jeg likevel kunne dra, klarte jeg å nullstille. Jeg visste at jeg

Kunsterapien frembringer mange tanker og tabubelagte følelser.

Journalist og forfatter Torgeir Wittersø Skancke holdt foredrag

“

Ventesorg har ingen fasit.
Ingenting er “riktig eller galt”.
Natasha Pedersen
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Smakebiter fra aktiviteter i 2017
STØTTE I TERMINALE FORLØP
I løpet av 2017 har vi også vært direkte involvert
i flere pasientforløp/ terminale forløp der barn
har dødd. Her har vi bidratt til veiledning
og samtaler med behandlere, pårørende, og
ansatte på ulike tjenestenivåer, noe som direkte
har bidratt til en god og verdig avslutning der
det har vært mulig.

FFB hadde egen stand på det åpne treffet
for sørgende, og delte ut mange hefter om
ventesorg.
ÅPENT TREFF FOR SØRGENDE OG
DERES SOSIALE NETTVERK
I det store auditoriet på Akershus
universitetssykehus (AHUS) arrangerte vi
tirsdag 12. september et åpent treff om sorg i
samarbeid med flere andre organisasjoner,
Landsforeningen uventet barnedød (LUB)
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
(LEVE), Foreningen for hjertesyke barn
(FFHB), Barnekreftforeningen, Foreningen
vi som har et barn for lite og Extrastiftelsen.
Knut Andersen, klinisk sosionom ved
sorgstøttesenteret på AHUS, holdt et
foredrag. Det var 70 tilhørere som møtte frem.
Et av resultatene etter dette arrangementet,
er at FFB skal inngå et faglig samarbeid med
Sorgstøttesenteret og det er planlagt å ha et
møte våren 2018.

“

Målet med barnepalliasjon er å
oppnå høyest mulig
livskvalitet for både
pasient og familien.

WEEKENDSEMINAR OM VENTESORG
September 2017 arrangerte foreningen
for andre år på rad et weekendseminar
med ventesorg som tema, tilbudet gikk ut
til alle våre medlemmer og ble gjort på
tilskuddsmidler via Helsedirektoratet. Det
ble lagt ut invitasjoner på vår hjemmeside,
sendt i elektronisk nyhetsbrev, sendt til
alle landets barne- og avlastningsboliger
og helsestasjoner, samt barneavdelinger.
I tillegg ble dette også grundig omtalt i
barnelegeforeningens tidsskrift, Paidos.
Over 1 250 invitasjoner ble sendt ut. Tretten
deltakere fra Finnmark i nord til Oslo i sør
deltok på seminaret, alle var medlemmer
av FFB. Organisasjonen har orientert
medlemmene sine om det pågående arbeidet,
fremskritt på feltet og faget gjennom 13
nyhetsbrev, postutsendelser. På Facebook,
Twitter, Instagram og hjemmesiden ukentlig.
Foreningen for barnepalliasjon har ikke hatt
noen andre medlemsmøter enn årsmøtet
som ble avholdt 2. april i selskapslokalet
Hos naboen i Kristiansand. Det var tolv
fremmøtte, og tolv stemmeberettigede som
deltok på årsmøtet. Det har ikke foreligget
noe ønske om medlemsmøter utover
årsmøtet fra medlemmene i organisasjonen.
Medlemmene får også tilbud om å delta på
fagdager samt at de fikk tilbud om å delta på
ventesorgweekend.

MEDLEMMER
Foreningen for barnepalliasjon åpnet for å tegne medlemskap i organisasjonen fra 1. januar 2010.
FFB har familiemedlemskap, bedrift- og institusjonsmedlemskap, hovedmedlemsskap og nytt
av året; støttemedlemskap. Pr 31. desember 2017 var det totalt 168 ulike medlemskap. Mange av
foreningens medlemmer er aktive og tar ofte direkte kontakt med foreningens ledelse og sekretariat.
Dette gir viktige tilbakemeldinger; og et flott samarbeid. Medlemmer har også bidratt med å
dele ut informasjonsmateriell og brosjyrer. I tillegg har de også bidratt i produksjonen av tre
undervisningsfilmer. Pårørende har bidratt med å holde foredrag, delt sine historier og erfaringer
og de har kommet med viktig kunnskap og tilbakemeldinger på hvordan bl.a. deres praktiske
hverdag er og hvordan systemene fungerer. De har også vært positive til å stille opp til intervjuer og
reportasjer i media i forbindelse med saker som vi jobber med.
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ÅPENT FOLKEMØTE PÅ LITTERATURHUSET I OSLO 15. JANUAR 2018
Den 20. desember la Palliasjonsutvalget
fram sin innstilling om palliasjon “På Liv og
død - den lindrende omsorgen for alvorlig
syke og døende, uavhengig av alder og
diagnose” (NOU 2017:16), til helseministeren.
Foreningen for barnepalliasjon ønsket å
rette oppmerksomheten mot dette temaet
og inviterte derfor til et åpent folkemøte 15.
januar 2018 på Litteraturhuset i Oslo. Allerede
i september sendte vi ut en invitasjon og
satte sammen et panel med Norges fremste
helsepolitiske talspersoner fra Helse- og
omsorgskomiteen på Stortinget. Det ble
arbeidet intenst med planlegging av program
og informasjonsmateriell, annonsering,
bestillinger og utsendelse av invitasjoner.
Panelet besto av:
Ingvild Kjerkol (AP)
Bård Hoksrud (FRP)
Sveinung Stensland (H)
Olaug Bollestad, leder av komiteen (KRF)
Kjersti Toppe (SP)
Nicholas Wilkinson (SV)
Carl-Erik Grimstad (V)
Natasha Pedersen, Foreningen for
barnepalliasjon FFB og utvalgsmedlem
Astrid Rønsen, Hospiceforum Norge og
utvalgsmedlem
Stein Kaasa, leder av Palliasjonsutvalget og
professor i palliativ medisin.

“

Livet har en
begynnelse og en
slutt, alt som er
imellom er for å leve!
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25 års jubileum for hospice
og palliasjon i Danmark
Den 23. oktober markerte man 25 års jubileum for hospice og palliasjon
i Danmark med blant annet å holde et faglig seminar på REHPA –
Videncenteret for rehabilitering og palliasjon. Seminaret satte fokus på
den historiske utviklingen i samfunnets syn på dødelighet og udødelighet,
omsorgen for døende, hospice og palliasjon gjennom de siste 200 årene. FFB
deltok på seminaret og benyttet også anledningen til å besøke Danmarks
første og eneste barnehospice, Lukashuset som åpnet 1. november 2015.

