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Foreningen for barnepalliasjon (FFB)
• • •

FFB er en frivillig, politisk-, livssyns- 
og 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 frivillighets-
registeret 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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Fokus på 
hele familien
For foreningen for barnepalliasjon (FFB) er det svært viktig å 
holde barn og unge høyt i arbeidet med palliasjon – på alle 
nivåer innen helsetjenestene! 2018 har vært et svært spennende 
år og vi kan absolutt slå fast at vi har holdt barnepalliasjon høyt. 
Oppgavene er omfattende og de tildelte ressursene er godt 
utnyttet, noe som denne årsrapporten tydeliggjør. 

Når et barn gråter eller lider, så roper det ikke etter en sykepleier 
eller en lege, men etter mamma eller pappa. I alle publikasjoner 
og forskning innen barnepalliasjon, er det en uttalt sannhet at 
barnepalliasjon omfatter ikke bare det syke barnet, men hele 
familien. Veldig ofte er det påpekt at hele familien lider når 
barnet får en alvorlig livstruende diagnose. Og hjelpe familiene 
er og å hjelpe barnet! Det betyr en høyere innsats, forpliktelser 
og kostnader for helsevesenet. Barnepalliasjon må omhandle 
hele familien og anerkjenne at søsken, mor og far som er en 
svært viktig del av denne omsorgen. Barnepalliasjon er opptatt 
av symptomkontroll og opprettholdelse av livskvalitet, ikke bare 
i den døende fasen, men gjennom sykdommens utvikling som 
kan vare i uker, måneder og år før et barn dør. Og ikke minst 
tiden etterpå.

Det finnes i dag ingen rettighet for hjemmedød til barn, 
og man er prisgitt enkeltpersoner i spesialisthelsetjenesten 
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og kommunene som tar ansvaret. FFB mener at 
kommunenes «sørge for» ansvar for palliativ behandling 
må tydeliggjøres, og at denne forpliktelsen bør fremgå av 
helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 3–2 første ledd nr. 
5. Det vil få stor betydning om begrepet «palliasjon» inntas 
i lovteksten. Dette har vært viktig for utviklingen av feltet og 
ansvarliggjøringen for å sikre de helhetlige tjenester innen 
barnepalliasjon i andre land. I dagens praksis er det kun barnet 
som er pasient, og derav er alle rettigheter tilknyttet barnet 
eller den unge i behov for palliasjon. Dette er svært uheldig når 
barnet dør ettersom de pårørende da står uten noen særlige 
rettigheter. 

Hjemmedød er ikke et valg for alle. Av ulike årsaker er det verken 
mulig eller praktisk å legge til rette for hjemmedød for alle 
barn og unge. Her må mulighetene og valgene være fleksible. 
Boforhold, økonomi, kulturelle og sosiale forhold er faktorer 
som kan vanskeligjøre hjemmedød for barn. Det er fastslått 
at få dør hjemme i Norge, og at flere skal få muligheten. Når 
det gjelder barn, vet vi svært lite om dette. Familien som enhet 
vil kreve kombinerte helsetjenester og lokal tilpassing. I dag 
mangler man en samlet oppdatert ekspertise i palliasjon til barn, 
og det finnes ingen organisert virksomhet for barnepalliasjon 
i Norge. Norges første barnehospice kan bli det første i 
verden med integrert, nasjonalt kompetansesenter. Gjennom 
forskning, kompetanseutvikling, fagutvikling, nettverksutvikling 
og organisering av tjenesten, er formålet å bidra til at pasient 
og pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, 
uavhengig av bosted.

På Granavollen ble partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre 
og KrF enige om en ny regjeringsplattform. Det skal fremmes en 
sak for stortinget om palliativ omsorg og etablere barnehospice 
som en naturlig del av helsetjenestene i Norge. FFB har i ti år 
jobbet med å løfte fokuset på helhetlige løsninger for sårbare 
syke barn og unge og familiene, og skal fortsette med dette. Vårt 
samfunnsoppdrag: Å bidra til at alvorlig syke og døende barn 
med deres familier kan fullføre livet på en trygg og verdig måte. 
Når man er svak og sliten trenger man et sterkt støtteapparat.

Organisasjonen står foran en milepæl og viktige veivalg 
fremover. Vi skal utvikle oss for større oppgaver og er på rett 
vei. Gjennom tydelige prioriteringer av oppgaver og ressurser 
innenfor en redusert ramme til administrasjon, skal vi i enda 
større grad kunne bidra med felles kunnskapsbasert innsats 
for barnepalliasjon. Vi skal vokse og operasjonaliserer FFB og 
gjennomføre organisasjonsendringer. Da trenger vi også flere 
medlemmer og støttespillere, og håper du som leser bidrar til å 
gi oss drahjelp til dette.

Hjertelig hilsen 
Natasha Pedersen, 
leder og fagansvarlig
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STYRETS ÅRSMELDING OG 
ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Styret
Styret i FFB har bestått av:

Styreleder og fagansvarlig: Natasha Pedersen
Nestleder: Therèse Kjellin
Styremedlem: Tonje Velund Dybedahl
Styremedlem: Jan-Erik Narvesen 
Vararepresentant 1: Isabell Kjærstad Pedersen
Vararepresentant 2: Nina Gresdal 

Alle ble valgt av årsmøtet i 2018.

Lotta Haaland og Andrè Grundevig fratrådte 
sine verv som styremedlemmer og Karin Kvaase 
fratrådte sitt verv som vararepresentant ved 
årsmøtet i april.



FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON

6

Styre- og prosjektmøter

Medlemmer

Styret i Foreningen for barnepalliasjon har i løpet av siste år 
avholdt 6 styremøter/prosjektmøter. 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 Kristiansand i løpet av 
2018. Den første arbeidshelgen ble arrangert i forbindelse med 
workshop i mars, den andre ble avholdt i tilknytning til årsmøte 
i april, og den siste i forbindelse med debatten. 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 Arendalsuka i august, samt 
en studietur til Tyskland i november.

I alt har styret behandlet 63 nye saker. I tillegg til nye saker 
har det vært jobbet kontinuerlig med 17 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.

Foreningen for barnepalliasjon åpnet for å tegne medlemskap i 
organisasjonen fra 1. januar 2010. FFB har familiemedlemskap, 
bedrift- og institusjonsmedlemskap, hovedmedlemsskap og 
støttemedlemskap. Pr 31. desember 2018 var det totalt 167 ulike 
medlemskap. 

Mange av foreningens medlemmer er aktive og tar ofte direkte 
kontakt med foreningens ledelse og sekretariat. Dette gir viktige 
tilbakemeldinger. Medlemmer har også bidratt med å dele ut 
informasjonsmateriell og brosjyrer. Pårørende har bidratt med 
å dele 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. Noen pårørende har 
også bidratt med innlegg på fagdager. 

September 2018 skulle foreningen arrangert weekendseminar 
med ventesorg som tema for tredje år på rad. Dette tilbudet 
måtte avlyses da flere av de påmeldte ikke fikk avlastning til 

sine syke barn. Tilbudet gikk ut til alle våre medlemmer, det 
ble lagt ut invitasjoner på vår hjemmeside, sendt i elektronisk 
nyhetsbrev, sendt til alle landets barne- og avlastningsboliger og 
helsestasjoner, samt barneavdelinger. Over 1 250 invitasjoner ble 
sendt ut. Ny weekend blir i mai 2019.

Vi har også rapportert til helsedirektoratet viktigheten av at 
kommunene gir familiene avlastning når de får et slikt tilbud.

Organisasjonen har orientert medlemmene sine om det 
pågående arbeidet, fremskritt på feltet og faget gjennom 12 
nyhetsbrev og flere postutsendelser. Og på Facebook, Twitter, 
Instagram og hjemmesiden ukentlig. Nettsiden ble oppdatert 
med 49 saker gjennom året. 

Foreningen for barnepalliasjon har hatt årsmøtet som ble 
avholdt 22. april på Scandic Kristiansand Bystranda. Det var 
femten fremmøtte, og tolv stemmeberettigede som deltok på 
årsmøtet.

Laila Dåvøy, FFB’s høyeste beskytter åpnet årsmøtet til foreningen 
- her sammen med leder og fagansvarlig i FFB, Natasha Pedersen. 
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Årsmøte

Søndag 22. april ble årsmøtet i FFB avholdt på Scandic 
Kristiansand Bystranda. Arbeidet med opprettelsen av eget 
barnehospice i Norge sto på agendaen.

– Ingen av oss var kjent med begrep som «barnepalliasjon» og 
ventesorg før FFB ble grunnlagt av Natasha Kjærstad Pedersen 
i 2009, sa tidligere barne- og familieminister og arbeids- og 
administrasjonsminister Laila Dåvøy (KrF), som fra 2015 er FFBs 
høyeste beskytter. I år var hun selv tilstede på årsmøtet.

Natasha Kjærstad Pedersen fortsetter som styreleder, og nye 
styremedlemmer ble valgt inn. Vedtektene fikk endringer, og 
organisasjonen rigges nå for nye og større oppgaver.

På dagsorden
Dere har satt barnepalliasjon og arbeidet for verdighet for 
familier som mister sine barn på dagsorden, sa Dåvøy.
– Mye kunne vært nevnt av alt det gode arbeidet som i dag 
gjøres for å oppfylle organisasjonens mål om å øke kunnskapen 
og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende 
barn i Norge Dette arbeidet er det dere i organisasjonen som 
gjør mulig. Og jeg er dypt imponert, sa hun.

Profesjonalisering
– Organisasjonen er i rask utvikling. Vi jobber for å 
profesjonalisere organisasjonen for det store målet; å etablere 
Norges første barnehospice. Et sted der hele familien kan 
tilbringe tiden, få en hvilepause, og i verdige rammer kunne 
fullføre et liv, selv om det er kort, sier Natasha Kjærstad 
Pedersen. FFBs arbeid og synlighet har skapt økt etterspørsel 
blant de berørte. Det er behov for større ressurser for å kunne 
møte de faktiske behovene for de som lever i dette. Ikke minst er 
etterspørselen etter helsepersonell og økt kompetanse prekær.

Ny høyeste beskytter
I tillegg til Dåvøy ble ny høyeste beskytter, tidligere 
arbeidsminister Robert Eriksson (Frp), valgt inn ved akklamasjon.
 
Jeg ser veldig frem til oppgaven med å være høyeste beskytter 
for FFB, og følger spent med i arbeidet. På sikt ser jeg ikke bort 
fra at jeg også kan tre inn som styreleder i foreningen, sier 
Eriksson.

Noen av deltagerne i samtale med foreningens høyeste beskytter, 
Laila Dåvøy.

Isabell Kjærstad Pedersen og Lise Trodal Gundersen var godt 
fornøyd med årsmøtet.

