Fagdag i barnepalliasjon
Trondheim 26. november 2018
Mandag 26. november kl. 08.00 - 15.00
Sted: Scandic Nidelven Trondheim
Påmelding: kk@barnepalliasjon.no innen 26. oktober
Tema for dagen: Hva er barnepalliasjon? • Hvilke barn og unge
vil ha utbytte av en slik tjeneste? • Hvordan møte familier i krise?
• Hvordan kommunisere med barn og unge som ikke har språk?
• Hvilken særlig utfordring er det i smertelindring til barn og unge?
• Hva sier forskningen om vilkår for barnepalliasjon verden over?
• Retningslinjer og nou 2017:16 på liv og død med mere.

Program for dagen
Barnepalliasjon er et nytt fagområde som de
senere år har fått mye fokus. I desember 2017 fikk
helseminister Bent Høie overlevert en offentlig
utredning i palliasjon, der barnepalliasjon er omtalt.
Det ligger sterke føringer nå for at barnepalliasjon
også skal bli en rettighet og en lovfestet tjeneste i
kommunehelsetjenestene. Kunnskapsdepartementet
foretar også en gjennomgang av de 19 helse- og
sosialfaglige utdanningene og mye tyder på at
palliasjon kommer inn. Etter flere forespørsler fra
Trondheim og omegn arrangerer vi nå en fagdag
som vil gi deltakere grunnleggende innføring i
barnepalliasjon.
Målgruppe:
Personale som jobber med barn/unge/voksne
med omfattende funksjonsnedsettelse i bolig og
avlastning, i barnehage, skole, i omsorgsavdeling,
barne- og familieavdeling, helsesøstertjenesten,
fastleger, sykehus, habiliteringsteam, PPT, lærere,
studenter og foreldre.
Program:
Kl 08.00 -15.00
Kl 08.00 Registrering
Kl 08.30 Grunnleggende innføring i barnepalliasjon
Kl 11.30 Lunsj
Kl 12.00 Grunnleggende innføring i barnepalliasjon
Kl 14.30 – 15.00 Oppsummering og avslutning
Det vil bli lagt inn små pauser underveis.

Påmelding:
Påmelding kan gjøres til kk@barnepalliasjon.no
innen 26. oktober. NB! Oppgi full fakturaadresse og
betaler. Navn og adresse, epost på deltaker. Kurset er
tellende og det blir gitt kursbevis.
Pakke 1: kr 950,- inkluderer kursmateriale og deilig
julelunsj fra Nidelvens kjøkken, Kaffe/te/isvann,
pausebuffet er tilgjengelig hele dagen.
Pakke 2: kr 1500,- inkluderer kursmateriale,
Grunnbok i barnepalliasjon og deilig julelunsj fra
Nidelvens kjøkken. Kaffe/te/isvann er tilgjengelig
hele dagen.
Trenger du overnatting?
Foreningen for barnepalliasjon har avtalepriser på
Scandic Nidelven. Du som kursdeltager kan bestille
overnatting selv ved å benytte Kode D000037793 .
Da får du våre rabatter. Vår pris er 1280,-.

Foreningen for barnepalliasjon
Tollbodgaten 8, 4600 Kristiansand
Tlf.: 99 16 22 23 / E-post: kontakt@barnepalliasjon.no
Org.nr.: 994 763 083

www.barnepalliasjon.no

Om foredragsholderen:
Natasha Kjærstad Pedersen er grunnlegger, leder og fagansvarlig for den eneste organisasjonen i Norden som jobber for
barnepalliasjon -Foreningen for barnepalliasjon FFB. Hun er utdannet teolog og helsefagarbeider og har gjennomført en
hel rekke internasjonale kurs og e-læring i barnepalliasjon de siste åtte årene, samt en modul i palliativ medisin til barn
på masternivå i Cardiff. Natasha satt også i en internasjonal utviklingskomite i «International Children’s Palliative Care
Network – ICPCN» som jobber for barns rett til palliasjon globalt fra 2011 til 2016. Hun har vært styremedlem i Elisabeth
Kübler Ross Foundation fra 2013, men er i dag medlem i Advisory Council.
Hun har gitt ut boken «den lilla ballongen», skrevet en hel rekke fagartikler og innlegg om barnepalliasjon nasjonalt
og internasjonalt i ulike fagtidsskrifter og samfunnsdebatter. Hun holder foredrag nasjonalt og internasjonalt, kurs og
undervisning på høyskoler, universitet og i kommuner om temaet barnepalliasjon og var representant i utarbeidelse
av nasjonale faglige retningslinjer for lindrende behandling for barn i Helsedirektoratet som ble ferdig våren 2016, og var med i referansegruppen i
Helsedirektoratet som jobbet med Fagrapport i lindrende behandling. Hun satt også i ekspertutvalget for Arbeids og Sosialdepartementet som
fikk i oppdrag å identifisere og anbefale forbedringer i NAV. I desember 2014 gav hun ut et 60 siders informasjons- og opplysningshefte om
barnepalliasjon, samt at hun var ansvarlig for arbeidet med den norske utgave av fagboken Oxford Textbook i barnepalliasjon sammen med
kommuneforlaget. «Grunnboken i barnepalliasjon» Hun var også redaktør for det Nordiske tidsskriftet i barnepalliasjon. Natasha var også
ansvarlig redaktør for boken «berørt – historier om ventesorg» samt at hun også er redaktør for hjemmesiden og ventesorg.no
Natasha har også vært ansvarlig for det faglige programmet og i gjennomføringen av den første konferansen i barnepalliasjon
i Norge i 2012, samt også den Nordiske kongressen i barnepalliasjon i 2015. I tillegg så har hun gjennomført en hel rekke fagdager
i barnepalliasjon rundt omkring i landet.
I begynnelsen av november i 2015 var hun i et ekspertpanel i Roma der hun var med på å utarbeide en global veileder for barns rett
til åndelig omsorg i barnepalliasjon. I mai 2016 oppnevnte regjeringen et NOU arbeid i palliasjon der Natasha satt som medlem for
barnepalliasjon. Dette arbeidet ble overlevert helseministeren i desember 2017.
Hun blir omtalt som «barnepalliasjonens mor» i Norge og er kjent for å være svært faglig dyktig, profesjonell, og har et stort
internasjonalt nettverk. En veldig god og trygg formidler av kunnskap i barnepalliasjon, som får mange gode tilbakemeldinger.

