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STIFTELSEN	FRAMBU	

 

 
 
Søknad til Helsedirektoratet om midler til prosjektet Leve NÅ 
En arbeidsgruppe bestående av fagansatte på Frambu har, i samarbeid med enkeltbrukere, 
brukerorganisasjoner og eksterne fagmiljøer nasjonalt og lokalt i Norge, siden november 2019 
arbeidet med en søknad om midler fra Helsedirektoratet til et palliasjonsprosjekt. På styremøtet 
17. desember 2020 (sak 43/19) gjorde styret følgende vedtak i denne saken:  
 

Styret støtter at Frambu sender inn en søknad innenfor de retningslinjene som er fastsatt. 
Søknaden kan utformes etter den modellen som er mest hensiktsmessig for Frambu. 

 
Midlene ble utlyst 16. april, med søknadsfrist 22. mai. Søknaden fra Frambu, på prosjektet Leve 
NÅ. Prosjektbeskrivelse og budsjett følger vedlagt.  
 
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.  
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Tittel  
Leve NÅ - Enhet for samhandling, livskvalitet og lindring. 
 
 

1. Kort oppsummering 
Leve NÅ-enheten vil gi et tilbud i fem trinn til familier med barn med behov for palliasjon. Tilbudet 
tar utgangspunkt i en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming og har til hensikt å styrke 
familiene i deres hverdag. Nøkkelord er pusterom, livskvalitet, samhandling og kompetanse. 
 
 

2. Bakgrunn 
Barnepalliasjon er et relativt nytt fagfelt og kunnskapen på området er fortsatt forholdsvis begrenset 
(1). Sentrale politiske og faglige føringer viser til et behov for å utvikle nye tilbud til barn og familier 
med behov for barnepalliasjon (1,2,3).  
 
Gjennom prosjektet Leve NÅ vil Stiftelsen Frambu etablere et alternativt tilbud som tar utgangspunkt 
i hospicefilosofien, som beskrevet i stortingsmeldingen Lindrende behandling og omsorg (3). Tilbudet 
baseres på en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming og skal tilpasses hvert barn og hver 
familie, i nær samhandling med lokale og regionale tjenesteytere. Kjernen i tilbudet er at barn og 
familier med behov for barnepalliasjon møtes og styrker hverandre, får et pusterom, og at 
kompetansen og samhandlingen mellom tjenesteytere lokalt bedres. 
 
Prosjektet Leve NÅ legger WHOs definisjon av barnepalliasjon til grunn (4), i tråd med føringen i 
nasjonal faglig retningslinje Palliasjon til barn og unge (2).  
 

Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale 
og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med 
etterfølgende oppfølging for familie (s.5). 
 

Definisjonen tar høyde for at sykdomsforløpet til barn med livstruende og livsbegrensede sykdom 
kan være langvarig, vekslende og sammensatt og at det er vanskelig å forutse hvordan den siste 
delen av livet, og døden, vil forløpe (3). 
 
Mangler ved nåværende tilbud til barn og familier med behov for palliasjon 
I Norge er det få tilbud som er tilrettelagt for familier som har barn med livstruende og 
livsbegrensende sykdom. Likeledes er det vanskelig for foreldrene å sende barna på ordinær 
avlastning, fordi de har så store og omfattende medisinske behov. Foreldre til barn med behov for 
palliasjon har derfor ofte et stort ansvar og krevende hverdager, med lite pusterom. Å ha et alvorlig 
sykt barn i familien får også innvirkning på familielivet og søsken, som ofte må innrette seg etter de 
behovene barnet med sykdom har.  
  
Stiftelsen Frambu driver Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser (heretter referert til som 
kompetansetjenesten), som er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.  
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Erfaringer fra kompetansetjenesten er at barn og unge med livstruende og livsbegrensende sykdom 
oftest har god medisinsk oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Mange foreldre opplever imidlertid 
utfordringer i samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og de som har ansvar for 
helseoppfølgingen i kommunen (1,3). Manglende samarbeid og informasjonsflyt fører til 
fragmenterte og utilstrekkelige tjenester og foreldrene må ta et stort ansvar for å koordinere 
tjenestene selv. Likeledes opplever mange foreldre at lokale instanser og tjenesteytere mangler 
kompetanse på barnepalliasjon og at de derfor i for liten grad forstår og handler ut fra hva det 
innebærer å leve med et så alvorlig sykt barn. 
 

«… de har ikke alltid kunnskap nok, og vet ikke hvordan de best skal hjelpe oss». 
(Uttalelse forelder på webinar 23.04.2020) 

 
Stortingsmeldingen Lindrende behandling og omsorg viser at informasjon om selve systemet og 
aktuelle tjenester ofte er mangelfull, tilfeldig og personavhengig (3). Erfaring og en rekke offentlige 
dokumenter bekrefter også at foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne må bruke 
uforholdsmessig mye tid og energi på å få på plass helt nødvendige økonomiske støtteordninger og 
praktiske tiltak i hverdagen. Dette er tid og krefter foreldre til barn med behov for barnepalliasjon 
oftest ikke har nok av.   