Besøk til Lukashuset
Lukashuset er Danmarks første hospicetilbud til barn og unge
med livstruende eller livsbegrensende tilstander. Det ligger i
København og drives og eies av Sankt Lukas Stiftelsen som
er en diakonal organisasjon og har den danske folkekirke og
det diakonale som grunnlag. Vi ble ønsket varmt velkommen
av hospicesjef Thomas Feveile, og to ansatte fra Lukashuset,
avdelingssykepleieren Nanette Quistorff, og utviklingskonsulent
Singe Hørlük. Det ble mange gode timer med erfaringsutveksling
og de kunne fortelle at «Grunnboken i barnepalliasjon» var
hyppig i bruk.

Barnepalliasjon har hatt en rask utvikling i Danmark
Barnepalliasjon har hatt enda kortere tid på den faglige og
politiske dagsorden i Danmark enn i Norge. Men i Danmark har
de hatt lengre tradisjoner for palliasjon til voksne enn i Norge
og det er etablert i alt 20 hospicer for voksne. Hospicene er
selveiende institusjoner med driftsavtale med en region og
opererer under helselovgivningen. Oppholdene er gratis, og
med fritt sykehusvalg kan pasienter som fyller kriteriene for
opphold selv velge hvilket hospice de vil komme til. I Danmark er
hospicetilbudet definert som en del av spesialisthelsetjenesten,
og hospice er i Danmark regulert i Sundhedsloven § 75.

I Danmark har dette med å etablere et barnehospice vært en
modningsprosess mot det offentlige istedenfor «maktkamp».
De mottar nå 5 millioner årlig i statlige overføringer og har 25
ansatte.

Lukashuset har 4 plasser dvs. fire familieenheter. I løpet av de
første 11 månedene har det vært innlagt 12 barn med familier.
Familiene kommer fra hele landet og er blitt henvist dit fra
legen, eller ved selv å ha kontaktet Lukashuset direkte. De har
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“

Når det ikke er mer å gjøre,
er det masse å gjøre.
Nanette Quistorff
også et godt samarbeid med sykehusene. Den gjennomsnittlige
belegningsprosenten var 65 % i begynnelsen, men de må
nå avvise familier pga kapasitetsproblemer. Halvparten av
barna som var der det første året, var under 1 år gamle. Det
er barn som lider av stoffskiftesykdommer, nevrologiske
sykdommer, medfødte misdannelser og kreft som har opphold
der. Syv av de 12 innlagte barna døde det første året, fire av
disse på Lukashuset. Sankt Lukasstiftelsen ga Videncenter
for rehabilitering (REHPA og palliation) i oppdrag å evaluere
Lukashuset med sikte på å kvalitetssikre og videreutvikle den
palliative innsatsen der. Evalueringen viser blant annet at
Lukashuset har bidratt til å øke familiens livskvalitet ved å skape
ro omkring familien og yte en individuelt tilpasset innsats.
Evalueringsrapporten kan du finne på vår hjemmeside.
Seminar om synet på dødelighet og udødelighet og utvikling
av palliasjon i Danmark
Forskere, studenter, ledere, politikere og helsepersonell var
deltakere på seminaret som hadde innholdsrike og bra foredrag!
Professor Helle Tim presenterte forskningen og statusen for
palliasjonsfeltet i Danmark, etterfulgt av professor i sosiologi,
Michael Hviid Jacobsen som hadde et foredrag om dødelighet
og udødelighet gjennom de siste 200 årene i Danmark.

«Når det ikke er mer å gjøre, er det masse å gjøre» - fortalte
Nanette Quistorff, da hun hadde omvisning med oss.

Professor, sosiolog og historiker David Clark fra universitet i
Glasgow presenterte den historiske utvikling av hospice og
palliative medisin i England.

Deltagelse på konferanse i Madrid 18.–20. mai
Leder og representant fra styret deltok da
The European Association for Palliative Care
(EAPC) avholdt sin 15. verdenskongress i
Madrid med over 3000 deltagere fra 60
land. Deltagerne var fra ulike disipliner;
helsepersonell, organisasjonsledere og
klinikere. Tidlig palliasjon og betydningen
av palliasjon til andre grupper enn
kreftrammede stod på dagsordenen.
Barnepalliasjon var også tema i flere
sesjoner og dekket blant annet fokuset
på perinatal palliasjon og palliasjon i
neonatale perioden. Finella Craig fra
Storbritannia og Joanne Wolfe fra
USA snakket om hvordan palliasjon
til barn med trisomier kan bidra til
bedre livskvalitet og bedre overlevelse,
og presenterte funn og data fra
begge land. Alexandra Mancini fra
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Her er leder av FFB, Natasha Pedersen
sammen med Joan Marston som er blitt global
ambassadør for barnepalliasjon for ICPCN
(midten) og Silvia Lefebvre D’Ovidio fra The
Maruzza Foundation. Foto FFB

EAPC har også lansert en egen arbeidsgruppe
innen barnepalliasjon og Foreningen for
barnepalliasjon er i god dialog med bl.a Lizzie
Chambers, Development Director, Together for
Short Lives.

Storbritannia, snakket om palliasjon i den
neonatale perioden med stort fokus på
foreldrene. I 2018 avholder EAPC sin 10.

forskningskongress i Gent, Sveits, 24. til
26.mai og i 2019 avholdes EAPCs 16.
verdenskongress i Berlin 23. til 25.mai.
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Palliasjonsutvalgets utredning:
På liv og død – Palliasjon til
alvorlig syke og døende
(NOU 2017: 16)

Natasha Pedersen har deltatt i dette arbeidet gjennom hele året og har
gjennom bruk av egne erfaringer og kunnskap som hun og foreningen sitter
på, bidratt til å få barnepalliasjons feltet løftet inn. Styringsgruppen har
vært viktige diskusjonspartnere i dette arbeidet.

Barnepalliasjon har aldri tidligere vært løftet inn i
et slikt arbeid. Helseministeren ser frem til å lese
utredningen.

«Samarbeid og påvirkningsarbeid overfor politikere er viktig, for at de skal fatte
gode beslutninger på området barnepalliasjon. Flere sentrale politikere har
engasjert seg i organisasjonens arbeid siden oppstarten i 2009», sier leder i FFB
Natasha Pedersen.

