
Den første nordiske fagkonferanse i barnepalliasjon - den 
lindrende omsorgen og behandlingen for barn og unge. 

25-27 november. Thon Hotell Oslo Airport.

(Med forbehold om endring / justering av programmet)

Dag 1: Onsdag 25. november kl 19:00
 
Åpning og konferansemiddag.

Kulturell innslag

Velkommen av Leder og fagansvarlig i JLOB, Natasha Pedersen

Høyeste beskytter, Laila Dåvøy

Åpningshilsen av norges Helseminister Bent Høie

Innledende foredrag av The Honourable Sister Frances Dominica

 
DAG 2: Torsdag 26.november

Innføring i barnepalliasjon
 
08:00  Registrering og kaffe

08:30  Velkommen og innledning Natasha Pedersen (JLOB) og Roger Lian(HIG)

09:00  Barnepalliasjonens filosofi og grunnlag - Natasha Pedersen

09:30 - 10:15  Overview of Europe & Overview of Peds Palliative Care- Julie Ling

10:15 - 10:30   Kaffe og utstilling

10:30 - 11:00  Sabine Kraft - Tyskland

11:00 - 11:15  Danmark - ikke avklart enda

11:15 - 11:30  Finland - ikke avklart enda

11:30 - 11:45  Kaffe og utstilling

Forts.neste side.

Første nordiske konferanse i 
barnepalliasjon. 
25-27 november. Thon Hotel Oslo Airport



Palliasjon i begynnelsen av livet

11:45 - 12:30  Utviklingen av ultralyd og fostermedisin- Sturla Eik Nes

12:30 - 13:15  Läkekonst i livets slutskede när livet precis börjat. Ann Edner.

13:15 - 14:00  Lunsj og utstilling
 
Kommunikasjon og biopsykososiale påvirkninger til barn og unge 
med livstruende og livsbegrensende tilstander.

14:00 - 15:00  Children’s Views of Death. Myra Bluebond-Langner

15:00 - 15:30  Communication with seriously ill children.  Jan Aldridge

15:30 - 15:45  Kaffe og utstilling

15:45 - 16:30  Søsken, Torunn Vatne

16:30 - 17:15  Spirituality and the holistic Approach- Richard Hain

17:15 - 18:00  Panel, spørsmål, oppsummering og avslutning for dagen.

Slutt kl 18:00 

19:30- 22:00  Nettverksmiddag med foredragsholdere.

 
DAG 3. Fredag 27.november
08:00 - 08:30 Kaffe og registrering

Smertebehandling og symptomlindring fra livets begynnelse til slutt.
08:30 - 11:00  Smerte og symptomlindring, Sue Fowler Kerry og Ross Drake

11:00  kaffe og utstilling

Teamarbeid, utvikling og organisering av barnepalliasjon
11:15 - 12:00  Teamwork in pediatric palliative care. Danai Papadatou

12:00 - 13:00  Lunsj og utstilling

13:00 - 13:30  Models in children’s palliative care- Caprice Knapp

13:30 - 14:00  WHO guideline and WHA resolution Joan Marston

14:00 - 15:00 Faglige retningslinjeri barnepalliasjon, Helsedirektoratet v/ Jens Grøgaard 

15:00 - 15:30  Oppsummering og avslutning

 

Forts.neste side.

 

 



Det vil bli søkt Kursgodkjenning for konferansen.

 

Pris før 1. juni, kr. 3200,-

Pris etter 1. juni, kr. 3800,-

For mere informasjon om påmelding, foredragsholdere og konferansen;

Elektronisk påmelding: Link

Hjemmeside: barnepalliasjon.no

Konferansen er et samarbeid mellom JLOB og HIG

Illustrasjon er av Bjørg Thorhallsdottir

“Hjerte med vinger”

Bildet handler om en sommerfugl som du får ha en liten stund før den forlater deg. 
Sommerfugler er det vakreste som fins. De har fire hjertekamre oppå hverandre, så hele 
kroppen til sommerfuglen er et bankende hjerte. Et stort bankende hjerte med vinger 
fulle av farger!