 
«Samhandling er en gjennomgående mangel og må på plass før, og som en forutsetning for, 
at mobilisering av barnets og familiens ressurser kan finne sted på en god måte». 
        Uttalelse Løvemammaene 19.05.20 

 
Mangelen på kunnskap gjelder også områder som omhandler det å leve med et barn med komplekse 
medisinske utfordringer, som f.eks. psykososial støtte, familieliv, å være søster/bror, å snakke med 
barn, tilrettelegging i barnehage og skole, aktivitet og fritid og informasjon til andre. Dette bekreftes 
også i Lindrende behandling og omsorg (3). Flere instanser på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, 
inkludert kompetansetjenesten, tilbyr i dag enkeltstående tjenester til familier med barn med behov 
for palliasjon, f.eks. kurs om bestemte diagnoser eller temaer. Tilbudene er imidlertid som regel ikke 
en del av en sammenheng og de forankres i liten grad til det lokale tilbudet familien mottar. 
Familiene mangler et tverrfaglig og helhetlig tilbud som gir den stabilitet og kontinuitet de trenger.  
 
Hvorfor er Stiftelsen Frambu spesielt egnet for å opprette og drive en lindrende enhet? 
Frambu er en ideell, selveid stiftelse som har som formål å bidra til en bedring av situasjonen for 
personer med funksjonsnedsettelser og deres familier (https://stiftelsenframbu.wordpress.com/). 
Stiftelsen har et senter på 6500 kvm som ligger i Sørmarka, ca. 2 mil sør for Oslo i Nordre Follo 
kommune. Senteret har alle fasiliteter, som resepsjon, 32 rom m/bad tilpasset personer med 
funksjonsnedsettelse, storkjøkken m/matsal, forelesningssaler og grupperom, samt egen barnehage 
og skole. På senteret er det gode muligheter for ro og avlastning for familien. Det kan også 
tilrettelegges for aktiviteter, både inne (terapibasseng, tumlerom, sanserom, gymsal, aktivitetshall, 
VR-rom) og ute (lekeplass, lavvo, bålplass, sanseløype, brygge med båter). Beliggenheten gir gode 
muligheter til rekreasjon, opplevelser og turer på Sætertjern og den omkringliggende Østmarka, 
gjennom hele året. 
 
I 1999 fikk Stiftelsen Frambu i oppdrag fra Helse Sør-Øst å opprette og drive Frambu 
kompetansesenter for sjeldne diagnoser (www.frambu.no). Kompetansetjenesten gir i dag et 

https://stiftelsenframbu.wordpress.com/
http://www.frambu.no/
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landsdekkende og tverrfaglig tilbud innenfor informasjonsformidling til personer med sjeldne 
diagnoser og deres pårørende og tjenesteytere. Gjennom flere tiår har kompetansetjenesten gitt 
tilbud til familier med alvorlig syke barn. Ansatte i kompetansetjenesten har opparbeidet seg en unik 
og bred kompetanse på de fleste områder innen barnepalliasjon. Leve NÅ-prosjektet vil benytte seg 
av denne kompetansen ved å frikjøpe fagpersoner fra kompetansetjenesten. På den måten kan Leve 
NÅ-enheten bygge videre på den omfattende kunnskapen og erfaringen som allerede finnes og 
komme raskt i gang med tjenestetilbudet. Kompetansetjenesten har en tverrfaglig sammensatt 
personalgruppe med helse- og omsorgsfaglig, sosialfaglig, kommunikasjonsfaglig og pedagogfaglig 
bakgrunn. Det betyr at mange oppgaver innenfor Leve NÅ-prosjektet kan dekkes gjennom frikjøp. 
 
Pr. i dag tilbyr kompetansetjenesten ulike enkeltstående tjenester til barn med livstruende og 
livsbegrensende sykdommer og deres familier og tjenesteapparat, f.eks.: 

• Familiekurs 
• Kurs for søsken  
• Kurs for besteforeldre 
• Fagkurs for tjenesteytere 
• Nettkurs  
• Informasjons- og veiledningstjenester, på individ- og systemnivå 

 
Ansatte i kompetansetjenesten har høy digital kompetanse, og de fleste tjenesteområdene tilbys 
digitalt gjennom ulike plattformer. Fordi Leve NÅ-prosjektet skal frikjøpe ansatte i 
kompetansetjenesten, kan prosjektet allerede fra starten tilby oppfølging og tjenester også digitalt. 
Dette er helt i tråd med føringen i stortingsmeldingen Lindrende behandling og omsorg (3) der det 
presiseres at «Det er behov for nye digitale løsninger for å sikre samhandling og koordinering av 
tilbudene» (s. 49). 
 
I NOU 2017:16 På liv og død anslås det at minst 3500-4000 barn i Norge årlig har behov for lindrende 
behandling og omsorg (1). Av disse har ca. 40 % genetiske eller medfødte tilstander, ca. 40 % har 
nevromuskulære sykdommer og ca. 20 % har kreftsykdommer. Ut fra disse tallene faller ca. 80 % av 
barn med behov for palliativ oppfølging innenfor kompetansetjenesten ansvarsområde.  
 
Kompetansetjenesten har en bred handlingskompetanse når det gjelder barn med livstruende og 
livsbegrensende sykdommer. I handlingskompetanse legger vi kunnskap og ferdigheter, men ikke 
minst de holdninger som er av avgjørende betydning for at barn med livstruende og livsbegrensende 
sykdom skal leve meningsfulle liv og oppleve livskvalitet. Kompetansetjenesten er opptatt av at barn, 
til tross for komplekse medisinske utfordringer, skal få muligheten til å utnytte sitt potensiale og 
delta i fellesskapet ut ifra sine egne forutsetninger og behov. Stor faglig bredde, sammen med lang 
erfaring med å utvikle ulike tilbud, gjør Stiftelsen spesielt egnet til å opprette et alternativt tilbud til 
disse familiene.  
 