I NOUen sier et samlet utvalg følgende:
«For å tydeliggjøre at barnets beste skal være et grunnleggende
hensyn i alle valg som gjøres både i spesialisthelsetjenesten
og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, mener
utvalget at «barnets beste» bør fremgå av både pasient- og
brukerrettighetsloven og av helsepersonelloven. Dette vil
innebære en ytterligere harmonisering med Barnekonvensjonen
og være samsvarende med Grunnloven § 104. Det vil i tillegg

tydeliggjøre både helsepersonells personlige plikt til å vektlegge
barnets beste i møte med og valg for det enkelte barn, men
også sykehusledelsens ansvar for å tilrettelegge driften i samsvar
med forpliktelsen til å la barnets beste være et grunn- leggende
hensyn.» «Det har manglet kompetanse og struktur for å gi et
helhetlig tilbud til barn med en livs- begrensende tilstand og
deres familier. Flere familier har følt seg alene med totalansvaret
for barnet.»
21

FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON

Utvalgsmedlem Natasha Pedersen mener at utvalget kommer
med mange gode anbefalinger som vil styrke tilbudet innenfor
feltet barnepalliasjon. Men er veldig skuffet over at hun ikke
får støtte for sitt forslag om å etablere barnehospice i Norge.
Barnehospice bør inngå som en naturlig organisatorisk modell
og som en del av totalløsning innen barnepalliasjon i Norge.
Natasha Pedersen har derfor en dissens i utvalgets innstilling,
der foreslås:
•

•

•
•
•

•

•

Det skal være reelle valgmuligheter for ønsket sted å dø.
Det må legges til rette for at barnehospice må være en del
av det palliative tilbudet til alvorlig syke og døende barn og
unge også i Norge.
Med barnehospice i denne sammenheng menes en
egen selvstendig institusjon, den skal ikke være en del av et
sykehus, et sykehjem eller lignende institusjoner.
Barnehospice skal samarbeide nært med hele den øvrige
helsetjenesten. Barnehospice står ikke i motsetning til god
barnepalliasjon i helsetjenesten forøvrig, men kommer i
tillegg.
Et barnehospice vil også bidra til å utvikle et fravær og
manglende frivillighet innen barnepalliasjon.
Et barnehospice bidrar og vil være et egnet sted for
organisert og strukturert likemannsarbeid.
Barnepalliasjon må være integrert i alle deler av
helsetjenesten. Og tjenestene må tilby kontinuitet
i omsorgen og være tilgjengelige døgnet rundt, enten
hjemme, på sykehus, i hocpice eller i andre institusjoner som
avlastningsboliger eller barneboliger.
Spesielle avlastningstiltak i kommunene bør utvikles for
barn og deres familier med palliative behov. Opprettelse av
barnehospice vil kunne tilby dette.
Et barnehospice vil også fungere som et viktig sted
for å utvikle kompetansen innen barnepalliasjon og sørge
for formidling av denne. Det vil og gi muligheter for klinisk
virksomhet, utredning av palliative behov og eventuelt
terminal omsorg.

Natasha Pedersen, FFB, ba politikerne ikke gjemme seg bak
utredninger og dokumenter, og at ord må bli til handling.

Møte med Arbeiderpartiet og fraksjonsleder i Helse- og
omsorgskomiteen, Invild Kjerkol og Tellef Inge Mørland

NOU “På liv og død” er ute på
høring nå med frist 21.mai.
Du kan lese mere om dette på vår
hjemmeside samt også lese NOUen
i sin helhet, med dissensen.

Møte med Bård Hoksrud FrP, fraksjonsleder i Helse- og omsorg.
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Politisk arbeid
Kunnskapsdepartementet og innspill og dialogmøte til
RETHOS - Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene
Høsten 2017 startet Kunnskapsdepartementet arbeidet
med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av
grunnutdanningene i helse- og sosialfag. I første omgang
gjelder det de åtte utdanningene som i dag har rammeplaner:
barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-,
radiograf-, sosionom-, sykepleier- og vernepleierutdanning
som er fase 1 og fase 2 er utdanningene: audiograf-, farmasi-,
medisin-, odontologi-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-,
reseptarfarmasøyt-, tannpleier- og tannteknikkutdanningen, samt
klinisk ernæringsfysiologi. Retningslinjene er en del av det nye
styringssystemet som har tre nivåer og skal være førende for
institusjonenes arbeid med utdanningene. FFB har vært med på
to møter og bidratt med innspill relatert til barnepalliasjon. Dette
arbeidet forsetter i 2018.
Barnepalliasjon på Stortinget
En del av FFB-lederens oppgaver er å snakke med politikere,
fortelle om arbeidet foreningen gjør og oppgavene som venter i
fremtiden. Etter høstens valg er det stor aktivitet på Stortinget for
mange organisasjoner, også for Foreningen for barnepalliasjon.
26. oktober var i alt 70 organisasjoner på høring til helse- og
omsorgskomiteen om statsbudsjettet for 2018. Lederen i FFB
Natasha Pedersen, har denne høsten flere politiske møter med
representanter i Helse- og omsorgskomiteen.
Foreningen for barnepalliasjon FFB har siden 2014 fått
øremerkede midler over Statsbudsjettet til kunnskap og
informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets
slutt for barn og ungdom (barnepalliasjon). Regjeringen bevilget
også midler til samme formål i 2015, hvorav «2 millioner kroner
er til styrking av frivillige organisasjoners informasjons- og
opplysningsvirksomhet om lindrende behandling og omsorg
ved livets slutt for barn og ungdom». FFB er den eneste
organisasjonen i sitt slag i Norden og er blitt en nasjonal ressurs
og kompetansegiver både for pårørende og for helsepersonell
som arbeider innenfor barnepalliasjon eller som, eller ønsker å
gjøre det. FFB arbeider for at alvorlig, kronisk syke og døende
barn og deres pårørende skal oppleve trygghet og verdighet og
at forskning og faglig dokumentasjon preger tjenestenes kvalitet.
Hospice – en del av fremtidens helsetjenester
Det var stinn brakke på Stortinget mandag den 22.mai, da en
samlet Helse- og omsorgskomité og Hospiceforum Norge
inviterte til møte med temaet -hospice som del av fremtidens
helsetilbud. I overkant av 80 stykker hadde meldt seg på, mange
av dem fagfolk. Dagen ble innledet av Tone Trøen fra Høyre og
Astrid Rønsen, leder for Hospiceforum.
Natasha Pedersen, FFB, ba politikerne ikke gjemme
seg bak utredninger og dokumenter, og at ord må bli til handling
Christy Whitney, CEO i Hope West, holdt et hjertevarmende
og engasjerende innlegg om hvordan hospice er, både som

Paneldebatt med representanter fra alle de store politiske partiene,
bortsett fra SV.