Vi må nyte dem så mye som vi bare kan, for vi vet at de bare er her for en kort stund, og 
la de få lov til å bre ut sine vinger med alle de vakre fargene, den tiden de er her hos oss.

 

 

Velkommen!

http://login3.axaco.se/C1257B670039EC04/registrationform?openagent&unid=7E3DB0015182AF2FC1257DEF002B0447
http://barnepalliasjon.no
http://barnepalliasjon.no


Julie Ling er opprinnelig sykepleier og har jobbet innen feltet palliasjon i over 25 år. 
Både innen voksenpalliasjon og i barnepalliasjon. Hun har holdt en rekke foredrag i 
klinisk omsorg; ledelse; forskning; politikk og frivillig sektor. Hun har også gitt ut en 
rekke publikasjoner og er medlem av redaksjonsrådet i International Journal of 

Palliative Nursing. Hun har også presentert på internasjonale konferanser. Hun bidrar også til 
utvikling av utdanning for barnepalliasjon på spesialistnivå. Julie har også en doktorgrad og 
forsket på behov og erfaringer av foreldreomsorg for barn med en livsbegrensende tilstand. 
Hun har også vært medlem av EAPC styringsgruppen for barnepalliasjon og leder 
arbeidsgruppen som jobber om barnepalliasjon som utdanning, der hun forfattet og medvirket 
til «White Paper» på kjernekompetansene i utdanning i barnepalliasjon. Til daglig jobber hun 
nå som administrerende direktør i The European Association for Palliative Care (EAPC). EAPC 
er anerkjent som en ledende organisasjon innen palliasjonsfeltet i Europa og består av 
medlemmer fra 30 land.
 
 
 

Natasha Pedersen er fagansvarlig og leder for den eneste organisasjonen i Norden 
«Ja til lindrende enhet og omsorg for barn» som jobber for barnepalliasjonen. Hun er 
utdannet teolog og helsefagarbeider. Har tatt en rekke internasjonale kurs og e-
læring i barnepalliasjon de siste fem årene, samt en modul på mastenivå i Cardiff. 
Natasha sitter også i en internasjonal utviklingskomite i «International Children’s 

palliative care Nettwork» som jobber for barns rett til palliasjon globalt og er styremedlem i 
Elisabeth Kübler Ross Foundation. Hun har gitt ut boken «den lilla ballongen», skrevet en 
rekke fagartikkler og innlegg om barnepalliasjon nasjonalt og internasjonalt. Hun holder også 
foredrag, undervisning om temaet og er representant i utarbeidelse av nasjonale faglige 
retningslinjer for lindrende behandling for barn i Helsedirektoratet. Hun sitter i ekspertutvalget 
som har fått i oppdrag å identifisere og anbefale forbedringer i NAV. I desember 2014 gav hun 
ut et 60 siders informasjons- og opplysningshefte om barnepalliasjon gjennom JLOB. Er også 
faglig ansvarlig for programmet.
 
 
 

Roger Lian er utdannet helse- og levekårsgeograf (cand.polit) fra NTNU, med 
videreutdanning i prosjektarbeid og ledelse. Han tiltrådte stillingen som dekan i 2008 
etter å ha vært assisterende rådmann i Øyer kommune. Han har tidligere jobbet som 
instituttleder ved Institutt for helse- og sosialfag ved HiG. Forut for dette var han 
ansatt i undervisning- og forskerstilling ved sykepleierutdanningen og som planlegger 

hos Fylkeshelsesjefen i Oppland. Lian har flere års erfaring fra Sykehuset Innlandet HF både 
som rådgiver for administrerende direktør og som forsker i Divisjon for psykisk helsevern. Hans 
kompetanse- og interesseområde gjelder spesielt organisering og samhandling mellom første- 
og annenlinjetjenesten. Lian har vært leder av Administrativt samarbeidsutvalg for Sykehuset 
Innlandet HF og kommunene i Oppland og Hedmark. Lian er leder av Arena Ny Omsorg som 
er et nasjonalt nettverk for kunnskapsdeling innen innovasjon i helse- og omsorgsfeltet. Han 
var oppnevnt medlem i arbeidet med den nasjonale HelseOmsorg21-strategien som ble levert 
statsministeren sommeren 2014
 