Kompetansetjenesten har etablert et stort nettverk av samarbeidspartnere rundt om i landet. 
Samhandling med ulike aktører gjennomføres på alle tjenesteområdene og innen forskning. 
Eksempler på instanser som kompetansetjenesten samarbeider med er ulike kommunale instanser 
(f.eks. helsesykepleier, barnehage og skole, PPT, fysioterapeut, ergoterapeut), habiliteringstjenester, 
barneavdelinger på sykehus, genetiske avdelinger, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 

https://frambu.no/kurs/barn-og-unge-med-komplekse-medisinske-utfordringer-og-eller-fremadskridende-sykdom/
https://frambu.no/kurs/a-ha-en-bror-eller-soster-med-en-sjelden-diagnose/
https://frambu.no/kurs/kurs-for-besteforeldre/
https://frambu.no/kurs/barn-og-unge-med-komplekse-sansetap-tilrettelegging-for-deltagelse-i-et-sansestimulerende-miljo/
https://frambu.no/aktualiteter/a-arbeide-med-barn-med-raskt-fremadskridende-sykdom-nettkurs/
https://frambu.no/informasjons-og-veiledningstjenester/
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(BUP), Lærings- og mestringssentre (LMS) og Statped. Likeledes har kompetansetjenesten samarbeid 
med ulike utdanningsinstitusjoner, gjennom ulike forskningsprosjekter, studier, undervisning og 
studiebesøk. Stiftelsens og kompetansesenterets tverrfaglige og godt etablerte kontaktnett, gir Leve 
NÅ-prosjektet et godt grunnlag for å lykkes med lokal forankring og kompetanseheving til det beste 
for barnet og familien (3). 
 
Hvordan møte barnets og familiens behov med enheten Leve NÅ? 
Stiftelsen Frambu påtar seg gjennom prosjektet et viktig samfunnsoppdrag i oppfølging av familier 
med behov for barnepalliasjon. Stiftelsen etablerer en ny tjeneste for barn og deres familier med 
barn med livstruende og livsbegrensende sykdom, enheten Leve NÅ, som skal være samlokalisert 
med kompetansetjenesten. Tilbudet skal være nasjonalt og ha som mål å styrke både barnet, 
familien og tjenesteapparatet, samt bidra til økt kunnskap på fagfeltet.  
 
Leve NÅ-enheten skal tilby en ny tjeneste for familier med barn med behov for palliasjon. Tjenesten 
består av en femtrinns modell og skal gi familien en koordinert oppfølging over tid. Grunnlaget for 
tjenesteutøvelsen er en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming. Tilbudet skal ta 
utgangpunkt i barnets og familiens behov. En viktig del av tilbudet vil være å møte andre i samme 
situasjon og mobilisere barnets og familiens ressurser. Det skal gjennomgående legges stor vekt på 
samhandling med lokalt og regionalt tjenesteapparat. Dette vil knytte familiens tjenesteytere tettere 
sammen og øke muligheten for et helhetlig og koordinert tilbud for familien over tid. På denne 
måten vil enheten bidra til å definere en samsone for den enkelte familie, som anbefalt i den 
nasjonal faglige retningslinjen Palliasjon til barn og unge (2).  
 

«.. dere kan være en bro mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens hjemmetjenester». 
        (Uttalelse forelder på webinar 23.04.2020) 

 
Leve NÅ-prosjektet ivaretar helt essensielle føringer fra stortingsmeldingen Lindrende behandling og 
omsorg gjennom å (3);  

- bidra til mer valgfrihet gjennom et større mangfold av tilbud (pkt. 6.2)  
- gi et pusterom og støtte for barnet, familien og tjenesteytere (7.5) 
- ta utgangspunkt i den enkelte families ønsker og behov (kap. 7) 
- sørge for at familien føler seg trygg, og at de opplever å få tilrettelegging, støtte og 

oppfølging (pkt. 7.4) 
- støtte opp under en helhetlig, tverrfaglig og personsentrert tilnærming (pkt. 6.2.2) 
- styrke samhandling på tvers av nivåer og profesjoner (kap. 7) 
- bidra til å gi hverdagen meningsinnhold, understøtte hverdagslivets aktiviteter og 

opprettholde og styrke personens identitet (pkt. 6.2.2) 
 
Etablering av Leve NÅ-enheten vil bidra til mangfold og styrke tjenestetilbudet og fagfeltet når det 
dreier seg om å leve best mulig med en alvorlig sykdom, inkludert forberedelse til den siste delen av 
livet, døden og sorgstøtte etter barnets død. Tjenesten tilbys parallelt med eventuell kurativ 
behandling og vil ikke stå i konkurranse med det lokale tilbudet barnet og familiene får. Tvert imot vil 
tilbudet tilføre erfaring og kompetanse lokalt på områder som er av stor betydning for familiene, 
samt supplere, og eventuelt avlaste, det lokale tilbudet. Tjenesten bidrar med råd og veiledning på 
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områder som er av stor betydning for at familiene skal få mest mulig smidige, koordinerte og 
tilpassede lokale tjenester.  
 
I bredere forstand vil den kunnskapen og erfaringen som utvikles gjennom Leve NÅ-prosjektet være 
av stor betydning og en del av grunnlaget for undervisning om barnepalliasjon innenfor 
utdanningsinstitusjonene. Også her vil Leve NÅ-enheten kunne nyte godt av frikjøp av ansatte ved 
kompetansetjenesten, som er involvert både i planlegging av studier og undervisning ved en rekke 
høyskoler og universiteter. 
 