Robert Eriksson - tidligere Arbeids og sosialminister. Fra 2018 ble 
han FFBs  høyeste beskytter.
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       UNDERVISNING, FAGDAG, KURS OG 
       WORKSHOP OG SAMARBEID MED ANDRE

I alt har ca. 490 personer deltatt fysisk gjennom 
året på ulike arrangementer som FFB har hatt 
ansvaret for, eller arrangert i samarbeid med 
andre, og som har omhandlet barnepalliasjon. 
Flere fagdager i barnepalliasjon har blitt 
gjennomført i løpet av året; og foreningen 
har bidratt med undervisning på høyskoler, 
universiteter og fagskoler. 

       FAGDAG I SARPSBORG 31. MAI

Fagdag i Sarpsborg ble gjennomført med 21 ansatte fra Prestekragen bo- og avlastningstilbud 
ved Valaskjold omsorgssenter i Saprsborg kommune. Pål Ronny Bråthen, enhetsleder ved Enhet 
omsorgstjenester Valaskjold, deltok også på denne fagdagen. Og det ble bestilt grunnbok i 
barnepalliasjon til alle som deltok på kurset. Etter ønske fra teamlederen på boligen ble de også 
satt i kontakt med Stange kommune, som gjør et prosjekt i barnepalliasjon.

       FAGDAG I STANGE KOMMUNE 1. NOVEMBER

Stange kommune har startet Nettverk for Barnepalliasjon, da det er stort behov for økt fokus på 
dette fagområdet. Dette er i tråd med det som skjer på dette området nasjonalt, og de ønsker å 
være med på den satsningen som foregår for denne pasientgruppen. Nettverket i Stange kommune 
består av representanter fra alle virksomhetene som møter familier med alvorlig syke barn, og 
målet er å lage en struktur for oppfølging som sikrer både medisinsk forsvarlighet og den totale 
situasjonen for familien. Vi håper at strukturen vi utarbeider vil ha en overføringsverdi til andre 
kommuner. Foreningen for barnepalliasjon FFB har vært involvert i arbeidet med barnepalliasjon 
i Stange kommune siden 2017, og bistått også til en undersøkelse. Det har vært flere telefonmøter 
og et dagsmøte i løpet av 2018. FFB og prosjektet ble omtalt både i Stangeavisen og Hamar 
Arbeiderblad.

På fagdagen i Stange deltok 65 ansatte.

       FAGDAG I BARNEPALLIASJON, TRONDHEIM 26. NOVEMBER

26. november arrangerte FFB fagdag i Trondheim. Fagdagen ble fulltegnet med 70 deltakere en 
måned før påmeldingsfristen gikk ut! De fleste deltakerne var fra Trondheim eller nærområdet, 
noen kom også fra Bergen og Oslo. 

       FAGDAGER I 2018

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. 

Smakebiter fra aktiviteter i 2018
       FAGDAG - BARN SOM PÅRØRENDE 
       I BARNEPALLIASJON, MOSJØEN 
       5. DESEMBER

I ett forrykende snøvær ankom FFB Mosjøen pr. 
leiebil kl. 03.00 om natten, over 7 timer forsinket på 
grunn av fly kansellering og ruteendring. Etter noen 
timers søvn startet en fantastisk fagdag med 60 
deltakere fra nærområdet, mange av dem frivillige 
fra Termik Mosjøen og Mo i Rana. Det var tre 
eksterne foredragsholdere med denne dagen som 
ble arrangert i samarbeid mellom FFB og Stiftelsen 
Termik.

Bård Fossli Jensen, spes.i barnesykd., ph.d.  

Samarbeid med Termik Mosjøen v/Lill-Karin 
Ånes

Over 60 deltakere fra nærmområdet
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Debatt på liv og død

Ett av de sentrale spørsmålene, både på det åpne folkemøtet på 
Litteraturhuset i Oslo, og i tida fremover, er om Norge skal få sitt 
første hospice for barn.

Hva sier politikerne
Leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug 
Bollestad (KrF):
– Først vil jeg si at barnepalliasjon er et kjempeviktig tema. 
Prioritering av penger til dette feltet skal ikke stå på meg! Barn er 
ikke små voksne. Barn er barn, med helt egne behov, samtidig 
som palliasjon er et mangfoldig område. Det som er riktig for en 
familie, trenger ikke være riktig for en annen. Vi må jobbe steg 
for steg, lytte til barna selv, og familiene rundt dem, sa Bollestad.
Den i panelet med kortest vei til helseminister Høie, Sveinung 
Stensland (H), mente flertallet i palliasjonsutvalget, som gikk imot 
barnehospice, blant annet fordi de mener det vil skape ulikheter i 
tilbud i forhold til hvor i landet man bor, skal måtte argumentere 
enda bedre for sitt syn.

Vaktbikkje
Natasha Pedersen lover at FFB kommer til å være tett på 
politikerne i tiden fremover.
– Hver eneste dag dør det barn i Norge. Flere av disse er barn 
som ikke får det tilbudet de trenger. Vi skal være voktere ovenfor 
for politikerne, leger, helsepersonell og det satte systemet. Noen 
i helsevesenet og byråkratiet oppfatter oss nok som en trussel 
fordi vi også jobber for barnehospice, samt at vi er så tydelige 
på hva som må til. Men vi heier på alle som kommer med gode 
forslag til barnas beste!

Panelet under folkemøtet på Litteraturhuset bestod av:
Ingvild Kjerkol (Ap), Bård Hoksrud (FrP), Sveinung Stensland (H),
Olaug Bollestad, leder av komiteen (KrF), Åslaug Sem-
Jacobsen (Sp), Nicholas Wilkinson (SV), Stein Kaasa, leder av 
palliasjonsutvalget og professor i palliativ medisin, Astrid Rønsen, 
leder av Hospiceforum Norge og utvalgsmedlem, Natasha 
Pedersen, leder av Foreningen for barnepalliasjon (FFB) og 
utvalgsmedlem.

200 mennesker møtte opp til debatten i Litteraturhuset mandag den 
15. januar. Dette for å høre hvordan politikerne vil forholde seg til 
barnepalliasjon fremover, oppfølgingen av arbeidet som er lagt ned av 
Palliasjonsutvalget, samt også hvordan de stiller seg til barnehospice.

Debatten, som fikk bred medieomtale mandag, blant annet hos 
NRK Dagsrevyen 21 og TV 2 Nyhetskanalen, og ble ledet av 
tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen.
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– Det traff en nerve i meg

– Barnet døde i armene mine. Da forsto jeg hvor hjelpeløse 
vi var. Og hvor viktig det var å ha utdannelse og kompetanse 
innen dette feltet, sier tidligere stortingspolitiker og statsråd 
Laila Dåvøy. Siden 2014 er hun Foreningen for barnepalliasjons 
høyeste beskytter.

Ordene faller en tidlig morgen over frokostkaffen på et hotell 
i Kristiansand. Hun har kommet for å delta under det åpne 
folkemøtet om barnepalliasjon som ble holdt på Fønix Kino, der 
en rekke helsepolitikere var tilstede. De 70 årene passet hennes 
påstår at hun har rundet, er det lite å finne bekreftelser på. Vi 
henter en kaffe, Dåvøy er krystallklar i blikket og ber oss fyre løs. 
Vi har 44 minutter.

– Jeg er et morgenmenneske og trives best når jeg kan få gjort 
noe, sier hun, og refererer til mottoet hun har holdt seg med i 
alle år: – Det jeg vil, får jeg til. Det tar bare litt tid.

At hun har fått til ting, er det liten tvil om.  Hun var en bemerket 
stortingsrepresentant for KrF i to perioder, fra 2005 til 2013. 
Da hadde hun både lokalpolitisk karriere, en rekke lederverv 
og internasjonale verv for sykepleierforbundet og erfaring fra 
næringslivsledelse bak seg, samt et innhopp som statssekretær i 
Kultur- og kirkedepartementet i 1990.

i 1999 ble hun arbeids- og administrasjonsminister, og hun satt 
fire år som statsråd i Barne- og familiedepartementet mellom 
2001 og 2005.

Men først og fremst er Laila Dåvøy fortsatt sykepleieren fra 
Askøy. Kanskje med et litt sterkere ønske om å se ting forandre 
seg til det bedre enn de fleste av oss. Hun er like deler 
karrierekvinne, trebarnsmor og pådrivende kraft til endring og 
verdighet for de små i samfunnet.

– FFB en uvurderlig røst
Som nyutdannet sykepleier i Bergen tidlig på 1970-tallet fikk 
Dåvøy tidlig erfaringer med døden. En del av livet for oss alle. 
Men når syke barn dør i armene våre er det likevel en ufattelig 
del av livet. Som vi aldri helt kan evne å forstå eller akseptere, 
eller automatisk er utstyrt for å håndtere. Verken som familie 
eller helsepersonell.

Derfor er det så viktig med utdannet fagpersonell innen 
barnepalliasjon. Derfor er det så viktig å kjempe for midler til 
barnehospice, til kvalifisert omsorg for både det syke barnet og 
familien rundt.

Tidligere barne- og familieminister Laila Dåvøy (70) var som folkevalgt 
blant de første til å sette barnepalliasjon på agendaen i Stortinget. Hun 
arbeider nå utrettelig for å minne makthavere og beslutningstakere på hva 
som står ugjort.

Tekst Amund Hestsveen for FFB 
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– Det er ingen politikere som er uenige i at palliasjon for barn 
er et eget fagfelt. Men politikk er forvaltning av ressurser, og 
dragkampen om bevilgningene kan være en utmattende 
øvelse. Derfor er det så viktig at denne saken frontes av taleføre 
og kunnskapsrike mennesker som Natasha Pedersen, FFBs 
grunnlegger og leder, sier Dåvøy.

– Jeg tror ingen i Norge kan mer om barnepalliasjon enn 
Natasha. Hun har skrevet verdifulle publikasjoner og bidratt 
helt uvurderlig til samfunnsdebatten og påvirkning av politikere 
gjennom arbeidet sitt, supplerer hun. –  I den grad jeg kan bidra, 
er jeg glad for å gi min støtte til denne viktige saken.

Kjemper for verdighet
Laila Dåvøy er sjelden kjent for å tordne når hun mener alvor. 
Da senker hun heller stemmen.

Det gjør hun også nå. Kanskje fordi hun har lang erfaring i å 
kjempe for grupper i samfunnet som ikke umiddelbart blir hørt. 
Som da hun engasjerte seg i kampen for verdighet for ME-
lidende. For at barn som utsettes for voldsscener i hjemmet skal 
bli sett på som like skadelidende som den som blir slått. Som 
når hun som første politiker lanserte forslaget om 40 prosent 
kvinneandel i styrer for norske bedrifter, og ble møtt av humring 
fra mannsbastionen. Da hun slåss mot at bare leger skulle 
kunne ha lederstillinger på sykehus, og at de måtte finne seg 
i å konkurrere om lederstillinger, og møtte både hierarkisk og 
politisk motstand.