 
 

Sabine Kraft har utdanning innen sosialpedagogikk og økonomi og er 
spesialutdannet innen prosjektledelse. Etter flere år med forskjellig yrkeserfaring som 
sosialarbeider for barn og unge voksne, gikk hun over til å arbeide med ledelse av 
sosiale organisasjoner, blant annet som rådgiver i en familieplanleggings-
organisasjon. I 2005 ble hun administrerende direktør (CEO – Chief executive 
officer) i Den nasjonale foreningen for barnehospicer i Tyskland. Hun er også leder 
for to veldedighetsorganisasjoner. Den ene hjelper syke barn, og den andre, som 

også ligger i Tyskland, arbeider for å støtte arbeidet med barnehospicer i Tyskland. I tillegg er 
hun økonomisjef for en organisasjon som driver hjemmebaserte hospice-omsorgstjenester, og 
siden 2006 har hun vært styremedlem i International Children’s Palliative Care Network 
(ICPCN) og er per i dag viseadministrerende direktør i ICPCN.

Foredragsholdere nordisk konferanse i barnepalliasjon. 25 - 27 november



Joan Marston er sykepleier og jordmor av yrke. Hun har de siste 10 årene vært 
administrerende direktør i The International Children’s Palliative Care Network (ICPCN), 
og den tidligere nasjonale Paediatric Palliative Care Manager for Hospice Palliative 
Care Association of South Africa. Joan er medlem av WHO Technical Advisory Group on 
Palliative Care, og i FNs arbeidsgruppe for sosial beskyttelse, støtte og omsorg. Hun 
har også en rekke verv og sitter som styremedlem i Elisabeth Kübler Ross Foundation. 

Joan er og holder foredrag over hele verden innen ulike tema i barnepalliasjon og har jobbet med 
hospice og palliasjon de siste 26 årene. Hun etablerte også St. Nicholas Barnehospice i 
Bloemfontein i Sør-Afrika.
 
 
 

Sister Frances Dominica OBE, DL, FRCN, FRCPCH. The Honourable Sister  Frances 
ble utdannet som sykepleier ved Hospital for Sick Children Great Ormond Street og 
Middlesex Hospital før hun sluttet seg til Society of All Saints, et anglikansk religiøst 
fellesskap, der hun var Mother Superior i tolv år. Hun grunnla Helen House, verdens 
første barnehospice som åpnet i 1982, og Douglas House, det første hospicet for unge 
mennesker som ble åpnet i 2003, og hun er en av organisasjonens styremedlemmer. 

Hun er vararepresentant til parlamentet i grevskapet Oxfordshire og har mottatt æres utnevnelser 
fra fire universiteter. Hun ble tildelt en Order of the British Empire  (OBE) i 2006 og ble tildelt 
Woman of the Year Award i 2007. Hun grunnla også Helen House, verdens første barnehospice, 
som åpnet 1982 og Douglas House, det første hospice for ungdom som åpnet I 2003. 
 
 
 

Myra Bluebond-Langner, Ph.D., The Honourable FRCPCH. Hun er professor og ble i 
2010 utnevnt til the True Colours Chair in Palliative Care for Children and Young People 
of University College London, Institute of Child Health . I og med denne stillingen er hun 
også leder for Louis Dundas Centre for Children’s Palliative Care – et akademisk og 
klinisk partnerskap, som omfatter The Institute of Child Health og Great Ormond Street 
Hospital for Children. Hun sitter også i styret for Governors’ Professor of Antropologi og 