På bakgrunn av evalueringer og erfaringer fra Leve NÅ-prosjektet er målet å etablere et permanent 
tilbud til disse familiene. 
 
 

3. Målene for aktiviteten  
 
1. Styrke barnet og familien i å mestre hverdagen, praktisk og følelsesmessig.  
2. Styrke barnet og familien i å leve med sorg, forberede seg på barnets død og tiden etterpå. 
3. Styrke lokale tjenesteytere i deres oppfølging av barnet og familien. 
4. Styrke samhandling og koordinering lokalt. 
5. Samle erfaring og kunnskap om barnepalliasjon. 
6. Spre kunnskap til lokale tjenesteytere og utdanningsinstitusjoner. 

 
 

3.  Metoder, kunnskap og erfaring 
 
Målgruppe 
Målgruppen i prosjektet er barn (0-18 år) med genetiske, medfødte og ervervede sykdommer som er 
livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier. Tilbudet vil også omfatte målgruppens lokale 
og regionale tjenesteytere.  
 
Målgruppen er valgt på grunnlag av den unike kompetansen fagpersoner ved kompetansetjenesten 
besitter. I startfasen av prosjektet vil barn med kreft og hjerte-/karsykdommer ikke prioriteres da 
dette forutsetter kunnskap som Leve NÅ-enheten ikke har opparbeidet seg. Begge foreningene er 
informert om dette. Unge voksne over 18 år, som også omfattes av barnepalliasjon, er eventuelt 
tenkt inn i prosjektet på et senere tidspunkt. 
 
Innenfor målgruppen er det store forskjeller med tanke på sykdomsdebut og forløp. I prosjektet vil 
tilbudet derfor tilpasses ulike grupperinger, som for eksempel: 
 
• Barn med sammensatte og komplekse sykdommer, uavhengig av diagnose  

Kasus 1: Abdulahi er fra Somalia og født med en sjelden kromosomforandring som innebærer multiple 
misdannelser og et avvikende utseende. Mange overlever ikke nyfødtperioden, men Abdulahi gjorde det, 
til tross for mange operasjoner og behov for respirator, parenteral ernæring og smertepumpe. Ingen vet 
hvor lenge han kan leve med sine misdannelser.  
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• Barn med sykdommer med tidlig debut og et raskt fremadskridende forløp  
Kasus 2: Anne hadde normal utvikling fram til hun var ca. et år. Da begynte hun å gå rart, kom opp på 
tærne og falt hele tiden. Noen måneder senere var det åpenbart at noe var galt. I rask rekkefølge mistet 
hun gangfunksjon, fikk ernæringsvansker og utviklet epilepsi og alvorlig synshemming. Anna har i dag mye 
smerter og mange og lange sykehusopphold. Sykdommen medfører at hun mister all funksjon og dør innen 
få år. 
 

• Barn med sykdommer med senere debut og et saktere fremadskridende forløp  
Kasus 3: Det var noe galt med Lise helt fra 2 års alderen. Hun hadde økende ustøhet og mange infeksjoner. 
Senere i barnealder fikk hun blodkreft. I en alder av 14 år er Lise nesten blind, har store 
artikulasjonsvansker, generelt dårlig muskelfunksjon, immunsvikt og endokrinologiske forstyrrelser. Lise 
deltar i en utprøvningsstudie av en ny medisin. Dette gir familien håp, men erfaring viser at ingen med 
diagnosen har nådd voksen alder. 

 
Kompetansetjenesten har erfaring med at familier med minoritetsbakgrunn utgjør en særlig sårbar 
gruppe med tanke på barn med behov for palliativ oppfølging. I prosjektet vil det bli gjort en ekstra 
innsats for å rekruttere og tilpasse tilbudet til disse familiene, da i nært samarbeid med oppfølgende 
instanser lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Kort om enheten Leve NÅ og tjenestetilbudet 
Leve NÅ-enheten skal ligge på samme sted som kompetansetjenesten som drives av Stiftelsen 
Frambu og er klar til å starte opp 1. januar 2021. De faglige og administrative personalressursene 
som skal drifte enheten skal i hovedsak frikjøpes fra kompetansesenteret, men det vil også ansettes 
eksterne ressurser. Faglige ressurser skal bestå av barnelege (50 %), sykepleier (100 %), fysioterapeut 
(80 %), psykolog (100 %) og pedagog (50 %) i faste stillinger. I tillegg vil det innhentes ressurser fra 
klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut og sosionom (50 %). I budsjettet er det stipulert en leie av 
hele senteret de ukene/helgene som oppholdene varer. Dette inkluderer de fysiske rammene, samt 
personale til drift (administrasjon, resepsjon, kommunikasjon/IKT, renhold, kjøkken), barnehage og 
skole og avlastning (spesialpedagog, pedagog, miljøarbeidere og lærlinger i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget).  
 
Etablering av enheten Leve NÅ tar utgangspunkt i en femtrinns modell (tabell 1). Modellen er 
inspirert av Lokalmiljømodellen til Beitostølen Helsesportsenter og legger vekt på individuell 
tilpasning, samhandling og kontinuitet (5).  
 
• Trinn 1: Planlegging og forarbeid. Et forberedende møte med barnet, foreldrene, koordinator, 

relevante tjenesteytere fra ansvarsgruppen og evt. spesialisthelsetjenesten. Hensikten med 
møtet er å avklare forventninger og ansvar, identifisere barnets og familiens ressurser og behov 
og planlegge opphold.  