– Men jeg fikk det gjennom. Og jeg husker da Gudmund Hernes 
gratulerte meg med seieren og sa: «Det hadde jeg aldri trodd du 
skulle få til».

Dåvøy, som gjorde karriere i helsevesenet og blant annet var 
leder for Sykepleierforbundet i årene 1992-1998, blir omtalt som 
en uredd og sterk lederskikkelse, som aldri er engstelig for å si 
det hun mener.

– At vi begynner å få sykepleiere og leger som har utdannelse i 
barnepalliasjon og at det nå eksisterer bred helsepolitisk velvilje 
overfor planene om å opprette et eget barnehospice, kan vi i 
stor grad takke Natasha og hennes påvirkningskraft for.
Kontroverser tar Dåvøy med stoisk ro, og når hun retter de isblå 
øynene mot deg og senker stemmen, lytter man. Hun påkaller 
helt enkelt konsentrasjon i rommet.

Samtalen dreier tilbake omkring hennes virke som sykepleier 
i Bergen på 1970-tallet, og hun forteller om de syke barna de 
forsøkte å hjelpe så godt de maktet. – Vi gjorde jo alt vi kunne 
for barna, sier hun. – Vi gjorde det. Tonen er alvorlig.

Hun har spilt fiolin i barneårene og er scenevant. Hun hadde 
ingen planer om å bli politiker, det var en venn som overtalte 
henne til å stille på lista til kommunestyret. Det er ikke slik at det 
å lage bråk er mest effektivt når man vil bli lyttet til. Stemmen er 
lav og tydelig, kroppsspråket bydende. … men vi hadde bare ikke 
kompetanse nok.

Hele familien skal ha hjelp
Første gang Laila Dåvøy ble kjent med arbeidet til Foreningen 
for barnepalliasjon var i 2009. – Da satt jeg i helsekomitéen, og 
jeg husker det første møtet mitt med Natasha Pedersen. Det 
gjorde enormt inntrykk på meg. Jeg forsto umiddelbart at dette 
er viktig, forteller hun.

Arbeidet med palliasjon for døende barn handler nemlig om 
mer enn omsorgen for barnet, det handler om å ta vare på hele 
familien. Når et barn dør, rammes også alle rundt, og alle trenger 
hjelp. Dette perspektivet forsto Dåvøy at politikere var langt unna 
å begripe omfanget av. Hun belyser det med et eksempel.

– Under videreutdannelsen min i sykepleie ved universitetet i 
Bergen i 1980 hadde en av mine medstudenter en sønn – han 
kan vel ha vært i 8-10-årsalderen – som var rammet av kreft, 
forteller hun. Det var dessverre ingenting som kunne gjøres. 
Det handlet om smertelindring og et venterom for døden, som 
innkapslet hele familien.

– Moren var veldig sterk, hun klarte å organisere alt for at barnet 
kunne få dø hjemme. De klarte å se det uunngåelige i øynene, 
og de fortalte at de fikk lov til å kjenne på at døden også kunne 
være god, at barnet fikk slippe mer smerte. Dåvøy stirrer ned i 
kaffekoppen.

– Da Natasha tok kontakt for snart et tiår siden, sto disse 
opplevelsene i relieff. Det traff nok en nerve i meg, sier den 
tidligere barne- og familieministeren.

Allerede under det første møtet med foreningen fortalte 
Pedersen om planene for et kompetansesenter for alvorlig, syke 
døende barn og ønsket om å bygge et barnehospice, der man 
kunne ivareta hele familien. Med kvalifisert personell.

– Når du snakker om kvalifikasjoner; vi hadde jo som sykepleiere 
ingen tilbud om debrifing, så vi måtte på egen hånd håndtere 
følelsene vi ble sittende igjen med når et barn dør. Da kan du 
tenke deg hvordan familien har det. Når ikke en gang leger og 
sykepleiere kan si noe om hvordan man skal bearbeide sorgen.
I disse dager tegner planene om Norges første barnehospice 
seg tydeligere enn noensinne.

– Det er svært gledelig. De har gode erfaringer med hospice 
i andre land, og jeg forsto allerede fra begynnelsen av at her 
mangler vi noe. Det ga støtet til et langt og godt samarbeid med 
FFB. Opp gjennom årene har Dåvøy vært en ressursperson for 
foreningen, og en god samtalepartner og rådgiver. Da hun igjen 
ble oppringt i 2014 av Natasha Pedersen med spørsmål om hun 
ville være foreningens Høyeste beskytter, kjente hun sterkt på at 
det ville hun gjerne.

– Vi har kommet et langt stykke. Det har vi. Men det er fortsatt 
mye ugjort, og jeg trives best når jeg får ting til å skje, sier Dåvøy. 
Hun kikker ned på klokka. Det er syv minutter til hun skal være i 
et nytt møte, og hun senker stemmen mens hun drar på seg det 
ene jakkeermet: – Da må vi få tatt bildene.
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Opplevde å bli sett 
for første gang
På et barnehospice i Tyskland opplevde en norsk familie med et 
livstruende sykt barn å bli sett for første gang siden barnet ble født.

Tekst Eirik Vigsnes/ Natasha Pedersen

En hel dag med dyreterapi. Her er storesøster sammen med 
lillebror Junes.

Mamma Judith har gjennom flere år benyttet hospice for henne 
og sønnen sin Kiron. Her skapes mange magiske øyeblikk, som 
dette da de for første gang er på hesteryggen sammen.
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– Det var utrolig fint å se hvordan familien opplevde oppholdet 
på barnehospicet. De fikk den beste omsorgen man kan tenke 
seg fra et profesjonelt team av omsorgsmedarbeidere. Minst like 
viktig var de mange gode rådene de fikk med seg om hvordan 
de kan mestre den ekstremsituasjonen det er å leve sammen 
med et livstruende sykt barn, sier Natasha Pedersen. Hun ble 
dypt rørt av kommentaren fra moren. Den kom etter et ukelangt 
opphold på Kinderhospice Sterntaler i Düdenhof i Mannheim 
sammen med resten av familien. «For første gang siden 
fødselen, opplever jeg at vi er blitt sett som familie», sa hun til 
Natasha.

– Det sier litt om hva et opphold på barnehospice kan bety for 
familier som lever med et dødssykt barn. De fikk oppleve et 
skoleeksempel på praktisk familieomsorg i en ekstremt vanskelig 
situasjon, dette er barnepalliasjon i sin mesterlige utførelse, sier 
Natasha, som også var foredragsholder og en del av teamet på 
hospicet gjennom uken.

Sjelden lidelse
Bakgrunnen for tysklandsturen var at Kinderhospice Sterntaler 
hadde invitert til temauke om det sjeldne og svært alvorlige 
epileptiske syndromet MPEI. (Malignant Migrating Partial Seizures 
/(Epilepsy in Infancy). Sykdommen rammer barn fra fødselen 
av og er livstruende og uhelbredelig. Diagnosen ble først kjent i 
1995 og det er foreløpig registrert cirka 100 tilfeller i Europa.
      
Fra Norge kom to familier som har fått barn med MPEI-
syndromet. Oppholdet deres var i sin helhet finansiert gjennom 
HELFO. Fire andre familier fra Danmark og Tyskland deltok 
også med syke barn i alderen fra ett til ni år. På Sterntaler fikk 
de høre leger fortelle om kunnskapen på MPEI og om den siste 
forskningen på området. De fikk også være med på en rekke 
aktiviteter der fokus var mestring for hele familien.

– Fellesnevneren for hele programmet i Tyskland var å skape sterke 
familier. De lærte mestringsteknikker for å skape livskvalitet i en 
ekstremsituasjon. Temaene spente fra sorgterapi, til søskenomsorg 
og dialogtrening. De fikk være med på musikkterapi, kunstterapi og 
terapi med kjæledyr, forteller Natasha.
I sitt foredrag tok Natasha utgangspunkt i hva barnepalliasjon 
kan utrette for familier med dødssyke barn. Hun snakket om 
hvor viktig det er for familiene å sette ord på følelsene sine og 
snakke åpent om de vanskelige tingene og bruke mulighetene 
som var tilrettelagt for familiene gjennom uka.

– Et barnehospice er også en arena hvor familier kan åpne de 
vanskelige dialogene og snakke med andre som er i samme 
situasjon. Dessuten møter de fagpersoner som svarer på alle 
spørsmålene de har og som kan gi råd og omsorg, sier Natasha.  
Et barnehospice handler mye også om å bidra til å gi livskvalitet 
og ikke bare døden. Det er også en av de store forskjellene på et 
barnehospice i forhold til et voksenhospice.

Familien Reich har svært gode erfaringer med hvordan 
barnehospice virkelig kan gjøre en forskjell.

“
Et barnehospice er også en 
arena hvor familier kan åpne de 
vanskelige dialogene og snakke 
med andre som er i samme 
situasjon.

Bakgrunnen for tysklandsturen var at Kinderhospice Sterntaler hadde invitert til temauke om det sjeldne og svært 
alvorlige epileptiske syndromet MPEI. (Malignant Migrating Partial Seizures / (Epilepsy in Infancy). Sykdommen 
rammer barn fra fødselen av og er livstruende og uhelbredelig. Diagnosen ble først kjent i 1995 og det er foreløpig 
registrert cirka 100 tilfeller i Europa. 

Natasha Pedersen

Barnehospice har en egen hospicekatt- Oscar, her sammen med 
Rebecca, som er en av tre pedagoger som jobber på Sterntaler. 
De jobber mye med fokus på søsknene til alvorlig syke søsken.
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Hospiterte
Natasha sier hun ble tatt godt imot på det tyske barnehospicet, 
som foreningen for barnepalliasjon (FFB) har hatt et samarbeid 
med nå i fem år. Hun jobbet sammen med de ansatte i en uke 
og fikk god innsikt i hvordan de møtte familiene og organiserte 
arbeidet sitt.
– Tyskland har 17 barnehospicer og har lang erfaring i målrettet 
arbeid med barnepalliasjon. De ansatte er tett på og blir en del 
av familiene når de er her. De tenker omsorg for hele familien, 
og har blant annet egne terapigrupper for berørte søsken. 

Hvordan kan de møte utfordringen det er å vokse opp sammen 
med en bror eller en søster med en dødelig sykdomstilstand? 
På Sterntaler jobber tre spesialpedagoger med oppfølging av 
søsken, sier Natasha, og legger til:

– Vi har fått masse kunnskap og inspirasjon i vårt videre arbeid 
med å realisere Norges første barnehospice for livstruende syke 
og døende barn. Og en ting er sikkert vi har uendelig mye å lære 
av denne omsorgen og måten man jobber tverrfaglig på.

“

“

Et barnehospice er også en 
arena hvor familier kan åpne de 
vanskelige dialogene og snakke 
med andre som er i samme 
situasjon.