er grunnlegger og tidligere direktør ved Rutgers University Centre for Children and Childhood 
Studies. Hun er forfatter av flere artikler i forskjellige tidsskrifter og antologier, men er likevel 
kanskje best kjent for sine egne bøker: The Private Worlds of Dying Children (Princeton University 
Press, 1978), In the Shadow of Illness: Parents and Siblings of the Chronically Ill Child (Princeton 
University Press, 1996) og The Psychosocial Aspects of Cystic Fibrosis, som hun skrev sammen 
med Denise B. Angst og Bryan Lask (utgitt i London og New York på Arnold og Oxford University 
Press Publishers, 2001). Myra Bluebond-Langner er redaktør av Rutgers University Press Book 
Series in Childhood Studies, som var de første til å publisere fler-disiplinære bokserier på dette 
feltet. Hun er medredaktør i British Medical Journal: Supportive and Palliative Care og er for tiden 
også medlem i de redaksjonelle styrene av: Children and Society, Childhoods Today, Clinical 
Child Psychology and Psychiatry, ETHOS: Journal of the Society of Psychological Anthropology 
og Omega: Journal of Death, Dying and Bereavement.
 
 
 

Dr. Ross Drake ervervet seg medlemskap i Paediatrics (2000), Palliative Medicine 
(2003) og Pain Medicine (2011) og besitter i dag stillingen som klinisk direktør for 
Paediatric Palliative Care and Complex Pain Services at Starship Children’s Hospital i 
Auckland, Australia. Begge er små, interdisiplinære team av spesialister i pediatrisk 
omsorgsarbeid. Ross innehar også det nåværende professoratet i Palliative Care 
Advisory Group som Ministry of Health har oppnevnt, og han er også medlem av 
Australia og New Zealands PPC Reference Group. Hans profesjonelle interesser 

omfatter neuropatiske og sentrale smertesyndromer, samt den avgjørende beslutningsprosessen 
for barn og unge mennesker med livsbegrensende tilstander.
 
 

Dr. Ann Edner, PHD, Spesialist i barn og ungdomsmedisin og neonatolog. Medlem av 
den svenske pediatriske legeselskapets etikkdelegasjon, overlege på 
intensivavdelingen for nyfødte på det Akademiske barnesykehuset i Uppsala. Har 
tidligere jobbet i 20 år på Astrid Lindgrens Barnesykehus. Var også med og bygde opp 
Lille Erstagården barnehospice, som var Nordens første i over 2 år. Eier også 
terapihunden, Livia og hun jobber for tiden med et forskningsprosjekt på 
Universitetssykehuset i Uppsala der man skal se på effekten av dyreassistert terapi. Ann 

Edner sitter også i redaksjonen for det Nordiske tidsskriftet i barnepalliasjon.
 
 
 



Dr. Susan Fowler-Kerry, Phd er professor i sykepleierutdannelse på universitetet i 
Saskatchewan. Dr. Fowler-Kerry har utviklet et forskningsprogram innen barnehelse med 
spesialisering innen smerte og palliativ behandling for barn. Hun har fått flere tilskudd, 
publikasjoner, bokkapitler og nylig to publikasjoner med fokus på internasjonale utfordringer 
relatert til barnepalliasjon. Hun sitter for tiden i styret til International Children’s Pediatric 

Care Network (ICPCN) og er også leder for forskningsgruppen i ICPCN.
 
 

Dr. Caprice Knapp, Phd er førsteamanuensis i departementet for helse og politikk ved 
«College of Medicine» og er fakultetsmedlem på barnehelseinstituttet på universitetet i 
Florida. Hun er en anvendt økonom med spesialiseringsområder som omfatter å undersøke 
kvaliteten på pleie og utgifts mønstre for barn og unge i sårbare befolkninger. Spesielt 
forsker Knapp på hvilke helsetjenester som blir levert og det utfallet det får for barn med 

kroniske eller livsbegrensende tilstander. Hun leder to prosjekter i Florida hvor hun evaluerer Floridas 
«title V program» for barn med spesielle helsebehov og kvaliteten av den omsorg og behandling som 
gis barn som er med i Floridas «Healthy Kids program». I tillegg er dr. Knapp leder for Floridas 
«CHIPRA Demonstration Grant- Parts A» og Knapp har en høflighetsavtale i økonomidepartementet. 
Caprice har også bidratt til flere kapitler i ulike fagbøker innen barnepalliasjon.
 