• Trinn 2: Familieopphold. Hovedtilbudet til enheten. Et fem dagers familieopphold. Tilbudet har 
fokus på fellesskap, ro, avlastning, tilpassede aktiviteter og den gode samtalen. Hensikten er å 
mobilisere krefter og ressurser hos den enkelte og for familien som helhet. Det legges til rette for 
samarbeidsmøter med koordinator og relevante tjenesteytere underveis i oppholdet. 

• Trinn 3: Oppfølgingsmøte. Gjennomføres i samarbeid med koordinator, relevante tjenesteytere 
fra ansvarsgruppen og evt. spesialisthelsetjenesten, i etterkant av familiens opphold (ca. 1-2 
mnd.). Hensikten med møtet er å sikre kontinuitet og oppfølging lokalt.  
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• Trinn 4: Re-opphold. Familien tilbys et nytt fem dagers opphold etter en tid, avhengig av 
familiens behov. I for- og etterkant av oppholdet settes det opp samarbeidsmøter, som i trinn 1 
og trinn 3.   

• Trinn 5: Tredagers familieopphold etter barnets død. Opphold for foreldre og søsken med den 
hensikt å møte andre i samme situasjon, minnes barnet og få kunnskap om sorgbearbeiding, 
mestringsstrategier og hvor en kan finne støtte lokalt. I for- og etterkant av oppholdet vil 
enheten samarbeide med tjenesteytere som følger opp familien lokalt, jmf. anbefalinger i 
nasjonal faglig retningslinje og Helsepersonelloven §10b (2,6). 

 
Tabell 1: Femtrinns modellen. 

 
Det er viktig å presisere at opphold på enheten skal være et pusterom for familien – et avbrekk fra 
stress og bekymringer – og skal tilpasses deres behov og ønsker. Dette er et uttalt ønske fra foreldre 
selv:  

«Vi passer ikke inn noe sted… Vi trenger et pusterom i hverdagen. Et sted hvor vi kan være i 
en boble, ikke prestere, bare være sammen med folk som forstår». 

        (Uttalelse forelder på webinar 23.04.2020) 
 
I femtrinns modellen legges det stor vekt på samhandling og det blir satt opp en samarbeidsavtale 
mellom foreldre, koordinator, relevante tjenesteytere og Leve NÅ-enheten. Sammen skal partene 
avklare forventninger og ansvar og finne ut hva familien trenger og hvordan dette best kan ivaretas, 
enten lokalt eller på opphold ved Leve NÅ-enheten. Tilbudet som enheten tilbyr bygger på og 
videreutvikler det tilbudet som allerede er etablert lokalt.  
 
Samhandling mellom enheten og lokale tjenesteytere i de ulike trinnene av tilbudet vil foregå fysisk 
eller digitalt. Når familiene er på opphold vil det også legges til rette for digital erfaringsutveksling 
mellom fagpersoner, f.eks. mellom fysioterapeuter, pedagoger, sykepleiere eller ergoterapeuter. 
Dette vil gi lokale tjenesteytere en mulighet til å dele kunnskap og erfaring og bygge faglige nettverk. 

 

TRINN 1 
  
Planlegging og forarbeid 

TRINN 2 
  
Familieopphold 

TRINN 3 
  
Oppfølgingsmøte  

 TRINN 4 
  
Videreføring 

  TRINN 5 
  
   Familieopphold etter   
   barnets død  
 

  
Forberedende møte (fysisk 
eller elektronisk) med 
barnet, familien og 
relevante tjenesteytere. 
 
Avklare forventninger og 
ansvar, identifisere barnets 
og familiens ressurser og 
behov og planlegge 
opphold på Frambu. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
5 dagers familieopphold på 
Frambu. 
  
Fokus på fellesskap, ro, 
avlastning, aktiviteter og 
samtaler, individuelt og i 
grupper. 
  
Møte med familien og 
relevante tjenesteytere i 
løpet av oppholdet (fysisk 
eller elektronisk). 
  
 
 
 
Sluttrapport fra oppholdet.  
 
Foreldreevaluering 
  

  
Elektronisk 
oppfølgingsmøte med 
familien og relevante 
tjenesteytere, 1- 2 mnd. 
etter opphold på Frambu 
  
  
  

  
5 dagers re-opphold for 
familien på Frambu.  
 
Tidsintervall mellom første 
og andre opphold er 
avhengig av familiens 
behov. 
 
I for- og etterkant av 
oppholdet settes det opp 
samarbeidsmøte (fysisk 
eller elektronisk) med barn, 
foreldre og relevante 
tjenesteytere, som i trinn 1 
og trinn 3.   
 
Sluttrapport fra oppholdet. 
 
Foreldreevaluering. 

 
 3 dagers familieopphold  
 på Frambu. 
 
 Fokus på fellesskap, ro,  
 samtaler og aktivitet,  
 individuelt og i grupper. 
   
 I for- og etterkant av  
 oppholdet settes det opp 
 samarbeidsmøte (fysisk  
 eller elektronisk) med  
 foreldre og relevante  
 tjenesteytere, som i trinn 
 1 og trinn 3.   
 
  
Sluttrapport fra oppholdet. 
  
Foreldreevaluering. 
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Foreldre må gi samtykke til erfaringsutveksling med andre fagpersoner og møtene arrangeres på 
digitale plattformer som ivaretar personvernet.  
 