Fra venstre Constance Holden og direktør Christy Whitney

eget sted, som hjemmetilbud og en viktig premissleverandør
for frivillighet og koordinering av dette. Det handler om å gi
pasienter og familier valgmuligheter. Hospice og sykehus lever
godt side om side i helsevesenet i Colorado, og de jobber
sammen for det beste tilbudet for alvorlig syke og døende.
Hospice i Mesa County der Christy er direktør, dekker en
populasjon på samme størrelse som Trondheim by i Norge.
De fungerer som en enhet, og har også sorgprogrammer og
palliasjonstilbud utenom selve tjenestene innad i hospice.
Over 2000 pasienter er i deres program hvert år og de gir
tjenestene der pasienten er. De har også et imponerende antall
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frivillige, i alt 1400 som er med på å bidra med ulike oppgaver.
Det kan være alt fra å være med å hjelpe til med hagestell og
matlaging, til samtalestøtte for de pasientene som trenger det.
Hospice er også med på å redusere kostnadene på
helsetjenestene, da man unngår unødige og langvarige
re-innleggelser på sykehus. 93 % av hospicetilbudet er
statsfinansiert. Ikke nok med det, frivillighetene er også med på
å bedre helsen til befolkningen. Christy forteller også at hospice
har stor betydning for samfunnet.
Fransiskushjelpen i Oslo holdt også et foredrag om sine
tjenester. To pårørende som begge har mistet sin ektefelle og
livsledsager i ALS i fjor, delte sine historier og erfaringer med
hjelpen fra Fransiskus.
Stortingsrepresentant Freddy De Reuter (AP) uttalte at dette var
et svært viktig seminar om palliasjon på Stortinget. «Ingenting
er viktigere enn en helhetlig og god palliativ omsorg for barn,
ungdom, voksne og eldre». «Vi er ofte enige politisk om dette,
men vi må komme videre til praktisk handling. Hospice for en
helhetlig palliativ omsorg er i så måte viktig, det må vi få realisert
straks!» Freddy var også tydelig på at man måtte huske på
barnepalliasjon i dette feltet. Han kunne også fortelle at AP har
satt dette i sitt partiprogram for politikken sin de neste 4 årene.
For å gi god omsorg ved livets slutt vil de styrke den lindrende
omsorgen i livets siste fase og investere i bedre kompetanse på
lindrende behandling hos ansatte i pleie- og omsorgssektoren.
De vil styrke samarbeidet med ideelle aktører og frivillige,
herunder støtte utprøving av hospicer i flere fylker, i arbeidet
med å styrke tilbudet til døende og deres pårørende.

Omsorgen for alvorlig syke og døende er noe som engasjerer våre
stortingspolitikere. Fra Venstre Tone Trøen, Olaug Bollestad, Kari
K Kjos, Freddy De Reuter, Kjersti Toppe og Astrid Rønsen, leder av
Hospiceforum Norge.

Olaug Bollestad (KrF) var også svært tydelig på ideelle aktørers
rolle innen omsorgen for alvorlig syke og døende, og KrF ser
det som svært viktig at barn som er alvorlig syke og døende får
et verdig tilbud. KrF har vedtatt i sitt stortingsprogram for neste
periode at de ønsker å utrede bedre finansieringsordninger for
utbygging og drift av hospice i Norge.
Debattansvarlig Anne Grosvold, konkluderte med at det er bred
politisk enighet om at behandling i henhold til hospicemodellen,
bør være et tilbud til pasienter og pårørende i Norge. Så hva
venter vi på?

Vil hospice bli en politisk prioritering og en del av omsorgen i
fremtiden?
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Debatten ble ledet av Anne Grosvold
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Smakebiter fra aktiviteter i 2017
ARENDALSUKA 2017

OPPFØLGINGSWEEKEND
15. – 16. SEPTEMBER

Den 15– 18. august var Foreningen for
barnepalliasjon tilstede med egen stand på
Arendalsuka. Vi hadde flere frivillige som stilte opp
for oss i løpet av uka og torsdag 17. august var leder
av Helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos
(Frp), tilstede på vår stand.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Morten
Wold (FRP) stilte opp til debatt sammen
med Natasha Pedersen fra FFB, Astrid
Rønsen fra Hospiceforum Norge, Lene
Haug fra Helsepartiet og Anita Vatland fra
Pårørendealliansen.

Mange av politikerne glimret litt med sitt fravær
i år på grunn av valgkampinnspurt. Men «Erna
og Jonas» tok seg allikevel tid til å komme innom
standen vår.
I løpet av uka ble det delt ut informasjonsmateriell
til blant annet jordmødre, sykepleiere, helsesøstre,
politikere og pårørende, og det ble mange gode
og sterke samtaler i teltet vårt. Statsråd Solveig
Horne var på besøk. I løpet av uken deltok vi på
et arrangement med Frivillighet Norgesom gav
oss mange gode møter med andre organisasjoner,
bl.a. Svein Mollekleiv fra Røde Kors. Det ble også
gode samtaler med ansatte fra Senter for sjeldne
diagnoser og generalsekretæren for Rådet for
Psykisk helse.

Debatten ble streamet direkte på Facebook og har
til nå blitt sett av over 7 400 stk. Debatten ligger
også på FFB sin you- tube kanal.

Natasha Pedersen, leder fra FFB sammen med
Morten Wold fra Helse og omsorgskomiteen
(FRP)

Hospiceforum Norge arrangerte bl.a.
fallskjermlek for barna på torvet.

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på teltet
vårt. Budskapet kommer godt og tydelig frem

FFBs leder Natasha Pedersen deltok også i paneldebatt som ble arrangert av Hospiceforum Norge i
samarbeid med FFB, der temaet var «omsorgen for
alvorlig syke og dødende– et offentlig ansvar.

26

Tre av familiene som deltok på ventesorgweekend
i fjor ble forespurt om å være med på å bidra til
å lage tre informasjonsfilmer/ dokumentar for å
bidra til å gi større praktisk innsikt i pårørendes
erfaringer med alvorlig syke og dødende barn og
unge og å øke kunnskapen. Her fikk de muligheten
også til å dele sine erfaringer. Dette foregikk på
fredagen.
Sheriff Film har jobbet med flere filmprosjekter
med FFB siden 2015 og hadde både kunnskapen
og innsikten til å jobbe med disse familiene. Anita
Amodt Enersen var prosjektleder fra Sheriff
for dette i tett samarbeid med prosjektleder.
Filmene er dokumentarisk i stilen og kom tett på
menneskene, noe som skaper en ekte, ærlig og
troverdig fremstilling. Sheriff bidro også med en
stor del egeninnsats for foreningen, som forarbeid
og utvikling av manus. Samt at de satte inn
ekstra ressurser for filmingen, uten at dette ble
kostnadsført.

Mange kom også innom for å spørre om hva ordet
barnepalliasjon betyr, så budskapet ble godt spredt.
Oppsummert var uken en stor suksess, med mange
besøkende i nydelig vær.

I panelet var også stortingsrepresentant Morten
Wold (FrP), stortingsrepresentant Tone W. Trøen
(H), Lene Haug (Helsepartiet), Anita Vatland
(Pårørendealliansen). Det var til sammen over 70
deltakere fra forskjellige organisasjoner, politiker
og helsepersonell. Bjarne Haakon Hansen (tidligere
helseminister) ledet debatten på en glimrende
måte, og det ble tatt opp mange viktige spørsmål.

Å investere i foreldre med alvorlig, kronisk syke og
døende barn, er en av de aller beste investeringene
vi kan gjøre. Dette er foreldre som lever midt i
en livskrise. På ubestemt tid. For mange av dem
en livssituasjon som varer i mange år. To av de
pårørende hadde mistet barna sine siden weekend
i 2016. Disse har vi hatt tett og kontinuerlige
samtaler med underveis og i etterkant

Den kjente skuespilleren og programlederen,
Stian Barsnes Simonsen, var innom standen
vår for en lang og god prat. Stian var svært
interessert i arbeidet vårt, og fikk med seg mange
tanker og mye å lese på.