 

Jens Grøgaard er pediater og har tidligere vært klinikksjef ved Barneklinikken på OUS. 
Han er nå seniorrådgiver i Helsedirektoratet avdeling for sykehustjenester og leder 
arbeidsgruppen som jobber med nasjonale retningslinjer for lindrende behandling for barn.

 
 

André Grundevig har siden 1995 vært ansatt ved Barne- og ungdomsklinikken ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. I 2008 var han ferdig med sin spesialutdanning i 
Barnesykepleie, og har siden 2010 har han jobbet som Barnesykepleier ved Seksjon for 
Nyfødtintensiv. Han har vært leder av Barnesykepleierforbundet i perioden 2007-2012. 
Fortiden er han i et masterløp i sykepleie ved Universitetet i Tromsø og er også 

representant for Norsk Sykepleieforbund i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer. Andrè er også 
med i programkomiteen for konferansen.
 
 

Dr. Jan Aldridge er klinisk psykolog som har arbeidet med og utført omfattende forskning 
på barn og unge mennesker med livsfortkortende tilstander og livsbegrensende 
sykdommer og deres familier. Hennes yrkeserfaring omfatter også forelesninger, forskning 
og profesjonell opplæring i Storbritannia, Bangladesh, Irland, USA og Singapore. For ti år 
siden ble hun utnevnt til den nyetablerte stillingen som klinisk psykolog ved Martin House 

Children’s Hospice – den første stillingen av denne typen i Storbritannia. Hun innehar også et 
Honorary Senior Lectureship ved universitetet i Leeds. Aldridge har arbeidet ved British Council og 
Department of Overseas Development med opplæring av fagfolk i utlandet og ved Department of 
Health og Home Office i arbeid med sårbare barn. Hun har deltatt i ny forskning som bygger på 
tverrfaglig samarbeid som omfatter beslutningstaking og støtte til kommunikasjonen mellom foreldre og 
alvorlig syke barn, og hun har bidratt til å fremme nasjonal forståelse for at livsbegrensende tilstander 
hos barn innebærer implikasjoner for tjenesteytelsen til disse barna og behovet for støtte og utvikling 
av godt faglært personale er stort, samtidig som hun har bidratt til at erfaringene til søsken av barn 
med livsforkortende tilstander er blitt alminnelig kjent. I tillegg til at hun har publisert bredt i 
prestisjetunge tidsskrifter, har hun skrevet bøker for familier og bidratt med etterspurte kapitler i viktige 
lærebøker, for eksempel sammen med Barbara Sourkes i “The psychological impact of life-limiting 
conditions on the child” i The Oxford Textbook of Palliative Care for Children (2012) av Ann Goldman, 
Stephen Lieben og Richard Hain (red.).
 
 

Psykolog Phd. Torun M. Vatne er psykolog med doktorgrad på temaet "kommunikasjon 
med kronisk syke barn". Vatne startet på Frambu i 2011. Torun foreleser under kurs og har 
systemreiser/forelesninger eksternt om tema som "Samtaler med barn", "Selvbilde og 
selvfølelse", "Å å være annerledes", "Familieliv» og "Søsken til barn med en sjelden 
diagnose". Hun holder gruppesamtaler for barn under kurs. Torun er prosjektleder for 

forskningsprosjektet "å vokse opp som søsken til barn med nedsatt funksjonsevne" ved Frambu i 
samarbeid med Psykologisk institutt UIO. Hun veileder masterstudenter og doktorgradsstipendiat 
tilknyttet prosjektet. Torun underviser også i kommunikasjon på Medisinsk Fakultet UIO og i pediatrisk 
psykologi ved Psykologisk institutt UIO. Hun har embedsstudiet i psykologi fra Universitetet i Oslo 
(ferdig 2003)Doktorgradsprogrammet ved psykologisk institutt UIO, forsvarte avhandlingen 
"Communications of Illness related experiences and the effect og Sisom, a computerized symptom 
assessment tool" og fikk graden Phd høsten 2011.
 