I første året av prosjektperioden gjennomføres det totalt fire femdagers opphold og et tredagers 
opphold, for henholdsvis familier med barn med livstruende og livsbegrensende sykdom og familier 
som har mistet barn. To av femdagers oppholdene (våren 2021) vil være pilotopphold, hvor tiltakene 
som enheten tilbyr blir prøvd ut i mindre skala (max. fire familier). Etter begge pilotoppholdene 
gjennomføres en systematisk evaluering for å få tilbakemelding på deltagernes opplevelse og 
tilfredshet på fasiliteter, ressurser, samhandling med lokale aktører og femtrinnsmodellen. På 
bakgrunn av evalueringene vil enheten eventuelt endre og utbedre tjenesten. Eventuelle endringer 
blir rapportert til oppdragsgiver. Høsten 2021 gjennomføres det to femdagers opphold og et 
tredagers opphold. Femdagers opphold er for familier med barn med livstruende og livsbegrensende 
sykdommer (seks til åtte familier), mens helgeoppholdet er for familier som har mistet barn (ca. tolv 
familier).  
 
Etter hvert opphold vil det utarbeides en skriftlig sluttrapport som oppsummerer hva som har vært 
viktig for familien under oppholdet, samt enhetens vurderinger og avtaler som har blitt gjort mellom 
foreldrene, enheten og lokale instanser.   
 
Erfaring tilsier at det vil være store forskjeller med tanke på hva de ulike barna og familiene har 
behov for og hva de ønsker å få ut av tilbudet til Leve NÅ-enheten. Dette innebærer at programmet 
for de ulike oppholdene må individualiseres. Under presenteres tre eksempler på behov ulike familier 
kan ha og som det må tilrettelegges for under opphold. Kasusbeskrivelsene er basert på inndelingen 
under punktet målgruppen.   
 

Kasus 1: Til tross for mange medisinske utfordringer er formen til Abdulahi relativt stabil. Familien har 
imidlertid et lite nettverk og har behov for å møte andre i samme situasjon. Fokuset for oppholdet er i 
hovedsak å møte andre og dele erfaringer og gode løsninger. I tillegg har foreldrene et ønske om å få 
hjelp til å forstå Abdulahis signaler og komme i bedre posisjon til samspill og lek.  
 
Kasus 2: Anne har i lengre perioder vært inn og ut av sykehus og familien lever i konstant beredskap. 
Under oppholdet har familien har behov for et avbrekk i hverdagen, med ro og avlastning. Ettersom 
kompleksiteten i sykdomsbildet øker har familien også behov for en opptrappingsplan for ulike tiltak 
og støtteordninger, samt å justere beredskapsplanen for akutte hendelser.  
 
Kasus 3: Til tross for at Lise får behandling mister hun ferdigheter relativt raskt og hun har nå 
begrensede muligheter for å uttrykke seg. Under oppholdet ønsker familien å ha fokus på hvordan de 
og det lokale tjenesteapparatet kan forberede seg på neste fase i sykdomsforløpet. De ønsker også å 
få hjelp til å sette ord på de vanskelige følelsene. 

 
Rekruttering til enheten gjennomføres på en måte som sikrer et likeverdig tilbud. Sårbare grupper og 
familier skal tilgodeses og geografisk skjevfordeling skal motvirkes. Henvisning til opphold på Leve 
NÅ-enheten går via fastlegen, i samarbeid med koordinator for individuell plan og ansvarsgruppen (7-
10). Dette er viktig for at tilbudet skal forankres lokalt. Der hvor det finnes lokale palliative team er 
det også naturlig å samarbeide med disse. Samarbeidet mellom familien, kommunen, 
spesialisthelsetjenesten og Leve NÅ-enheten bør beskrives i individuell plan. Dersom det foreligger 
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en beredskapsplan, bør også dem inneholde informasjon om beredskap knyttet til opphold ved 
enheten. 
 
Stiftelsen Frambu har lisens på et godkjent og operativt journalsystem (SOMA) som Leve NÅ-enheten 
kan kjøpe tilgang til. I dette systemet etableres en selvstendig innlogging for ansatte i 
prosjektgruppen, slik at sensitiv data om familiene blir registrert og oppbevart forskriftsmessig i tråd 
med regler for journalføring.  
 
Det er en forutsetning for virksomheten at Leve NÅ-enheten godkjennes som en helseinstitusjon og 
at Stiftelsen Frambu inngår en driftsavtale med Helse Sør-Øst. Det må vurderes om avtalen mellom 
kompetansetjenesten og Helse Sør-Øst kan brukes som modell, ut fra at også det nye 
tjenestetilbudet er nasjonalt. Slik godkjenning er nødvendig i forbindelse med lovpålagt system for 
journalføring og eventuelt andre regler knyttet til helsemessige forhold innenfor en helseinstitusjon. 
Godkjenning som helseinstitusjon er også nødvendig for at pasientreiser skal dekke reiseutgiftene til 
familien og for at foreldre skal få opplæringspenger eller pleiepenger under opphold, eventuelt i 
andre sammenhenger der de deltar i regi av Leve NÅ-enheten. Foreldre som allerede mottar 
pleiepenger, beholder disse. Godkjenning som helseinstitusjon har også betydning for at barnet med 
diagnose og søsken skal få gyldig fravær fra skolen. 
 
Når det gjelder medfølgende personlige assistenter eller andre kommunalt ansatte som deltar for å 
ta seg av barnet med diagnose, må det etableres egnede løsninger for dekning av reisekostnader i 
samråd med den enkelte kommune. Det gjelder også arbeidstidsordninger og eventuelle andre 
forhold under opphold ved Leve NÅ-enheten. Dette vil avklares i arbeidet med samarbeidsavtalen 
som partene inngår i trinn 1. 
 