Vi arrangerte en samling med alle deltagerne fra
året før, som startet fredag med sosial sammenkomst og hadde et 4 timers workshop på lørdags
formiddag. Alle pårørende har på ulike vis bidratt
med sine historier gjennom arbeidet vårt, noen
har ønsket å dele den via boken, andre ved å delta
på filmene. Noen har også bidratt med bilder til
brojyrer. Tilbakemeldingen fra denne gruppen gav
oss også viktig informasjon som var svært nyttige
å ta med inn i det videre arbeidet.
Denne foreldregruppen ønsket også at FFB legger
til rette for fortsatt likemannsarbeid for gruppen.
Bekreftelsene fra foreldrene viser at denne type
samling er viktig for deling av erfaring og hindre
isolasjon. De bekreftet også at samlingen hadde
bidratt til at det var letter å snakke om døden.
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skrevet av journalist og prosjektmedarbeider
Tommy Halvorsen. 2 av historiene er skrevet av
personer utenfor prosjektet. Boken er rikt illustrert med artistiske tegninger av kunstner Bjørg
Thoraldsdottir. I tillegg til fotografier knyttet
til hver enkelt historie. Historiene er personlige
skildringer skrevet for og av de sørgende. Bilder
i boken er private. Historiene er adskilt med
blanke sider, kunstneriske illustrasjoner og
visdomsord.

BOKA BERØRT FÅR STRÅLENDE OMTALE
HOS BARNELEGEFORENINGEN
I barnelegeforeningens tidsskrift (Paidos) fikk
boken «Berørt- historier om ventesorg» fantastisk omtale. Den blir anbefalt til behandlere
og pleiepersonale som treffer familier i krise
samt til familier i krise som er i en ventesorg.
Universitetet i Agder (UIA) har også satt boken
opp som pensum på videreutdanningen for
lindrende omsorg. I tillegg har den også blitt
omtalt i Tidsskrift for Den legeforeningen og i
Nordisk tidsskrift for palliativ medisin.
Boka ble i løpet av første halvår 2017 sendt ut
gratis til alle medlemmer, helsestasjoner og
barneboliger i hele landet.
Bokomtalen i Paiods av Anders Bjørkhaug som
var tidligere redaktør.
Ventesorg er et begrep introdusert i Norge av
Foreningen for barnepalliasjon (FFB) i 2010.
Ordet er direkte oversatt fra det engelske ordet
«anticipatory grief». Begrepet har vært i bruk
lenge internasjonalt, og beskriver en sorg som
oppstår når en pasient eller pårørende «venter»
et dødsfall eller har fått en alvorlig diagnose. I
2011 ble ordet «ventesorg» oppført som et nytt
ord av Norsk Språkråd, og i 2016 fikk FFB prosjektmidler av Helsedirektoratet til prosjektet
«Ventesorg – å vente på døden».

Målgruppen for denne boken er svært heterogen. Boken er skrevet av og for pasienter og
pårørende som lever med alvorlige diagnoser.
Jeg vil likevel si at alle behandlere, leger og pleiepersonale, og alle andre som er i kontakt med
pasienter og pårørende til barn, unge og voksne
med alvorlige og livstruende diagnoser kan finne
verdifull lesing i denne boken.
Innhold
Uten å røpe for mye, kan jeg si at alle historiene omfatter familier med barn med alvorlig
og livstruende sykdom. Historiene tar for
seg barnets livsløp, fra glede til traumatiske
diagnoseavklaringer, sorg, venting, ventesorg,
usikkerhet, ubesvarte spørsmål, refleksjoner,
skyldfølelser, samt «normale» og «unormale»
sorgreaksjoner. Vi får innsyn i foreldres sorg,
barnas sorg, støtte og manglende støtte. Vi
ser den siden av historiene vi som behandlere
normalt sett ikke ser eller opplever, fordi de
pårørende som regel ikke klarer å sette ord på
dette før lenge etter at all oppfølging fra sykehus
og helsevesen er avsluttet. Boken er lettlest fordi
den er gripende. Hver historie leses i ett. Boken
kan leses på en ettermiddag, men du gjør best
i å reflektere litt over hver enkelt historie. Bruk
derfor litt ekstra tid. Det er ekstra sterkt å lese
denne når en samtidig står i tunge og alvorlige
pasientforløp på jobb. Samtidig er det ekstra
verdifullt å ha med seg disse historiene i arbeidet. Det gjør meg liksom litt mer erfaren, selv
om jeg er en ultrageneralist og jobber på en av
landets minste barneavdelinger. Jeg vil anbefale
denne boken til behandlere og pleiepersonale
som treffer familier i krise. Jeg vil også anbefale
boken til de familier jeg treffer i krise, og som er
i en ventesorg. Jeg tar faktisk denne boken med
meg i mitt neste pårørendemøte i morgen…

Bokens oppbygning
Boken er et resultat av prosjektarbeidet, og er
6 familiers sterke historier. 4 av historiene er

GRUNNBOK I BARNEPALLIASJON
I 2017 ble det solgt 97 eksemplarer av Grunnbok i
barnepalliasjon. Det er privatpersoner og helsepersonell
som har kjøpt direkte fra FFB, og studenter som har kjøpt fra
Kommuneforlaget. En god del bokhandlere har også kjøpt
inn boken.

BOKEN DEN LILLA BALLONGEN
Boken «Den lilla ballongen» som FFB tidligere har
gitt ut ble i 2017 gjort om til et hefte med inkludering
av veiledningen til alle som jobber med barn og
unge. Heftet er et verktøy og en ressurs som bidrar
til å legge til rett for de vanskelige, men desto viktigere samtalene og refleksjonene om døden fra det
døende barnets ståsted. Heftet egner seg også som
samtalebok for søsken av alvorlig syke barn og der
barn er pårørende av alvorlig syke voksne. Heftet
har dannet et viktig grunnlag for utallige vinklinger
om temaer rundt døden og det å skulle dø og det
har gitt et viktig bidrag til et tabulagt tema. Heftet
bidrar til en åpen og verdig dialog omkring temaet
alvorlig syke døende barn og unge og deres familier. Vi trykte opp 500 eksemplarer i 2017, har delt ut
389 eksemplarer og har kun 110 eksemplarer igjen.
Heftet kan kjøpes på vår nettside.

