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WHOs definisjon
Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til 

barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og 

eksistensielle behov, som starter ved 

diagnosetidspunktet og varer livet ut, med 

etterfølgende oppfølging av familien.

Barnepalliasjon omfatter alle barn i alderen 0-18 

år, men utelukker ikke de som er diagnostisert i 

barndommen og som lever ut over denne alderen.



Grunnprinsipper i barnepalliasjon

• Forbedre livskvaliteten til barnet og familien

• Krever en bred tverrfaglig tilnærming og inkluderer hele familien

• Skal tilpasses barnets og familiens ønsker og behov i de ulike fasene av sykdommen

• Skal verken fremskynde døden eller forlenge selve dødsprosessen

• Der barnet er

• Kan være aktuelt under graviditeten (prenatal palliasjon)



Europeisk standard for palliasjon til barn – fire 

sykdomskategorier

1. Barn med livstruende sykdom. Der det finnes behandling, men som ikke alltid helbreder.

2. Tilstander der tidlig død er uunngåelig.

3. Barn med progredierende sjeldne sykdommer. Der det ikke finnes medisinsk behandling, 

men kun lindrende, og som kan pågå over lang tid.

4. Sykdommer eller tilstander som ikke er progredierende, men alvorlighetsgraden medfører 

risiko for komplikasjoner og sannsynligheten for tidlig død er stor.



De ulike fasene

• Pre- og perinatal palliasjon

• Diagnose og erkjennelse av livstruende eller livsbegrensende tilstand

• Å leve med en livsbegrensende tilstand

• Erkjennelse av at barnets død nærmer seg, terminalfase og død 



Pre- og perinatal palliasjon

• Gravide med foster med alvorlige utviklingsavvik skal møtes med respekt og støtte uavhengig 

av valgene de tar knyttet til om den gravide ønsker å fullføre svangerskapet

• Alle nyfødtavdelinger bør ha et standardisert opplegg for palliasjon i nyfødtperioden

• Barnekoordinator i kommunene?



Diagnose og erkjennelse av en livstruende 

eller livsbegrensende tilstand

• Barn og familie må sikres god informasjon når de skal informeres om tilstand og forventet 

forløp

• Familien i krise bør ivaretas i henhold til sine behov

• God planlegging før hjemreise



Å leve med en livsbegrensende tilstand

Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

• Fortløpende kartlegging og vurdering av barnet og familiens fysiske, psykiske, sosiale og 

eksistensielle behov, for å kunne gi en helhetlig og aktiv støtte/oppfølging.

• Barnet bør få være mest mulig hjemme.

• Søsken bør få et individuelt tilpasset tilbud.

• Barn og familie bør ivaretas i sorgprosessen som følger når et barn får en livstruende tilstand.

• Flytskjema: Grafikk 5-TS.ai (helsedirektoratet.no)

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge/dokumenter-palliasjon-barn-og-unge/Flytskjema%203%20Barnepalliasjon.pdf/_/attachment/inline/9aac6b92-c361-4d21-affc-62ed4a574d4d:bc1e469cface12f2a3d2e689bb497fb9d52dd043/Flytskjema%203%20Barnepalliasjon.pdf


Erkjennelse av at barnets død nærmer seg, 

terminalfase og død

• Barnet og familien bør få mulighet til å planlegge den siste tiden og forberede seg på døden.

• Barnet bør få muligheten til å dø hjemme, med profesjonell støtte og kontinuerlig oppfølging.

• Dersom barnet er på sykehus bør det legges til rette for at hele familien får være sammen.

• Barnets beste skal være førende for vanskelige beslutninger ved livets avslutning.

• Foreldre, søsken og andre nære involverte i barnets sykdomsforløp bør gis oppfølging etter 

barnets død



Barnepalliative team

Det er anbefalt at hver helseregion bør ha et tverrfaglig barnepalliativt team.

• Tverrfaglige barnepalliative team er nå startet opp i alle helseregionene

Det er også anbefalt at alle barne- og ungdomsavdelinger har et tverrfaglig barnepalliativt team.

• Tverrfaglig barnepalliativt team ved sus startet opp høsten 2022.



Kommunene

Enhver kommune må avklare hvordan de skal organisere et palliativt tilbud til et barn som bor i 

kommunen. Være forberedt.

• Så snart kommunen får melding om at det finnes et barn med palliative behov i deres kommune 

skal arbeidet med å organisere et tilbud igangsettes.

• Koordinator må utnevnes og gjøres kjent for familien og samarbeidende barneavdeling.

• Kommunen må ha ambisjon om å kunne yte tjenester i barnets hjem dersom det er best for 

barnet og familien

• Der det er ambulante palliative team for voksne kan de bistå kommunens arbeid med 

barnepalliasjon når det er ønskelig, i samarbeid med det barnepalliative teamet.

• Koordinator i kommunen bør ha løpende dialog med barnets koordinator eller kontaktlege på 

sykehuset.



Samsone

Når et barn har behov for langvarig palliativ oppfølging, bør tjenestenivåene ha en avtalt 

"samsone"

• Felles ansvar mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene og definere en "samsone" i 

hvert enkelt tilfelle.

• Det bør opprettes samarbeidsavtaler mellom tjenestenivåene, og disse må fortløpende 

vurderes og justeres ved behov.

• Kan gjøres ved en ansvarsgruppe der både spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten deltar.

• Barnepalliativt team.
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