Fellesnevneren for hele 
programmet i Tyskland var å 
skape sterke familier. De lærte 
mestringsteknikker for å skape 
livskvalitet i en ekstremsituasjon. 

Natasha Pedersen

Natasha Pedersen

Mamma Charlotte og Klara fra Danmark får prøve hvordan det er 
å ri sammen.

Martina Croon er sykepleieransvarlig på barnehospice og har 
ansvaret for teamene.
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Etablering av FFBs første 
kontor i Kristiansand

De oppløftende ordene kom fra Kristiansands ordfører, Harald 
Furre (H), under åpningen av kontoret til Foreningen for 
barnepalliasjon torsdag 21. juni. Han hadde med seg mer enn 
bare blomster og tale til foreningsleder Natasha Pedersen. Enda 
viktigere var et løfte om at hele Agder Høyre står bak kampen 
om å få realisert Norges første barnehospice, hvor familier med 
alvorlig syke og døende barn kan få behandling, omsorg og 
fellesskap. 

Furre sa han var imponert over den innsatsen Natasha og 
Foreningen for barnepalliasjon gjør for en svært sårbar gruppe 
i samfunnet.

Da Furre skulle klippe snoren til det nye hjørnekontoret i femte 
etasje i Tollbodgaten 8, kvitterte Natasha muntert;
– Dette blir ikke siste gang du kutter snor for Foreningen for 
barnepalliasjon.

Politisk støtte
Det var ingenting å si på den politiske oppbakkingen under 
åpningen av foreningens første hovedkvarter. I tillegg til 
ordføreren var tre stortingsrepresentanter fra Høyre på plass; 
Ingunn Foss, Norunn Tveiten Benestad og Svein Harberg.

– Gratulerer med nytt kontor. Nå skal vi jobbe 
sammen for å få Norges første barnehospice 
her til Kristiansand.

– Dette blir ikke den siste snoren du klipper for Foreningen for 
barnepalliasjon, sa Natasha Pedersen da foreningens første kontor 
ble innviet torsdag 21. juni. Foto Eirik Vigsnes.

– Dette var en stor dag for Foreningen for barnepalliasjon, 
sier Natasha Pedersen. Her viser hun fram terrassen utenfor 
foreningens hjørnekontor, med flott utsikt til Markensgate.

Stortingsrepresentantene (f.v.) Ingunn Foss, Norunn Tveiten 
Benestad og Svein Harberg fra Agderbenken var hjertelig til stede 
under åpningen av kontoret.



FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON

16

Folkemøte i Kristiansand: 
Massiv politikerstøtte til handling

Det var det samstemte budskapet fra politiker-benken i Kristiansand 
mandag 15. oktober, der Foreningen for Barnepalliasjon (FFB) hadde 
invitert til paneldebatt. Temaet var «Hvordan ønsker vi at omsorgen 
for alvorlig syke og døende barn og unge, og deres familier skal 
ivaretas?»

Men helsepolitikerne var ikke rede til å love penger på neste 
statsbudsjett til bygging av Norges første barnehospice i 
Kristiansand. Hovedbudskapet var at Regjeringen må få anledning 
til å vurdere den ferske NOU-en om barnepalliasjon «På liv og 
død.». Tiltakene må komme i stortingsmeldingen som senere skal 
fremmes om saken.

– Vi må ikke smelle til med hele løsningen like før statsbudsjettet 
legges fram. Dette er en viktig sak og Høyre kan ikke love noe på 
neste års budsjett. Men jeg kan garantere at vi følger opp denne 
saken, sa stortingsrepresentant fra Høyre, Sveinung Stensland.
Olaug Bollestad (KrF), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, 
gikk langt i å støtte FFBs ambisjoner om å bygge opp landets 
første barnehospice i tilknytning til Sørlandet Sykehus Kristiansand.  
Natasha gjør en formidabel jobb for å bedre tilbudet til familier som 
har alvorlig sykt barn. Det kan godt hende at et barnehospice kan 
legges til Kristiansand, hvor den sterke interesseorganisasjonen 
FFB holder til. Jeg framsnakker gjerne et slikt senter. Et sted må vi 
begynne. Vi må møte de 3-4000 barn og ungdommene i landet 
som er livstruende syke, sa Bollestad.

Ja til barnehospice
Også fra Arbeiderpartiet kom det støtte til ideen om et 
barnehospice.
– Vi ønsker et hospice som et alternativt tilbud. Det er nedfelt i vårt 
program.

Norge trenger et nasjonalt kompetansesenter for barnepalliasjon sa 
Ingvild Kjerkol, som også sitter i helse- og omsorgskomiteeen.
Åshild Bruun-Gundersen (Frp) medlem i helse- og omsorgskomiteen 
sa dette:
– Dette er en viktig sak for Frp. Vi støtter ideen om et hospice for 
barn. Kanskje kan kommunene på Agder gå sammen om å få det 
til.  Offentlige og private aktører vil kunne gi et veldig bra tilbud 
sammen, sa hun.

Stein Kaasa, professor i palliativ medisin ved NTNU, var leder 
av palliasjonsutvalget som utarbeidet NOU-rapporten. Han 
understreket behovet for å løfte kunnskapen om behandling og 
omsorg av alvorlig syke og døende barn.

– Det er ingen tvil om at det trengs tilbud innen barnepalliasjon 
som leveres i samarbeid med det offentlige helsevesenet. Og 
det må gjerne ligge i Kristiansand. Vi har behov for å teste ut nye 
behandlingsmodeller innen palliasjon. Vi må vinne erfaringer og vi 
må forske på hva som funker best i norsk setting, sa Kaasa.

Natasha Pedersen var klar i sin melding til politikerne:
– Nå trenger vi action- ikke bare prat.  Et barnehospice må realiseres 
innen det offentlige helsevesenet, men vi trenger også frivillige 
hender for å få det til. Vi er ikke en trussel mot helseforetak eller 
barneavdelinger, men av og til opplever vi at enkelte miljøer i det 
offentlige helsevesen ser på oss som en trussel. 

Debattleder Hans Chr. Vadseth fulgte opp med følgende utfordring: 
Dere er de mektigste helsepolitikerne i landet. Når vil dere omsette 
muren av velvilje i praktisk handling?

Omsorgen til alvorlig syke og døende barn må 
styrkes og det trengs handling raskt.
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– Vi trenger handling nå, sa FFB-leder Natasha Pedersen til politikerne under debatten. Olaug Bollestad (KrF), leder i Stortingets helse- og 
omsorgskomite og komitémedlemmene Sveinung Stensland (H) og Åshild Bruun-Gundersen (Frp) lyttet til Natashas budskap.
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Barbara Gelb slutter i 
«Togheter for Short Lives»

Tekst FFB og Johanne Bjørnsdotter /
 Foto Togheter for short lifes

I begynnelsen av mars 2018 annonserte «Together for Short 
Lives» at Barbara Gleb skal slutte som organisasjonens leder. 
Barbara har jobbet innen barnepalliasjon i 16 år, og begynte 
som leder av Children’s’ Hospices UK. Hun ble oppnevnt som 
leder av «Together for Short Lives» etter sammenslåingen av 
Children’s Hospices UK og ACT i 2011.

«Together for short lives» er den ledende organisasjonen i 
Storbritannia innen barnepalliasjon og betyr enormt mye for 
arbeidet for 49 000 barn og unge som lever med en livstruende 
og livsbegrensende tilstand og deres pårørende. Foreningen 
for barnepalliasjon FFB har samarbeidet med dem, og har siden 
oppstart hentet mye inspirasjon og kunnskap fra dem.
  

Dr Hilary Cass, styreleder i 
Together for Short Lives, sier 
følgende:
«Vi har vært svært heldige 
som har hatt Barbara til å lede 
arbeidet med «Together for 
Short Lives» fra sin startfase 
og gjennom stadfestelsen av 
barnepalliasjon som et eget 
fagfelt, og som en økende 
bevegelse i Storbritannia. 
Barbara har vært en 
lidenskapelig forkjemper for 
barnepalliasjon i Storbritannia, 
og var en viktig drivkraft 
bak opprettelsen av det 
internasjonale nettverket 
for barnepalliasjon. Under 
Barbaras ledelse av «Together 

for Short Lives «har oppmerksomheten rundt barnepalliasjon økt 
betraktelig. Tildelingen av Den britiske imperieordenen til henne, 
fortellere tydeligere enn bare ord om hennes standhaftige og 
energiske engasjement, og den uvurderlige medvirkningen hun 
har hatt på fagfeltet gjennom sine år i lederstillingen.

Vi i Foreningen for barnepalliasjon FFB, ønsker Barbara alt godt 
videre, og lykke til med hva hun enn begir seg ut på fremover.

Dr Hillery Cass har betydelig 
fartstid innen pediatrien og er 
lidenskapelig opptatt av nye måter 
og tenke helsetjenester til barn.

Ingvild Kjerkol: 
– Vi har bare tiden og veien. Vi i Ap er utålmodige. Vi ønsker 
et tilbud i hvert fylke som kan opprettes i regi av de regionale 
helseforetakene.
Olaug Bollestad:
– Jeg vil ha NOU-en til stortinget raskest mulig. Så må vi huske 
at barnepalliasjon er mer enn et barnehospice. Vi må ha lokale 
behandlingstilbud, nærheten til bruker er viktig.
Sveinung Stensland:
– ¬Vi må legge NOU-en til grunn for det videre arbeid. Det vil være 
et hån mot NOU-arbeidet om vi ikke legger det til grunn for det 
videre arbeid.
Åshild Bruun-Gundersen:
– Vi er alle utålmodige. Regjeringen jobber med NOU-en. Vi må se 
på hvilke tiltak som kan gjøres på kort sikt og hva må planlegges 
grundigere. Dette er det bred politisk enighet om.

De to kanskje sterkeste meldingene kom mot slutten av den to 
timer lange paneldebatten. En mor i salen tok ordet. 

– Jeg er mor til et barn som døde etter en tids sykdom. Det er 
jobbing 24 timer i døgnet med dødssykt barn i familien. Vi trenger 
pustepause og vi trenger hjelp i livets siste fase. Men vi opplevde å 
ikke bli lyttet til. Det fantes ikke kompetanse lokalt i kommunen. Vi 
ble sittende med hele belastningen og vi slet oss ut.

Laila Dåvøy, tidligere barne- og familieminister (KrF) og FFBs høye 
beskytter satte verdig punktum med følgende budskap til de sittende 
politikerne:
– Vi har nesten null tilbud i barnepalliasjon i Norge i dag. Vi kan ikke 
vente på mer forskning og mer utredning om tiltak. La oss sette i 
gang og gjøre noe nå, la oss få et barnehospice, så kan dere jobbe 
videre med NOU-en.
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Norges første Barnehospice 
og Nasjonalt kompetansesenter 
i Kristiansand

Avtale inngått
Nå er avtalen signert. Foreningen for Barnepalliasjon har i mange 
år arbeidet for å etablere Norges første barnehospice med et 
tilhørende nasjonalt kompetansesenter. Vi har nå inngått en 
intensjonsavtale med Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) 
om at hospicet og senteret skal være en del av helsebyen Eg i 
Kristiansand.