OVERSETTELSE AV TRIESTE CHARTER FOR
DØENDE BARNS RETTIGHETER
Flere land i verden har regulert rett til palliasjon for
barn i sitt lovverk, dette inkluderer i mange tilfeller
også hospicetjenester. Dette håper FFB også skal
bli en rettighet her i Norge. I 2013 ble det utarbeidet
et dokument «Trieste Charter for døende barns
rettigheter» der fagfolk fra hele verden var med.
Charteret for døende barns rettigheter, ble utarbeidet med sikte på å fremheve rettighetene til døende
unge pasienter uavhengig av alder, tilstand, kultur,
sted og tid.
De opprinnelige
dokumentet fra 2013
og 2015 er nå blitt
oversatt av FFB og er
endel av informasjons og opplysningsarbeidet vårt i 2017.
Dokumentet kan lastes
ned eller bestilles gratis
på vår hjemmeside.

«Det er et svært innholdsrikt og godt kompendium
som kan brukes både som lærebok og oppslagsverk
for helsepersonell, og bør være tilgjengelig i alle
barneavdelinger». Utdrag fra bokanmeldelse i
barnelegeforeningens eget tidsskrift, Paidos.
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Vårt eget hus
Foreningen for Barnepalliasjon har i mange år hatt
en drøm og ambisjon om å realisere Norges første
hospice for barn og unge – et hjem utenfor hjemmet.
Målet for hospice-virksomheten er at pasienten –
sammen med sine pårørende – gjennom et helhetlig
tilbud om barnepalliasjon skal få best mulig hjelp
for å øke livskvalitet, og en så god avslutning på livet
som mulig, gitt av helsepersonell med førstehånds
kunnskap på feltet.

Hospice tjenester for barn må, for å kunne i møtekomme
behovene til målgruppen, ha en holistisk og familieorientert
tilnærming. Dette inkluderer ivaretagelse av fysiske,
følelsesmessige, sosiale og åndelig behov gjennom et spekter
av tjenester. Allerede i 2016 informerte vi medlemmene i FFB
om at det var inngått avtale med Backer og Bang at arbeidet
var i gang med å starte opp. Vi har etter dette gått enda flere
runder og foretatt grundige forundersøkelser da dette er et stort
prosjekt med potensielt stor risiko involvert. Vi er nå i gang med

ett grundig skisseprosjekt som vil ligge til grunn for innsamling
av 110 millioner kroner. Det vil bli informert om de videre
prosessene på årsmøtet til FFB i april 2018.
Fundraising
Vårt eget hus er et stort og krevende løft på mange plan, ikke
minst med tanke på finansiering. I den forbindelse har vi inngått
samarbeid med Backer & Bang som skal lede arbeidet med
kommunikasjon og fundraising for prosjektet i årene fremover.

Smakebiter fra aktiviteter i 2017
FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON SOM AKTIV
MEDIE- OG SAMFUNNSAKTØR
Leder i foreningen for barnepalliasjon har skrevet innlegg i Dagens
medisin, Fædrelandsvennen, Tidsskriftet omsorg, Tidsskrift for Den
norske legeforeningen og barnelegeforeningen tidsskrift Paidos.

FRIVILLIGHET
FFB har aktive og engasjerte medlemmer. Flere har ønske om å bidra.
Det frivillige arbeidet er i dag svært begrenset, som å dele ut brosjyrer,
dele innlegg på Facebook og andre sosiale medier. Noen har også
bidratt med å gi gratis overnatting ved møtevirksomhet som gjør at
kostnader blir redusert. Dette ønsker vi å jobbe mere med fremover, og
vil bli en viktig del i fremover.

UTVIKLING AV NASJONALE OG INTERNASJONALE NETTVERK
OG SAMARBEID PÅ TVERS
Vi er medlem av The International Children’s Palliative Care Network
(ICPCN), The Worldwide palliative Care Alliance (WPCA) og European
Association for Palliative Care (EACP). Dette gir tilgang til mye
informasjon og muligheter for erfaringsutveksling. Vårt internasjonale
samarbeid er viktig fordi disse organisasjonene besitter en enorm
kompetanse, kunnskap og ikke minst sterke fagpersoner med årelang
erfaring innen feltet. FFB får oppmerksomhet internasjonalt for
arbeidet vårt om barnepalliasjon. Flere leger og andre fagpersoner
har bidratt til veiledning og rådgiving i forhold til faget barnepalliasjon
og organisasjonenes virksomhet. Vårt nettverk utvides stadig og
internasjonal konferansedeltakelse styrker dette. Dette vil vi fortsette
med i årene som kommer.

UTVIKLING AV ORGANISASJONEN
Med de oppgavene som vi står foran, innsamlingen til Vårt eget hus ikke
minst, er dette et tema som styret i FFB mener må prioriteres for 2018.
Årsmøtet i april vil reflektere de organisatoriske endringer og gjenspeile
det som vi skal gå inn i. Strategien for FFB har et stort og overordnet
mål- vi skal etablere barnehospice.
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Bilateralt samarbeid
– Romania
Rett over nyttår 2017 satte lederen av foreningen FFB Natasha Pedersen,
Trond Backer og Arne Bang seg på flyet til Romania.. Fem dager ble tilbragt
i Romania for å se og lære av deres fantastiske arbeid i barnepalliasjon,
i et av Europas fattigste land. Gjennom disse fem dagene gikk turen fra
Bucuresti, til Brasov og Bacau.

Møte med noen fra staben på Hospice Casa Sperantei i Brasov.

Et sterkt møte med familien Paun og deres 17 år gamle datter.

I 2016 søkte den rumenske organisasjonen Asociatia Lumina
midler fra EEA Grant til å utvikle deres prosjekt og arbeidet med
barnepalliasjon i Romania og ønsket å involvere FFB i sitt arbeid.
Representanter fra Asociatia Lumina var på besøk i Norge høsten
2016 og nå var det endelig vår tur til å besøke dem.

Gjennom disse dagene var vi på besøk på Hospice Casa
Sperantei i Brasov og møtte både direktør Malina Dumitrescu og
barnelege Delia Britar. Casa Sperantei ble grunnlagt i 1992 og er
en ideell stiftelse som startet med hospicetjenester i hjemmet,
primært for voksne kreft pasienter. I 2002 begynte de å motta
pasienter, både voksne og barn. I dag er det en egen avdeling
for barn, der Delia Brita er leder og pediater med spesialisering
i barnepalliasjon. Vi fikk møte flere av barna som deltok på
dagaktiviteter der og noen av pasientene som var innlagt på
hospice. De hadde også et svært velfungerende program med
mange frivillige. Casa Sperantei er blitt anerkjent som en av de
fem sentrene for fremragende forskning (palliative beacons) i

FFB er inne i en svært spennende periode og skal nå gå i gang
med innsamling til Norges første barnehospice, derfor var det
naturlig å også involvere Backer & Bang som skal lede arbeidet
med kommunikasjon og fundraising for Vårt eget hus i årene
fremover.
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Vi hadde med oss FFBs bilde Sommerfugl med vinger av Bjørg
Thorhaldsdottir . Bildet skal henges i det nye hospicet. Her er det
direktør Mihaela og psykolog Marcela som mottar bildet på vegne
av Asociatia Lumina

Her står vi fremfor det som skal bli Romanias første barnehospice.