Gjennom prosjektet vil enheten Leve NÅ, i samarbeid med lokale og regionale instanser, 
videreutvikle kompetanse på barnepalliasjon og ulike sider ved det å leve med komplekse medisinske 
utfordringer. I prosjektet legges det derfor opp til et fagkurs i året gjennom prosjektperioden. 
Målgruppen for fagkurset er tjenesteytere. Målsetting er å videreformidle kunnskap om oppfølging 
av barn og familier med behov for palliasjon. Fagkurset vil arrangeres i samarbeid med de lokale og 
regionale instansene som Leve NÅ-enheten har samarbeidet med i det inneværende år.  
 
Rapportering fra prosjektet vil skje årlig etter tilskuddsordningens kriterier.  
 
Samarbeid i prosjektet  
Stiftelsen Frambu har lang tradisjon med aktiv brukermedvirkning for både personer med diagnose 
og deres pårørende. Det jobbes systematisk for at brukerne skal ha innflytelse på 
beslutningsprosesser og utformingen av tjenestetilbud. Dette gjenspeiles også i dette prosjektet.  
 
I forkant av prosjektsøknaden arrangerte kompetansetjenesten et webinar med 
foreldrerepresentanter og representanter fra kommune, spesialisthelsetjenesten, palliativt team, S-
BUP, LMS og Statped. Her fikk partene komme med innspill til det tilbudet Leve Nå-enheten ønsker å 
tilby, samt femtrinns modellen. I etterkant av webinaret ble det opprettet et advisory board, som 
består av: 
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• Geir Lippestad, forelder og styreleder i den ideelle organisasjonen Frambus Venner. 
• Anja Lee, barnelege, koordinator for PALBU (OUS) og leder av styret i barnelegeforeningens 

interessegruppe for barnepalliasjon. 
• Einar Bryne, barnelege ved Sykehuset Vestfold, representant for barnelegeforeningen og 

styremedlem i Hjernerådet.  
• Eva Hammervik, avdelingsleder Statped Midt. 
• Trond Diseth – Professor dr.med. i Barne- og ungdomspsykiatri (UiO), avdelingsoverlege ved 

Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (Barne- og ungdomsklinikken, OUS) og 
leder av BUP CL utvalget i den norske legeforening. 

• Marte Knutsen Skjelbred, avdelingsleder v/Tverrfaglig ressursteam (fysio/ergo) for barn og 
unge i Tromsø kommune. 

 
Advisory board har gitt strategiske råd til arbeidsgruppen i søknadsprosessen og kommet med 
innspill både på målgruppe, målsetting og innhold i tjenestene. Dette har vært spesielt viktig med 
tanke på prosjektets satsing på samhandling med andre instanser. Advisory board er tenkt med 
videre som en drøftingspartner og et rådgivende organ i gjennomføringen av prosjektet, dersom 
søknaden innvilges.  
 
I tillegg til advisory board er det opprettet en arbeidsgruppe som består av: 

• Eva Buschmann – generalsekretær i Cerebral Parese-foreningen. 
• Siri Skollerud – mamma og representant for Niemann-Picks foreningen. 
• Eline G. Røkholt – mamma og representant for organisasjonen Løvemammaene. 
• Monica Ottem – mamma og representant fra Foreningen for muskelsyke. 
• Øivind Blindheim - far og blogger. 
• Øivind J. Kanavin - barnelege Frambu (medlem av prosjektgruppen). 
• Kaja Giltvedt - barnefysioterapeut Frambu (medlem av prosjektgruppen). 
• Torun Vatne - psykologspesialist Frambu (medlem av prosjektgruppen). 
• Monica Andresen - spesialpedagog Frambu (medlem av prosjektgruppen). 

 
Eksterne medlemmer av arbeidsgruppen har bidratt i søknadsprosessen, både til selve 
prosjektplanen og det faglige innholdet i enhetens tilbud. Det har blitt foretatt store endringer i 
prosjektplanen etter møte med arbeidsgruppen, noe som øker sjansene for at tilbudet er i tråd med 
de ønskene og behovene målgruppen har. Dette gjelder spesielt at Leve NÅ skal være et sted hvor 
familien kan få pusterom og avlastning. Foreldrene har også vært svært opptatt av at tilbudet 
baseres på samhandling og at det bidrar til kompetanseheving lokalt. Dersom prosjektet får innvilget 
søknad, vil arbeidsgruppen møtes jevnlig gjennom hele prosjektperioden for å utvikle og justere 
tilbudet. Gruppen vil også ha oppgaver knyttet til rapportering og evaluering av prosjektet.  
 
Kompetanseutvikling og overføringsverdi 
Gjennom prosjektet vil enheten få bred erfaring med hva barn med behov for palliasjon og deres 
familie trenger i oppfølgingen. Denne kunnskapen vil innhentes gjennom å samle mange familier på 
Leve Nå-enheten over tid og gjennom alle de direkte møtene og samtalene med de ulike familiene. 
Nær samhandling med andre instanser vil ytterligere styrke kompetanseutviklingen, gjennom mange 
tverrfaglige- og tverretatlige drøftinger og avklaringer. Sammen vil partene kunne utvikle en bedre 
forståelse av fagfeltet og ulike måter å samhandle på, på tvers av fagområder og instanser. Gjennom 
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tett samhandling vil også de ulike instansene få innsikt i, og forståelse for, hverandres kompetanse og 
arbeidsmåter og det vil kunne utvikles en bedre forståelse for hverandres oppgaver og ansvar.  