Intensjonsavtalen er et meget viktig steg, men fortsatt bare det 
første steget, for å realisere våre planer. Vi arbeider nå med å 
sikre driftsmidler til både hospicet og kompetansesenteret, og 
også å forankre de videre planene hos viktige interessenter. Først 
når dette er på plass, vil vi vite om planene lar seg realisere slik vi 
håper. FFB vil orientere om dette nærmere.

Bred omtale i Fædrelandsvennen
Mandag den 15. oktober fikk også FFB førsteside oppslag i FVN, 
samt at det også var en sterk reportasje om Eline på syv år og 
hvordan det er å leve med et alvorlig sykt barn som kan dø når 
som helst.  Lederspalten påfølgende tirsdag hadde også en 
helside om arbeidet til FFB og en klar oppfordring om at dette 
fortjener støtte. Både med hensyn til realisering og økonomisk 
både fra politikere og andre aktører.

Deler av styret i FFB var tilstede under signeringen av avtalen den 
15. oktober. Et viktig steg i riktig retning er nå tatt. (Ikke på bildet 
Jan-Erik Narvesen).

Direktøren i KNAS, Jan Omli Larsen og Natasha Pedersen, leder 
i FFB.
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Smakebiter fra aktiviteter i 2018
       ARENDALSUKA 2018

Den 13.– 17. august var Foreningen for barne-
palliasjon tilstede med egen stand på Arendals-
uka. Etter to år på «barnas torg», valgte vi i år å 
flytte standen til Sam Eydes plass.  To av FFB sine 
styremedlemmer stilte opp for oss, og i løpet av uka 
ble det delt ut informasjonsmateriell til blant annet 

jordmødre, sykepleiere, helsesøstre, politikere, 
prester og pårørende, og det ble mange gode og 
sterke samtaler i teltet vårt. Mange kom også 
innom for å spørre om hva ordet barnepalliasjon 
betyr, og mange fant også stor trøst i at ventesorg 
er blitt en del av vårt Norske språk.

Leve med
Foreningen for barnepalliasjon arrangerte i 
samarbeid med Den Nasjonale alliansen for 
helsepsykologi i somatikken en debatt på Solsid-
en Brasseriet under Arendalsuka. Alliansen har 
15 organisasjoner.

Tema var «Leve med» om det å se psykisk og so-
matisk helse i sammenheng. Det var en debatt med 
brukerstemmer, mellom politikere, fagpersoner og 
representanter fra brukerorganisasjoner. 

FFB stilte med Isabell Kjærstad Pedersen i 
panelet som delte sin historie. Debatten ble også 
streamet på FB til Norsk Psykologforening og 
har hatt over 6300 visninger.

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

Dette diktet fikk vi fra en som kom innom 
standen vår og takket for jobben vi gjør. Nydelig!

Trine Giving Kalstad fra LUB.

Astrid Rønsen fra Hospiceforum Norge.

Natasha Pedersen og Svein Harberg (H).

 ØREMERKEDE MIDLER TIL FFB

FFB har for 5. 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 gitt innspill til utredning På liv og død (NOU 
2017:16) Samt også Innspill til RETHOS arbeidet i 
kunnskapsdepartementet. 

 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. Vi fikk kun tildelt 
kr. 1.656.000, -. Prosjektsøknaden hadde tittelen 
«Pårørendeomsorg 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 2019. 

 UNDERVISNING FAGSKOLEN

Gjennom året ble det undervist fire ganger ved tre 
forskjellige fagskoler; Kristiansand i januar og april, 
Stavanger i februar og Arendal i oktober. Elevene 
hadde ikke kjennskap til barnepalliasjon fra før og var 
veldig interesserte og ønsket å lære mer.

2020
       KONGRESS I BARNEPALLIASJON 
        26. – 28. MAI 2020

Nå kan du glede deg! Vi er godt i gang med å 
planlegge en Europeisk kongress i barnepalliasjon. 
Dette i samarbeid med European Association for 
Palliative Care EAPC.  Og den beste nyheten er at 
kongressen vil være i Norge. Nærmere bestemt i 
Kristiansand 26-28. mai.

EAPC er en stor organisasjon som samler alle 
stemmene i Europa innen palliasjon. De har også 
en arbeidsgruppe som jobber med barnepalliasjon 
og har egne forskningskongresser. 

Tidligere har FFB arrangert den første Norske kon-
feransen om barnepalliasjon i 2012 i Kristiansand 
og den første Nordiske i 2015 på Gardemoen.
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Oppfølgingsweekend 
14. – 15. september

Ekte hverdagshelter 
Å bygge sterke foreldre og bidra til å prøve å gjøre en 
ekstremsituasjon til en styrket situasjon, er noe av essensen 
i det å jobbe med barnepalliasjon. For andre år på rad har 
FFB samlet foreldre som har vært på ventesorgweekend til 
en oppfølgingshelg. Her får de komme med sine tanker og 

erfaringer, kunnskap og være sammen med andre foreldre som 
har barn som kommer inn under barnepalliasjon, men som 
er i ulike prosesser og i ulike stadier i sykdomsforløpet.  Disse 
foreldrene gir oss også tilbakemeldinger på hva de trenger og 
hva som er behovene. Kunnskapen og erfaringer som foreldre 
bidrar med, gir oss en tydelig bekreftelse på behovene og at vi 

Dette er noe av det som kom frem av betydning for hva ventesorgweekend hadde betydd for dem. Vi er takknemlig for all kunnskap og 
lærdom de bringer inn i vårt arbeid.

Helgen besto av samtaler, oppgaver og sosial samling. Og de fikk også være med på å skrive sitt eget filmmanus.
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jobber i riktig retning. Det handler om å vite mere – men å la 
foreldrene bestemme. Respekt, allianse og anerkjennelse og ikke 
minst det å se på dem som en enhet rundt barnet.

Barnepalliasjon er barne- og familieomsorg
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. Alvorlig 
syke barn er ofte knyttet tettere til familien sin enn de fleste 
friske barn. Derfor er barnepalliasjon opptatt av å bidra til å styrke 
foreldrerollen i en hverdag med svært store utfordringer, der det 
kanskje også er andre søsken involvert.

Det syke barnets pågående kamp for å takle virkningene av 
hva sin egen sykdommen medfører, utspiller seg innenfor 
familierammen. Mestringsevnen til barnet gjennom sin sykdom 
er også sterkt påvirket av familien − av hvordan familien 
individuelt og samlet reagerer. Under optimale omstendigheter 
«får familiens indre liv» en sentral rolle i bevaringen av det syke 
barnets psykiske helse. Å gi dette avbrekket og rommet for 
å være mere en bare mor og far har vist seg å ha svært stor 
betydning.

Hvem er familien?
I barnepalliasjon defineres familien til å omfatte foreldre, 
besteforeldre, medlemmer av den utvidede familie, 
omsorgsgivere i og utenfor slekten, søsken og halvsøsken 
eller enhver kombinasjon av individer som utgjør en enhet 
av omsorgsgivere rundt pasienten. Ikke bare er det en 
enorm variasjon i sammensetningen av familier, men «det 
er også stor variasjon i nedarvede skikker, religiøs praksis, 
kommunikasjonsformer og livsstil» Alle disse faktorene må 
fagpersonene ta hensyn til i kartleggingen av familien, for 
hvert individ og hver familiestruktur har sin unike bakgrunn 
og sine perspektiver. Når de møter familien første gang, er 
familiekartleggingens første oppgave å spørre dem hva begrepet 
«familie» innebærer for dem. Det er ikke opp til omsorgsgiveren 
å bestemme eller bedømme familiesammensetningen.

Palliasjon er aktiv livshjelp
Fredag 24.august møttes tre foreninger 
i Oslo; Foreningen for barnepalliasjon, 
Hospiceforum Norge og organisasjonen 
Menneskeverd for et dialogmøte om 
hvordan de aktivt sammen kan styrke 
arbeidet om menneskelivet og omsorgen 
for alvorlig syke og døende, og barn som 
er en særskilt gruppe i dette. Et svært viktig 
møte, som brakte dem enda mere sammen 
for dette området.

Barnepalliasjon er en aktiv behandling 
Barn og ungdom i Norge med livstruende 
og livsbegrensende sykdom og deres 
familie bør tilbys palliativ oppfølging 
i henhold til WHOs definisjon. 
Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig 
behandling som skal tilby støtte til barnets 

og familiens fysiske, psykiske, sosiale og 
eksistensielle behov. Dette skal startes 
ved diagnosetidspunkt og vare med 
etterfølgende oppfølging for familie, så 
lenge de har behov for dette. 

Sammen for verdig omsorg for alvorlig 
syke og døende, og åpenhet om den 
naturlig død
Hospice-ideologi handler om gjestfrihet, 
om å være ventet og velkommen. Det å 
snakke sant, åpent og ærlig om livet og 
døden, bidrar til å redusere frykt.

Dette er noe vi tre organisasjoner er 
svært enige om og ser viktigheten av å 
samarbeide om fremover. Dagens møte er 
bare starten på dette samarbeidet.

 

“
Å investere i foreldre med 
alvorlig, kronisk syke og døende 
barn, er en av de aller beste 
investeringene vi kan gjøre. 

Natasha Pedersen

På bildet fra Venstre Natasha Pedersen 
FFB, Morten Dahle Stærk, Generalsekretær 
i Menneskeverd, Maria Elisabeth Selbekk 
,Informasjonsansvarlig i Menneskeverd, 
Astrid Rønsen, leder Hospiceforum Norge
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Verdens beste håndballkeeper 
spiller på lag med FFB

Foreningen for barnepalliasjon FFB er stolt over å ha fått 
en ny ambassadør, Katrine Lunde! Hun er verdens beste 
håndballkeeper, kaptein på VIPERS og landslagskeeper, og spiller 
nå på lag med FFB. 

Hun har allerede vært med å spille inn en kort informasjonsfilm 
for FFB, denne har oppnådde over 38500 visninger siden den 
ble publisert i begynnelsen av desember. 