Sentral- og Øst-Europa, og har fått internasjonal anerkjennelse
for kvaliteten på sine tjenester.

En hel dag var også satt av til et møte i Bacau County Council
for å diskutere samarbeidet mellom FFB og Asociatia Lumina,
og hvordan vi gjensidig kunne bidra og hjelpe hverandre. I
møtet deltok både ordføreren, politikere og representanter
fra sykehuset i Bacau. Her var også pressen tilstede, noe som
resulterte i både nyhetsinnslag på tv og i distriktsavisen.
De siste dagene ble den palliative enheten på sykehuset i Bacau
også besøkt, og vi hadde et møte med legene Adina Lupu og
Elena Bilbor som jobbet der . Dette er to sterke kvinner med et
brennende hjerte for palliasjon.

Turen gikk så videre til Bacau, der vi skulle tilbringe resten
av tiden. Her fikk vi møte hele teamet til Asociatia Lumina.
Direktøren Mihaela Dumitrache, psykologen Marcela,
fysioterapeauten, sykepleiere, sosionomer og andre faggrupper.
Etter en dag med samtaler, presentasjoner og dialogutveksling
skulle vi få noen sterke møter med to av familiene som var
inkludert i deres programmet for «hospice i hjemmet». Vi møtte
familien Iacob og deres 11 år gammel datter som har en alvorlig
og progredierende hjerneskade, og familien Paun som har en
datter på 17 som hadde fått store hjerneskader etter fjerning av
en hjernesvulst. Sterke møter som vi fortsatt bærer med oss. Det
var tydelig for oss at tjenestene som Asociatia Lumina utfører,
har et stort potensial og utgjør en enorm forskjell for alvorlig
syke og døende barn i Romania. Dagen ble avsluttet med å
besøke byggeplassen for å se på byggingen av Romanias første
barnehospice.
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Turens siste dag ble brukt til å oppsummere inntrykkene og
samarbeidet mellom organisasjonene. Lederen i FFB bisto i
defineringen av fremtidige satsningsområder og videre strategi
for utviklingen av barnepalliasjon i Romania. Asociatia Lumina
har helt klart noe å lære oss om hvordan man kan få til mye
av lite, og hvordan hjerteengasjementet kan være en enorm
drivkraft.
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Kommunikasjonsplattform,
kommunikasjonsstrategi
og markedsanalyse innen
barnepalliasjon
Foreningen for barnepalliasjon driver et viktig og banebrytende
arbeid i Norge. Både begrepet palliasjon og Foreningen for
barnepalliasjon (FFB) er «ukjent» for folk flest. Evnen til å
kommunisere enhetlig og konsistent er sentralt for å bygge opp
informasjonen og kunnskap rettet mot målgruppen og andre.
Gjennom analyse har vi identifisert muligheter og utfordringer
for å nå ut med informasjonen for å gi oss en beskrivelse av
overordnede veivalg og prioriteringer. Hvem er våre viktigste
interessenter og hva er de opptatt av og hva skal vi formidle?
I samarbeid med Backer & Bang gjennomførte vi en
spørreundersøkelse med 18 spørsmål. Over 214 personer
besvarte undersøkelsen som ble gjennomført elektronisk i
september på ulike flater i sosiale medier. Respondentene var fra
alle landets fylker. 60,27 % av respondentene var helsepersonell
og 12,33% var pårørende til et alvorlig sykt barn og 15,75 %
hadde mistet et barn. 45,45% av dem som svarte var også
medlemmer i organisasjonen. Spørsmålene gikk på begreper og
ord som palliasjon, barnepalliasjon, forskjeller mellom dette hos
voksne og barn, ventesorg og hvilke områder respondentene
var opptatt av at vi jobbet med og for. I tillegg ble forhold som
kompetansehevende tiltak, informasjon og forskning innen
barnepalliasjon, og det å skape og utvikle sosiale møteplasser
for pårørende og faglige møteplasser, også berørt i spørsmålene
som ble stilt. Dette arbeidet vil fortsette i 2018.

Deltakerne var med i trekningen av et ferdig innrammet litografi
av FFBs ambassadør, den kjente og anerkjente kunstneren Bjørg
Thoraldsdottir. Bildet heter «Sommerfugl med vinger»

31

FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON

Smakebiter fra aktiviteter i 2017
JULEGAVEDRYSS TIL FFB
Hvert år får de ansatte i Kavli og Q-Meieriene
nominere de organisasjonene de ansatte selv
ønsker skal få en førjulsgave. I år ble det delt ut til
sammen 1,5 millioner kroner fra de ansatte til syv
av «deres egne» organisasjoner. Av 38 nominerte
organisasjoner, ble FFB med til sluttnomineringen
fra de ansatte og endte opp med 2.plass!

Her mottar leder av FFB, Natasha Pedersen en gavesjekk på 30 000,- fra Terje Ellingsen på
Reklamestasjonen.

EN AKTIV SAMFUNNSAKTØR
Da FFB startet i 2010 bidro Reklamestasjonen med å sponse bildekor og har siden fulgt arbeidet til
foreningen gjennom å være støttemedlem. De har også bidratt med ulike produkter for foreningen til sterkt
reduserte priser. Reklamestasjonen har gjennom et aktivt, strukturert og planmessig samarbeid støttet en
rekke regionale aktører innen idrett og kultur, samt organisasjonslivet for øvrig. FFB fikk også julegave fra
reklamestasjonen i 2013, i tillegg til at de i 2016 og 2017 bidro med helfoliering av bilen til daglig leder med ny
profil og logo. Nå ønsket de på nytt å bidra igjen, denne gangen med en stor pengegave dedisert til barn som
er alvorlig og kronisk syke.
Terje Ellingsen er en av gründerne i Reklamestasjonen, og til daglig salgs- og markedssjef. Han sier at han
er svært glad for at de som bedrift har mulighetene til å støtte en sak som kommer alle barn og unge til
gode. – Vi ser at jobben FFB gjør er vanvittig bra og vi ønsker å heie frem gode bidragsytere i vårt samfunn.
Gjennom våre bidrag håper vi å kunne bidra til at Foreningen for barnepalliasjon FFB lykkes med å nå sitt
mål med å etablere Norges første barnehospice.