Sturla Eik-Nes, Seksjonsoverlege, Nasjonalt Senter for Fostermedisin, Professor dr.med. 
MD Phd. H.M. Kongen har utnevnte Professor, dr. med Sturla Eik-Nes til Kommandør av 
Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for prenatal medisin i 2006. Han 
har gitt en betydelig innsats innenfor fostermedisin og utviklingen av ultralyd i 
svangerskapsomsorgen. Eik-Nes er leder for Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. 
Olavs Hospital og professor ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og 

kvinnesykdommer ved NTNU. Hans arbeid har også bidratt til å øke forståelsen mellom det tekniske 
og det kliniske miljøet.
 
 
 

Danai Papadatou er professor i klinisk psykologi på sykepleierskolen ved Universitetet i 
Athen. Hennes kliniske erfaring, forskningsinteresser og publiseringer fokuserer i 
overveidende grad på temaer som er relatert til pediatrisk palliativ behandling, tap av 
barndom og klinikeres erfaring med døden. Hennes siste bok har tittelen In the face of 
death: Professionals who care for the dying and the bereaved (Springer, 2009). Papadatou 
er også grunnleggeren av «Merimna», en gresk frivillig organisasjon som gir behandling og 

omsorg for barn og familier som møter sykdom og død. Denne organisasjonen, som er unik i sitt slag i 
Hellas, yter tjenetester til dem som opplever tap av barndom gjennom sitt rådgivingssenter. «Merimna» 
driver også en hjemmebasert tjeneste som tilbyr palliativ behandling av døende barn og deres familier. 
Som et resultat av hennes bidrag på dette feltet har hun mottatt ærespriser fra organisasjoner som 
Children’s Hospice International og Association for Death Education and Counseling. I dag er hun 
«vanlig» medlem av organisasjonen International Work Group on Death, Dying, and Bereavement, 
men har tidligere har vært organisasjonens daglige leder, og hun har også sittet i organisasjonens 
styre.
 
 
 

Dr. Richard Hain MBBS (Guy’s, KCL 1986), MSc (Pharmacology, Toronto 1993), MSt 
(Ethics and Theology, Oxford, 2012), MD (Pharmacology, Inst Cancer Res 1996), FRCPE 
(Paeds, 1990), FRCPCH (2000), Dip Pall Med (Cardiff 1998), PGCert Prof Clin Ed 
(Bangor, 2011), FHEA (2009) Richard er spesialist i pediatrisk palliativ medisin ved 
Children's Hospital, Wales i Storbritannia. Han ble den andre spesialisten i pediatrisk 
palliativ medisin som ble utnevnt i Storbritannia. Hans faglige bakgrunn er variert og 

omfatter videreutdanning og ulike grader i farmakologi, faglig utdanning og etikk og teologi. Han er 
medforfatter av over femti forskning og gjennomgangs artikler, fire bøker om palliativ medisin for barn 
og et stort antall bokkapitler. Hans primære forskningsinteresse er i prinsipper og praksis av pediatrisk 
palliativ medisin, og han blir stadig mer fokus på kliniske etikk hos barn ved livets slutt. Han er 
honorary Senior Lecturer at Bangor University samt gjesteprofessor ved University of Glamorgan. 
Richard har også mottatt Vittorio Ventafridda Prisen i 2012.
 
 
 
Programkomitéen består av Natasha Pedersen, Andrè Grundevig, Heidi Vifladt, Sue Fowler Kerry
 

Dokumentet og hjemmesiden oppdateres jevnlig

For mere informasjon om påmelding, foredragsholdere og konferansen:

Elektronisk påmelding: Link

Hjemmeside: barnepalliasjon.no

Konferansen er et samarbeid mellom JLOB og HIG

http://login3.axaco.se/C1257B670039EC04/registrationform?openagent&unid=7E3DB0015182AF2FC1257DEF002B0447
http://barnepalliasjon.no