En verdensmester med hjerte for barn
Katrine har svært god erfaring med forberedelser, hun debuterte 
i mesterskap for 16 år siden og kan sammenlignes med de 
største legendene innen håndball. Med sin unge alder på 38 
år, er hun allerede den siste gjenværende på landslaget fra den 
fantastiske 1980-generasjonen. Den blide jenta fra Sørlandet 
kan smykke seg med en hel rekke titler som verdensmester, 
europamester og OLs beste keeper. Katrine er selv småbarnsmor 
til lille Atina som er tre år gammel og samboer med Nikola 
Trajković. I tillegg til å være en profilert spiller, skal hun til høsten 

være trener på Akademiet for unge håndballtalenter. Ikke nok 
med det, hun har også startet på sosionom studiet høsten 2018 
på Universitetet i Agder! Sosionom studiet var nemlig ikke noe 
tilfeldig valg for Katrine, som har et brennende engasjement for 
barn og unge, og ikke minst et ønske om å hjelpe.

Spiller på lag med Foreningen for barnepalliasjon FFB
Katrine sier til oss i FFB at hun ser frem til å være en ambassadør 
og synes saken vi jobber med er svært viktig og bør nå ut til 
mange. Det å jobbe for alvorlig kronisk og syke barn er et 
område som er både tøft og sårt, sier småbarnsmoren. Det å ha 
blitt mamma til Atina har gitt henne en større nærhet til livet og 
hun er opptatt av å være en god rollemodell for datteren. 
Katrine trekker frem mange likheter mellom VIPERS og FFB. 
Det handler om teamwork, verdier og ikke minst mennesker. 
Det handler om å stå sammen mot et felles mål, sier 
verdensstjernen engasjert. Katrine er heller ikke fremmed for 
tanken om å jobbe på et barnehospice en dag og håper nå at 
vi får realisert dette i Norge.

Foreningen for barnepalliasjon FFB er stolt over å ha fått en ny ambassadør, Katrine Lunde! Hun 
er verdens beste håndballkeeper, kaptein på VIPERS og landslagskeeper, og spiller nå på lag med 
FFB. Hun har allerede vært med å spille inn en kort informasjonsfilm for FFB, denne har oppnådd 
over 38500 visninger siden den ble publisert i begynnelsen av desember. 

Kartine Lunde og Natasha Pedersen ser frem 
til å jobbe sammen om å sette fokus på 
barnepalliasjon.

En verdenstjerne som brenner 
for barn og unge. Her på 
kontoret vårt i Kristiansand.

Foto FBB/Terje Refsnes



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. Samt en så god avslutning på livet som mulig, gitt av 
helsepersonell med førstehånds kunnskap på feltet. 

Foreningen for barnepalliasjon har som mål å etablere Norges 
første barnehospice med et nasjonalt kompetansesenter og har 
jobbet aktivt over flere år for å få realisert dette.  Vi har besøkt 
barnehospicer i flere land og har god kunnskap og erfaringer på 
området. I tillegg har vi også samarbeid med flere barnehospicer 
i Europa. Foreningen er nå godt i gang med å etablere Norges 
første barnehospice.

HVORFOR TRENGER VI ET BARNEHOSPICE?
Barn og unge er ofte isolert i et sterilt og sykehuspreget miljø 
med fokus på akutt behandling. Det er lite tid til omsorg og 
helhetlig familiefokus. Nærmere 4000 barn og unge med deres 
familier vil årlig  få gleden av det nye, spesialiserte tilbudet. Et 
sted å følge opp og ta vare på foreldre og søsken gjennom hele 
sykdomsperioden som kan være fra dager, måneder og år – 
også når barnet dør og tiden etterpå.

HVA ER ET BARNEHOSPICE? 
Et hjem utenfor hjemmet der alvorlig syke barn kan fullføre 
sitt liv med familien rundt seg. Består av et tverrfaglig team, 
spesialisert på palliativ behandling og omsorg for barn og unge 
med livsbegrensende sykdom og tilstander. Baserer seg på 
helhetlig tilnærming med fokus på livskvalitet, mennesket bak 
sykdommen og åpenhet rundt døden. Et sted der pasient og 
pårørende møtes med respekt for egne verdier og livsutfoldelse 
med systematisk ivaretakelse av pårørende og etterlatte. Yter 24 
timers service og hjemmebaserte tjenester (outreach)

NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR BARNEPALLIASJON
Det nasjonale kompetansesenteret skal være en ledende 
aktør innen kunnskapsbasert barnepalliasjon og etableres 
i tilknytning til barnehospice. Formålet for arbeidet i 
kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende 
barn og unge og deres pårørende får et best mulig behandlings- 
og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted.  
Sentrale oppgaver vil være kompetanseheving, fagutvikling 
og forskning, nettverksarbeid og organisering av tjenesten. Vi 
skal samarbeider med helsepersonell i spesialisthelsetjenesten 
og i kommunehelsetjenesten, universiteter og høyskoler. Og 
andre organisasjoner og barnehospicer både nasjonalt og 
internasjonalt.

Vi har opprettet arbeidsgruppe, referansegruppe og fagråd. 

Arbeids- og ressursgruppen samlet til Workshop i oktober. Fra venstre: 
Bjarne Håkon Hansen, Anders Wahlstedt, Hans-Christian Vadseth, Arne 
Bang, Sigmund Salthaug, Astrid Rønsen, Laila Dåvøy og Natasha Pedersen. 

Arbeids- og ressursgruppen har hatt flere møter i 2018. Arbeidet fortsetter 
for fullt i 2019. Teamet bak Norges første barnehospice som blir i 
Kristiansand.
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       FIKK MØBLER FOR KR. 50.000,- AV NOV, 
       OG FLYTTEHJELP FRA BLÅ KORS

–   Vi har de siste åtte årene arbeidet fra hjemme-
kontor. Dette er en milepæl, og kjennes nesten uvir-
kelig, sier styreleder og grunnlegger av Foreningen 
for barnepalliasjon, Natasha Kjærstad Pedersen. 
For å holde administrasjonsutgiftene nede, har 
organisasjonen drevet alt sitt arbeid fra kjøkken-
bordet.  I 2018 var imidlertid smertegrensen nådd.
 
En helt avgjørende donasjon av kontormøbler for 
godt og vel 50 000,- fra National Oilwell og bære- 
og flyttehjelp fra Blå Kors Kristiansand har gjort 
flyttingen mulig.
–       I tillegg til svært hyggelige betingelser fra 
gårdeier, selvsagt, sier Pedersen.  – Arbeidet vi står i 
er uhyre krevende, også på kostnadssiden.

FFB flyttet i april inn i nye lokaler i Tollbodgata 
8 i Kristiansand, med god hjelp fra Blå Kors og 
NOV.
 

       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 organisas-
jonenes virksomhet. Vårt nettverk utvides stadig og 
internasjonal konferansedeltakelse styrker dette. 
Dette vil vi fortsette med i årene som kommer.

 PROSTESTFESTIVALEN I KRISTIANSAND 
 12. SEPTEMBER

Protestfestivalen (Nordens verdifestival) ble 
arrangert for første gang i Juli 2000.  Et program i 
ånden til Henrik Wergeland, Jens Bjørneboe, Erik 
Bye og Axel Jensen. Målet var å være en protest mot 
avmakt og likegyldighet, for engasjement og han-
dling og har som mål at alle skal få slippe til, enten 
man er professor, lagerarbeider, musiker, forfatter 
eller overlege.  Festivalen er politisk og religiøst 
uavhengig og kjent som “den lille festivalen med de 
store spørsmålene.” Utallige kjendiser har stilt opp 
i årenes løp.  Festivalen er i september hvert år og 
strekker seg over en uke.

Prosjektleder deltok på «DØDSKAFE»: FEELING 
MORTAL sammen med komiker og gestaltterapeut 
Anders Tangen og gravferdskonsulent og daglig 
leder Espen Isak Egeland. Tema var: Hvorfor skal 
man på død og liv død med familien rundt seg? Det 
var fullt telt og det kom mange gode spørsmål fra 
publikum. Det ble også et radiointervju i etterkant 
av arrangementet. Samtalen ble streamet direkte 
på FB og har hatt 646 visning.

Vi deltok også på en samtale om Dødssteda og 
hadde en annonse i festivalavisen. Samt at vi fikk 
dele ut brosjyrer.

 HELSESØSTERKONGRESS 
 17. – 20. SEPTEMBER PÅ HOTELL 
 CALEDONIEN I KRISTIANSAND

FFB var på plass på med egen stand disse dagene. 
Det var over 700 helsesøstre fra hele landet tilstede 
på kongressen og vi fikk delt ut mange brosjyrer og 
hadde hyggelige samtaler, både med helsesøstrene 
og de andre organisasjonene som stod på stand. 

 JØLSTAD «Å SETTE ORD PÅ DØDEN» 

Begravelsesbyrået Jølstad stod bak arrangementet 
i Buen kulturhus i Mandal, de ønsker å bevisstgjøre 
folk, så de ikke frykter å snakke om døden. I den 
anledning var Natasha Pedersen hyret inn til å 
snakke ut om livet med et alvorlig sykt barn, om 
ventesorgen før datteren Andrea døde og hvordan 
det var å miste datteren. Tilbakemeldingene fra 
publikum var positive og Jølstad begravelsesbyrå 
vil antageligvis holde flere slike arrangementer 
rundt om i landet fremover. 

FFB fikk overrakt innflyttingsgave av Lise Trodal 
Gundersen, trofast medlem av foreningen for 
barnepalliasjon.

FFB’s tidligere lokaler.

Smakebiter fra aktiviteter i 2018

       EKSTERNE HENVENDELSER

Som et resultat av vårt informasjons- og 
opplysningsarbeid, har også FFB merket seg 
en betydelig økning i henvendelse 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 henvendelser 
fra studenter som ønsker hjelp til oppgaver og 
informasjon. Det å veilede studenter er også 
en krevende oppgave og det brukes mye tid på 
dette.

 FJERNUNDERVISNING

FFB har også hatt fjernundervisning til 
studenter ved NTNU via Webinar. Det er både 
tidsbesparende og økonomisk, og ikke minst gøy å 
kunne spre kunnskap om barnepalliasjon på denne 
måten.
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 MØTER/ARRANGEMENTER  I 2018

Orienteringsmøte med Rælingen kommune 
Møte med Bærum kommune 
Årsmøte frivillighet Norge, samling for frivillige 
organisasjoner
Møte med ordfører i Kristiansand
Møte med NAV 
Møte med senter for sorgstøtte
Møte med nasjonal allianse for klinisk 
helsepsykologi.
Møte med Forskningslederen på sørlandet sykehus
Fagrådsmøte med Ansgar Teologiske høgskole
Møte med Hellen Bennet fond
Møte med Laura Lynn fondation 
Møte med den norske kirke, ved Biskop Stein 
Reinertsen og kirkefagsjef Bjarte Leer Helgesen i 
Agder og Telemark bispedømme.

 MØTE MED VERDIGHETSSENTERET I BERGEN 11. SEPTEMBER

11. september hadde FFB samarbeidsmøte med Verdighetsenteret i Bergen. Vi er veldig enige om mange 
viktige ting når det gjelder omsorgen for alvorlig syke og døende, og gleder oss til et godt samarbeid som 
mange vil merke etter hvert.