Foreningens høyeste beskytter, Laila Dåvøy, og
lederen i FFB var invitert til en julelunsj utenom
det vanlige hos Kavli i Bergen, men hos Kavli er
dette en vanlig førjulstradisjon.
En julelunsj utenom det vanlige
På de tradisjonsrike julelunsjene på
arbeidsplassene til Kavli og Q-Meieriene, som begge
er eid av Kavlifondet, fikk de ansatte selv overrekke
pengegavene, og endelig skulle vi få både vite hvem
av de ansatte som hadde nominert oss, og møte
henne og de andre. Det var Senior designer i Kavli
og Q-Meieriene som hadde nominert Foreningen
for barnepalliasjon:

ØREMERKEDE MIDLER TIL FFB
FFB har for 4. året på rad mottatt øremerkede midler til informasjons og opplysningsarbeid. Selv
om dette øremerkes, må det søkes om midler og rapporteres på dette. I Norge ble barnepalliasjon
første gang satt på dagsorden høsten 2009 av FFB. Organisasjonen har siden oppstarten jobbet med
feltet og satt det på den faglige og politiske agendaen. FFB har de siste årene jobbet strategisk for å
belyse behovet for palliasjon til denne målgruppen, mangler i tjenestetilbudet og mulige løsninger.
FFB har gitt en rekke innspill til blant andre Stortinget, Helsedirektoratet og aktuelle departementer.
Videre har FFB deltatt i utarbeidingen av nasjonale faglige retningslinjer på lindrende behandling og
omsorg for barn i regi av Helsedirektoratet og i Palliasjonsutvalget som la fram sin utredning På liv
og død. Palliasjon til alvolig syke og døende (NOU 2017:16) FFB har definert og satt begrepet og faget
barnepalliasjon på dagsordenen i Norge.

SØKNAD OM TILSKUDD
FFB leverte inn søknad om tilskudd på 2 – to
millioner – til kunnskap og informasjon om
lindrende behandling og omsorg ved livets
slutt for barn og ungdom, som ble gitt over
kap. 761, post 79 på statsbudsjettet for 2016.
Prosjektsøknaden hadde tittelen «Familieomsorg
i barnepalliasjon» og det ble gjennomført en
hel rekke underprosjekter, som er i tråd med
FFBs strategi og målsettinger. Det utarbeides
en egen rapport på prosjektet som vil inngå i
rapporteringen til Helsedirektoratet til 1. mars
i 2018.
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ØKONOMI
Foreningen for barnepalliasjon inngår i
ordningen med skattefrie gaver. Man kan få
fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver
på mer enn kr. 500,- til Foreningen for
barnepalliasjon.

Natasha Pedersen fra Foreningen for
barnepalliasjon fortalte hvordan FFB arbeider,
og takket designeren og de ansatte for gaven.

– Jeg ønsket å nominere dem fordi jeg er opptatt
av åpenhet, sier hun. Natasha som leder
organisasjonen har valgt å bistå andre som trenger
oppfølging og hjelp. Hun skaper åpenhet om et
viktig tema som ikke snakkes så mye om – død
blant barn og oppfølging av både barn og familiene
rundt.
– Det er muligheter som dette som motiverer meg til
å gjøre jobben min bedre hver eneste dag. Å skape
overskudd til gode formål står alltid i fokus, sier
Katrine Hop, kontroller i Kavli.
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Regnskap 2017
Årsmelding og regnskap for 2017 er Foreningen
for barnepalliasjon sitt syvende. Det viktigste
økonomiske bidraget til organisasjonen for
2017 har vært prosjekt- og tilskuddsmidler fra
Helsedirektoratet. Øvrige inntekter har vært fra
konferanser, undervisning, foredrag, salg av
bøker og bilder samt strøartikler, sponsing fra
bedrifter, medlemskontingenter og gaver.
I 2017 fikk vi kr. 250.000,- fra Kavlifondet,
kr. 30.000,- fra Reklamestasjonen og
kr. 25 000,- fra Kommuneforlaget. Andre
inntekter stammer fra minnegaver samt en
donasjon av konsertinntekter. Vi ser også en
økning av minnegaver for 2017.

ØKOMOMI
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Resultatregnskap for 2017
Resultatregnskap
for 2017
FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB

Note

2017

2016

Salgsinntekt
Offentlige tilskudd
Annen driftsinntekt

824 728
3 498 372
546 216

213 063
3 500 250
500 006

Sum driftsinntekter

4 869 316

4 213 318

(241 183)
(1 150 846)
(2 507 300)

(13 807)
(1 186 282)
(2 680 640)

(3 899 329)

(3 880 730)

969 2017
987

332 2016
588

Varekostnad
Balanse pr. 31. desember 2017
Lønnskostnad
FORENINGEN
Annen
driftskostnadFOR BARNEPALLIASJON

1, 2, 3
4

FFB

Sum driftskostnader
Driftsresultat

Note

EGENKAPITAL
OG GJELD
Annen
renteinntekt
Egenkapital
Sum finansinntekter
Opptjent egenkapital
Annen rentekostnad
egenkapital
Annen

2 048(233)
714

1 077
000
(713)

Annen
finanskostnad
Sum opptjent
egenkapital

2 048(128)
714

0
1 077 000

Sum
Sum finanskostnader
egenkapital

2 048(360)
714

(713)
1 077
000

Netto finans
Gjeld
Ordinært
Kortsiktigresultat
gjeld før skattekostnad
Leverandørgjeld
Ordinært
resultat
Skyldige offentlige avgifter
Årsresultat
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld
Overføringer
Annen egenkapital
Sum gjeld
Sum
Sum egenkapital og gjeld

2 088

1 609

2 088

1 609

1 728

896

971 714

333 485

89714
003
971
30 752
971 714
97 804

11485
563
333
160 999
333 485
98 812

217 559
971 714
217 559
971 714
2 266 274

271 374
333 485
271 374
333 485
1 348 374

Kristiansand, 10.03.18

Natasha Pedersen
Styrets leder/prosjektleder

Maria Therese Kjellin
Nestleder

Andre Grundevig
Styremedlem

Isabell Kjærstad Pedersen
Styremedlem
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for
påregnelig ukurans.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.
Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:
FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for
markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik
premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført,
pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for
investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap.
Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at
beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den
overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.
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Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader
2017
Lønn
994 232
Arbeidsgiveravgift
128 542
Andre relaterte ytelser
28 072
Sum
1 150 846
Foretaket har sysselsatt 1,6 årsverk i regnskapsåret.

2016
1 001 880
134 263
50 140
1 186 282

Note 2 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer
Type ytelse
Lønn
Styrehonorar
Annen godtgjørelse

Prosjektleder/
Styrets leder
713 483
50 000
4 880

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon
Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert
pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Note 4 - Revisjon

Revisjon og andre tjenester
Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 27 375. Honorar for annen bistand utgjør kr. 8 000.

Note 5 - Bankinnskudd
Skyldig skattetrekk er kr 113.

Note 6 - Aksjer og andeler (med selskapsoversikt)
Aksjer og andeler (med selskapsoversikt)

Selskapet har aksjer i datterselskap Vårt Eget Hus AS (eierandel 100%).

Note 7 - Konsernfordringer

Konsernfordringer
Type
Foretak i samme konsern (Vårt Eget Hus AS)
Det er ikke beregnet renter på mellomværende.
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2017
112 414

2016
92 368
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Synkron Media AS

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.

Kontakt oss
Foreningen for barnepalliasjon
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

Vipps oss:

11491

www.barnepalliasjon.no