 NYTT KUNSTBILDE TIL FORENINGEN

Stolt ambassadør
Å få lov til å være ambassadør i Foreningen for 
Barnepalliasjon FFB betyr mye for meg. Jeg blir 
veldig rørt over det viktige arbeidet foreningen gjør, 
for jeg tror ingen kan klare å stå alene i den enorme 
sorgen det må være å miste et barn. Det å være 
mor, far, besteforeldre eller søsken til en nydelig 
liten sjel som du holder mellom hendene dine, som 
stjernestøv som sakte blåser bort. Påkjenningen ved 
å leve i limbo, i ventetiden, mens du vet at du skal 
miste det umistelige. En gang, snart og plutselig. Et 
barn skal ikke dø før foreldrene sine.

Nytt kunstbilde til FFB «Sammen er vi sterke»
Det er umulig å stå alene i den store sorgen, og 
derfor er det så viktig å ha noen rundt deg som 
forstår. Jeg ønsket å lage et bilde som handlet om 
trøst, «Sammen er vi sterke», som viser viktigheten 
av det å stå sammen i sorgen, for den er for stor til å 
bæres alene. Ikke minst det å kunne dele med noen 
som kjenner den, fordi de selv står i den. Som vet 
hvordan de kan støtte og trøste. Sammen er dere 
sterke. Jeg vet hva sorg er, for jeg mistet mannen 
min og sønnen vår mistet pappaen sin. Men jeg 
klarer ikke å forestille meg sorgen over det å skulle miste 
et barn. Det vet kun den som selv har opplevd det.

Tekst og Foto Björg Thorhallsdottir/FFB

Natasha Pedersen, Isabell Pedersen og Karin 
Kvaase deltok på kurs i Kristiansand om 
sorgbearbeiding, «dump bagasjen» med Anders 
Magnusson.

En nydelig sommerdag rett før ferien bestemte 
FFB seg for å flytte kontoret ut på gaten. Vi 
delte ut brosjyrer, og sponsede boller fra 
Dampbageriet, og fikk mange fine samtaler med 
folk på vår stand i Markensgate. 

Tidligere teologistudent Natasha Pedersen og 
Rektor Ingunn Folkestad Breistein på Gerdas 
Kafe på Ansgarskolen. Det ble en god samtale der 
man delte liv og tro og hjertesaken til FFB. 

Fra venstre: Daglig leder Odd Jordheim, Karin Kvaase og Natasha Pedersen (FFB), spesialrådgiver 
Stein Husebø, leder Helse og omsorg Silje B. Eikemo, faglig leder Gro Helen Dale og leder frivillighet og 
kultur Julie Tessem.

Smakebiter fra aktiviteter i 2018
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Alle som trenger palliasjon skal få 
det, uavhengig av alder og diagnose

Palliasjon virker å være en viktig sak for deg, men likevel velger 
helseministeren å overlate oppfølgingen av dette feltet til 
eldreminister Åse Michaelsen. Hvorfor det?

– Kommunene har fått et større ansvar for pasienter med 
betydelige og sammensatte behov for behandling, pleie og 
omsorg som en følge av samhandlingsreformen. Mange 
pasienter vil få de palliative behovene sine dekket av den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Derfor er det naturlig 
at eldre- og folkehelseministeren har et hovedansvar for 
oppfølging av NOU-en. I det videre arbeidet med utredningen 
og høringsinnspillene vil begge statsråder selvsagt ta stilling til de 
ulike forslagene, og følge opp på våre ansvarsområder.

Når palliasjonsfeltet overlates til en eldreminister, bidrar ikke det 
til at tematikken rundt død innskrenkes til kun å gjelde de eldre?
– Alle som trenger palliasjon skal få det, uavhengig av alder og 
diagnose. Selv om eldre- og folkehelseministeren har «eldre» 
i sin tittel, har hun et helhetlig ansvar for regler og rammer for 
pleie og omsorgstjenestene i kommunene – uavhengig av 
brukernes alder.

Hva tenker du som helseminister om barnehospice som modell?
– Utvalget som tok for seg palliasjonsfeltet leverte utredningen 
sin i desember 2017. Utredningen har siden vært på høring, og 
vi vil nå gå gjennom høringsinnspillene og ta stilling til de ulike 
forslagene.

Agder Høyre kom nylig med et utspill om å få Norges første 
barnehospice til Sørlandet. Tenker du at dette er en god og 
realistisk idé?
– Jeg er opptatt av at alle pasienter skal få palliative tjenester 
som er tilpasset behovene deres. Det er opp til den enkelte 
kommune eller det regionale helseforetaket hvordan de ønsker å 
organisere tjenestene sine. Som sagt, har vi ennå ikke tatt stilling 
til de ulike forslagene i NOU-en.

I anledning FFB sitt møte med helseminister Bent Høie i juni, stilte 
vi statsråden noen spørsmål omkring palliasjon og barnehospice. 
Her er svarene vi fikk.

FFB møtte Helseministeren Bent Høie onsdag den 20. juni, 
som overlater deler av arbeidet med palliasjon til Eldre – og 
folkehelseministeren, Åse Michaelsen. Høringen av NOUen 
«På liv og død» er nå avsluttet og det er kommet inn over 100 
høringsinnspill.

Tekst og foto FFB/ Tommy Halvorsen 
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Økt støtte i statsbudsjettet

I regjeringens forslag til statsbudsjett lå det allerede inne forslag 
om 1,5 millioner kroner i øremerkede midler til foreningen, men i 
løpet av budsjettforhandlingene ble partiene enige om å bevilge 
ytterligere en million kroner. Siden de fire partiene har flertall på 
Stortinget, betyr det at den gledelige økningen vil bli vedtatt.

Vi opplever stor støtte for vårt arbeid fra alle politikere vi har 
kontakt med, fra alle partier. Jeg tror derfor forslaget kan få 
tverrpolitisk støtte, noe som illustrerer den anseelsen foreningen 

forvalter på vegne av en sårbar pasientgruppe og deres familier. 
Vi er takknemlige overfor KrF som tok forslaget med inn i 
forhandlingene og regjeringspartiene som støttet forslaget, sier 
Pedersen.

Bevilgningen vil gjøre det mulig for foreningen å styrke et 
allerede omfattende arbeid knyttet til barnepalliasjon; bistand 
til barn og foreldre, rådgiving og opplæring av helsepersonell, 
bidrag til nødvendige endringer i helsetjenesten som styrker 
kvaliteten i behandlingen, og mye annet.

Vi vet at syke barn og slitne foreldre trenger støtte og 
tilrettelegging når de befinner seg i livets mest sårbare fase. Selv 
om vi er en liten stab, viser bevilgningen at norske lovgivere og 
det offentlige anerkjenner oss som en fagressurs innen feltet 
barnepalliasjon. Vi er stolte over at vårt arbeid bidrar til økt 
kompetanse og kunnskap innen fagfeltet, sier Pedersen.

Budsjettforliket mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti er godt nytt for 
arbeidet med barnepalliasjon! Budsjettforslaget inneholder støtte til FFB 
på til sammen 2,5 millioner kroner. Dette er en strålende nyhet, og gjør at 
vi kan jobbe mere forutsigbart for alvorlig syke og døende barn og deres 
pårørende, sier leder og fagansvarlig Natasha Pedersen i FFB.

NOU 2017:16 På liv og død. 
Palliasjon til alvorlig syke og døende hadde høringsfrist 21. mai 2018

Høringsinnspill

Helse- og omsorgsdepartementet inviterer høringsinstansene 
til å vurdere utvalgets forslag og FFB var en av disse. For første 
gang er barnepalliasjon omtalt i en NOU og vi hadde muligheten 
til å påvirke det videre arbeidet ytterligere.

Høringsinstansene ble bedt om å vurdere om rapporten burde 
sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede 

virksomheter, medlemmer e.l. Alle kunne avgi høringsuttalelser 
som hovedregel er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli 
publisert.

Foreningen for barnepalliasjon FFB inviterte sine medlemmer til 
innspill, for så å samle dette i et felles dokument som ble sendt 
inn. Det kom inn 108 høringssvar fra ulike instanser.

Kunnskapsdeparementet - startet høsten 2017 arbeidet 
med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hver enkelt av 
grunnutdanningene i helse- og sosialfag, RETHOS. FFB har vært 
med på to møter og bidratt med skriftlig innspill i forhold til 
barnepalliasjon. Vi følger også opp arbeidet i 2019.
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       SKATTEFRADRAG 

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. 

       FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON 
       SOM AKTIV MEDIE- OG SAMFUNNSAKTØR 

FFB har hatt god og bred medieomtale, blant 
annet i aviser som Dagbladet, Lindesnes 
avis, helgelendingen, Stangeavisen, Hamar 
Arbeiderblad, Sykepleieren, Dagens Medisin, 
Fædrelandsvenne (både første side og 
spalteplass), Tyske medier, etc. FFB ble også vist 
i hovedoppslag under kveldsnytt/dagsrevyen 
på TV2 og NRK. I tillegg har FFB hatt 2 store 
oppslag i Dagbladet pluss og Dagbladet.

       FRIVILLIGHET 

Det legges ned ca ett årsverk i frivillighet, FFB 
har aktive og engasjerte medlemmer. Flere 
har ønske om å bidra. Det frivillige arbeidet er 
i dag begrenset, som å dele ut brosjyrer, dele 
innlegg på Facebook og andre sosiale medier. I 
tillegg har vi fått nytte av noen som hjelper oss 
å oversette tekster fra Norsk til Engelsk, blant 
annet Johanne Bjørnsdotter. Hun er utdannet 
lærer og har en Bachelorgrad med fordypning i 
engelsk, hvorav ett av semestrene ble tilbragt i 
England.  

For første gang tok vi i bruk plattformen 
Frivvilig.no og søkte frivillige som kunne bistå 
oss med hjelp FFB har i større grad behov 
for å være synlig. Derfor har vi nå behov for 
frivillige som kan tenke seg å stå på stand for 
å være tilgjengelig for folk som lurer på hva 
vi gjør med mere. Vi fikk 18 henvendelser og 
Johanne ble en av dem som vi bruker aktiv. Pga 
kapasitetsproblemer får vi dessverre ikke fulgt 
opp denne jobben med frivillige

       ARRANGERTE SKIRENN TIL INNTEKT
        FOR FFB 

Ida Andersen fra Finneidfjord ble så inspirert 
etter en fagdag i barnepalliasjon på Mo i Rana 
i 2017, at hun ønsket å bidra til å løfte fokuset 
og oppmerksomheten rundt dette temaet. 
Det gjorde hun ved å arrangere skirenn på 
selveste kvinnedagen den 8. mars i samarbeid 
med Finneidfjord idrettslag, og de fikk inn ca. 
kr. 8000,- som ble overlevert Foreningen for 
barnepalliasjon! Ida drømmer også om å jobbe 
på et barnehospice en dag.

Johanne Bjørnsdotter.

       FØLGERE PÅ SOSIALE MEDIER

Følgere pr 31.12.18:
Facebook FFB 50 369  (+182)
Instagram FFB 1 290  (+165)
Twitter FFB 1 449  (+16)
Twitter Ventesorg 139  (+41)
Facebook Ventesorg 6 964  (+276)
Nyhetsbrevmottakere 1 121  (+253)

I perioden 1. januar 2018 – 19. desember 2018 
har nettsiden hatt 27.683 unike brukere, som 
til sammen har hatt 35.995 økter. Det er sendt 
ut tilsammen 12 nyhetsbrev, noe som tilsvarer 
11.673 mail. 

       INFORMASJONSFILM FRA FFB PÅ 
       REKLAMEFRIE DAGER LANGFREDAG 
       OG 1. PÅSKEDAG

FFB fikk innvilget reklamefrie dager til en 
kortversjon av informasjonsfilmen om 
barnepalliasjon som vi lagde i 2016. Filmen 
ble vist på TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Livsstil, TV 2 
Nyhetskanalen og TV 2 Sportskanalen. I tillegg ble 
filmen lagt ut på Facebook i januar 2017, og den er 
siden den gang hatt over 123.000 visninger.

1 290 

1 449 

50 369 

       MØTE MED POLITIKERE

FFB har i 2018 hatt flere møter med politikere.

(Tidligere leder av helse- og omsorgskomiteen) 
Kari Kjønaas Kjos, her sammen med Natasha 
Pedersen, og Vipers spillere Katrine Lunde og 
Emilie Hegh Arntzen som hadde praksis som 
sosionomstudenter hos FFB.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Nåværende Barne- og familieminister og 
nestleder i KRF Kjell Ingolf Ropstad, og Jorunn E. 
Gleditsch Lossius, Fylkessekretær for Agder KrF.

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen 
fra utdannings- og forsknings komiteen 
diskuterte utdanning og helsepersonell innen 
barnepalliasjon med Natasha Pedersen.

FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON
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Bilateralt samarbeid – Barnehospice
Studietur til Tyskland og 
reportasje i Dagbladet

Bakgrunnen var studieturen FFB arrangerte i november til 
to av Tysklands 17 barnehospicer. Sammen med foreldre 
og pårørende til alvorlig syke norske barn, var også 
stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) med på turen. Eldre- 
og folkehelseminister Åse Michalsen deltok også på deler av 
programmet.

Barnehospicene Sterntaler og Regenbogenland tilbyr døende 
barn og deres pårørende et viktig omsorgstilbud som foreløpig 

ikke finnes i Norge, og som FFB arbeider for å etablere i Norge.
Foreningen har jobbet tett sammen med de to tyske 
barnehospicene i flere år, og under studieturen ble det inngått 
en formell samarbeidsavtale med begge. På studieturen siste 
dag kom også Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, 
på besøk sammen med Sabine Weiss, statssekretær fra det 
tyske helsedepartementet og møtte deltakerne og statsråd 
Michaelsen. Kontraktsigneringen fikk også stor oppmerksomhet i 
Dusseldorf største avis. 

I desember hadde Dagbladet stor omtale av FFBs arbeid og en 
studietur i regi av foreningen, både i papirutgaven og på nett.

Foto Faksimilie Dagbladet /FFB
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Det som overrasket mest på studieturen var nok at Regenbogenland med sin styreleder Norbert Hüsson overrakte en gave på 100.000 
kroner til FFB, som en starthjelp til vårt videre arbeid med å etablere barnehospice i Norge.

På studieturen siste dag kom også Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, på besøk sammen med Sabine Weiss, statssekretær fra 
det tyske helsedepartementet og møtte deltakerne og statsråd Michaelsen.
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Natasha Pedersen i minnehagen på Regenbogenland

Fra det nye ungdomshospicet til Regenbogenland Natasha får fart i ronsen av styreleder av Regenbogenland Norbert Hüsson

Trine Holthe Lorentzen, medlem av FFB, her på 
avskjedrommet på Regenbogenland

Sanserommet på Sterntaler



Regnskap 2018
Årsmelding og regnskap for 2018 er 
Foreningen for barnepalliasjon sitt åttende. 
Det viktigste økonomiske bidraget til 
organisasjonen for 2018 har vært prosjekt- 
og tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. 

I 2018 fikk vi gave til Vårt eget hus på 
kr, 97.025,- fra Regenbogenland i Tyskland. 
Andre inntekter stammer fra innsamling på 
Facebook, Vipps og gaver.

ØKONOMI
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Resultatregnskap for 2018
FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB

2018 2017Note

60 393 658 381Nettbutikk m.m.
50 576 53 735Medlemsavgift

191 692 112 612Kurs/foredrag/rådgivning
209 291 350 424Gaver

3 156 000 3 498 372Offentlige tilskudd
203 481 195 792MVA-kompensasjon

3 871 433 4 869 316Sum driftsinntekter

25 209 (241 183)Varekostnad
(1 147 873)1, 2, 3 (1 150 846)Lønnskostnad
(2 497 115)6, 7 (2 507 300)Annen driftskostnad

(3 619 778) (3 899 329)Sum driftskostnader

251 655 969 987Driftsresultat

1 512 2 088Annen renteinntekt

1 512 2 088Sum finansinntekter

(371) (233)Annen rentekostnad
0 (128)Annen finanskostnad

(371) (360)Sum finanskostnader

1 141 1 728Netto finans

252 796 971 714Ordinært resultat før skattekostnad

252 796 971 714Ordinært resultat

252 7965 971 714Årsresultat

Overføringer
252 796 971 714Annen egenkapital

252 796 971 714Sum overføringer og disponeringer

Resultatregnskap for 2018
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Balanse pr. 31. desember 2018
FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB

2018 2017Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

30 0008 30 000Investering i datterselskap
09 112 415Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

30 000 142 415Sum finansielle anleggsmidler

30 000 142 415Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
129 011 91 483Varer

129 011 91 483Sum varer

Fordringer
16 234 250Kundefordringer
13 525 68 179Andre fordringer

29 759 68 429Sum fordringer

2 349 8504 1 963 947Bankinnskudd, kontanter og lignende

2 349 850 1 963 947Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

2 508 620 2 123 859Sum omløpsmidler

2 538 620 2 266 273Sum eiendeler

Balanse pr. 31. desember 2018
FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB

2018 2017Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

2 301 5115 2 048 714Annen egenkapital

2 301 511 2 048 714Sum opptjent egenkapital

2 301 5115 2 048 714Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld

63 497 89 003Leverandørgjeld
73 776 30 752Skyldige offentlige avgifter
99 836 97 804Annen kortsiktig gjeld

237 110 217 559Sum kortsiktig gjeld

237 110 217 559Sum gjeld

2 538 620 2 266 274Sum egenkapital og gjeld

Kristiansand, 27.04.2019

Natasha Pedersen
Styrets leder/prosjektleder

Maria Therese Kjellin
Nestleder

Tonje Velund Dybedahl
Styremedlem

Jan Erik Narvesen
Styremedlem

Balanse pr. 31. desember 2018
FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB

2018 2017Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital

2 301 5115 2 048 714Annen egenkapital

2 301 511 2 048 714Sum opptjent egenkapital

2 301 5115 2 048 714Sum egenkapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld

63 497 89 003Leverandørgjeld
73 776 30 752Skyldige offentlige avgifter
99 836 97 804Annen kortsiktig gjeld

237 110 217 559Sum kortsiktig gjeld

237 110 217 559Sum gjeld

2 538 620 2 266 274Sum egenkapital og gjeld

Kristiansand, 27.04.2019

Natasha Pedersen
Styrets leder/prosjektleder

Maria Therese Kjellin
Nestleder

Tonje Velund Dybedahl
Styremedlem

Jan Erik Narvesen
Styremedlem

Kristiansand 16.02.2019



Noter 2018
FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON FFB

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. 

Noter 2018
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Note 1 - Lønnskostnader etc
Spesifikasjon av lønnskostnader 2018 2017
Lønn 976 480 980 465
Arbeidsgiveravgift 142 128 142 309
Pensjonskostnader 25 349 26 167
Andre relaterte ytelser / Refusjoner 3 916 1 905
Sum 1 147 873 1 150 846
Foretaket har sysselsatt 1,6 årsverk i regnskapsåret.
Foreningen har utbetalt kr. 7 460 i møtegodtgjørelse i 2018.

Note 2 - Ytelse til ledende personer
Ytelse til ledende personer
Type ytelse Prosjektleder/

Styrets leder
Lønn 676 308
Styrehonorar 60 000
Annen godtgjørelse 4 891

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 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 33 933. I tillegg inngår
ytterligere et bundet beløp på kr 15 011. Skyldig skattetrekk er kr 33 933. 

Note 5 - Egenkapital
Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum
Egenkapital 01.01.2018 2 048 714 2 048 714
Årets resultat 252 796 252 796
Egenkapital 31.12.2018 2 301 511 2 301 511

Note 6 - Revisjon og regnskap
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 39 875. Kostnadsført regnskapshonorar for 2018 utgjør kr 93 135.

Note 7 - Samarbeidspartnere/annen konsulenttjenester
Foreningen har kun to faste ansatte, og er avhengig av å leie inn konsulenter fra diverse samarbeidspartnere.
Kostnadsført honorar for annen konsulenttjenester for 2018 utgjør kr. 713 762.

Note 8 - Aksjer og andeler (med selskapsoversikt)
Foreningen har aksjer i datterselskap Vårt Eget Hus AS (eierandel 100%). Årsresultat i Vårt Eget Hus AS for 2018
er et overskudd på kr. 208 467. Sum egenkaptal per 31.12.18 er kr. 201 645.

Note 9 - Konsernfordringer
Konsernfordringer
Type 2018 2017
Foretak i samme konsern (Vårt Eget Hus AS) 0 112 415

Det er ikke beregnet renter på mellomværende.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2018 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Foreningen for Barnepalliasjon FFB sitt årsregnskap som viser et positivt resultat på kr 
252.796. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018 og regnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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Revisors beretning 2018 for Foreningen for Barnepalliasjon FFB 
___________________________________________________________________________ 
 

Side 2 av 2 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. Det henvises forøvrig til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som 
inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter. 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til attestasjonsstandard ISAE 3000, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å 
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
 
Kristiansand, 26. februar 2019 
 
Revisjon Sør AS 
 
 
 
 
Rolf Einar Lunde 
Registrert revisor 
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SAMARBEIDSPARTNERE 



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

Du kan nå starte diin egen innsamling 
på facebook til foreningen.

www.barnepalliasjon.no

Vipps oss: 
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Lik oss på Facebook , følg oss på twitter 
og del øyeblikkene på Instagram