 
«Vi trenger instanser som Frambu som i prosjektet Leve NÅ som med troverdighet og erfaring 
kan gå inn og veilede kommuner i gode handlingsrom for oppfølging av disse barna». 
        Uttalelse Løvemammaene 18.05.2020 

 
Ved å samle tjenesteytere på Leve NÅ-enheten og å legge til rette for både digital erfaringsutveksling 
og felles fagdag vil prosjektet bygge opp under en særfaglig kompetanseheving. Utfordringen ute i 
kommunene i dag er at de fleste kommunalt ansatte kjenner ingen, eller få andre, som jobber med 
barnepalliasjon. Dette gjelder både for de med helse- og omsorgsfaglig og pedagogfaglig bakgrunn. 
På lik linje med familiene vil det å møte andre og bli en del av et faglig nettverk være svært viktig for 
utviklingen av fagspesifikk kompetanse på fagfeltet.  
 
I tråd med Demings sirkel for kvalitetsutvikling av tjenester vil Leve Nå-enheten gjennomføre en 
systematisk evaluering av enheten gjennom hele prosjektperioden (11).  Evalueringen består av tre 
deler:  

1) Vurdering av utbytte og erfaringer fra oppfølgingen i enheten hos barn og familier.   
2) Prosessevaluering der det samles kunnskap om gjennomføring går etter planen, og 

uforutsette hendelser som kan virke inn på utbytte av oppfølgingen. 
3) Følgeforskning knyttes til enheten for å kunne foreta nødvendige justeringer underveis og for 

å sikre kvaliteten på innsamlingen av data.  
 
Både kvalitetssikrede spørreskjemaer, intervjuer, observasjoner og feltnotater utgjør datamaterialet i 
evalueringen. Kompetansetjenesten har ansatte som behersker ulike evalueringsformer slik at det er 
mulig å frikjøpe ansatte derfra. Alternativt kan denne tjenesten kjøpes av andre kompetente 
instanser. 
 
Kunnskapsgrunnlag 
I utviklingen av Leve NÅ-enhetens tjenestetilbud legges det til grunn en forståelse av 
kunnskapsbasert praksis der forskning, erfaringsbasert fagkunnskap, samt brukerkunnskap og 
medvirkning utfyller hverandre (12).  
 
Teori- og forskningsbasert kunnskap 
Stiftelsen Frambu har et grunnleggende verdisyn med basis i en humanistisk og helhetlig forståelse 
av barnet, familien og den hjelpen som skal ytes. Leve NÅ-enheten bygger på det samme verdisynet 
og tjenestetilbudet gis ut fra en familieorientert tilnærming. Dette innebærer at det tas utgangspunkt 
i barnets og familiens perspektiv for å bekrefte det enkelte familiemedlem som et unikt menneske og 
ikke bare som et av mange individer i et behandlingssystem (13,14). Et helhetlig menneskesyn og 
familiens betydning er også styrende prinsipper i hospicefilosofien (15). Herfra har prosjektet også 
hentet tanken om at barnet og familien skal få beholde sin autonomi og få hjelp til å leve et så 
normalt og meningsfullt liv som mulig gjennom hele sykdomsforløpet. Betydningen av å styrke 
livskvalitet hos barnet og familien, er et bærende prinsipp og gjenspeiles gjennom de ulike delene av 
femtrinns modellen. 
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I og med at WHOs definisjon av barnepalliasjon legges til grunn i prosjektet vil lindrende behandling 
og omsorg i Leve NÅ-enhetens tilbud romme vesentlig mer enn oppfølging i livets sluttfase. Lindring 
vil, avhengig av barnets og familiens ønsker og behov, kunne bestå av ro og trygghet og opplevelsen 
av tverrfaglig, helhetlig og koordinert oppfølging (både medisinsk, psykososialt og praktisk) gjennom 
hele sykdomsforløpet, som beskrevet i fase 3 i forløpsmodellen (2). Det vil også være lindrende for 
familiemedlemmene å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer i trygge omgivelser. Disse 
faktorene sammenfaller med de områdene som Ribbers et al. beskriver som betydningsfulle for 
foreldre med barn med alvorlige nevrologiske sykdommer (16). Økt opplevelse av trygghet, støtte og 
mestring øker også familiens mulighet til å håndtere sin egen situasjon (empowerment) og føle en 
reell subjektiv og objektiv livskvalitet.   
 
Under opphold på Leve NÅ-enheten får familien tilbud om samtaler, både individuelt og i grupper. 
Samtalene bygger på en validert metode utviklet gjennom prosjektet Søskenintervensjon (SIBS). SIBS 
er et forebyggende tiltak og et samtaleverktøy som har til hensikt å styrke kommunikasjonen i 
familien, både mellom barn med sykdom/diagnose, søsken og foreldre (17). Resultater fra SIBS viser 
at foreldrene rapporterer økt kunnskap om tilstanden barnet har, signifikant bedret kommunikasjon 
og signifikant reduksjon av psykologiske vansker (18). Ved å legge til rette for at familien får sette ord 
på det de opplever, sammen med strategier for å mestre egen hverdag, vil tilbudet bidra til å øke 
helsekompetansen til barn og voksne (3).  
 
 

4. Tiltaks- og fremdriftsplan  
 

Tabell 2: Tiltaks- og fremdriftsplan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tidsplan med milepæler  2021 2022 2023 2024 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Planlegging av enheten Leve NÅ 

• Opprette prosjektgruppe og utarbeide prosjektplan •  •  •  •  •  •  •  •  

• Etablere advisory board og arbeidsgruppe, samt ansette fagpersoner •  •  •  •  •  •  •  •  

Pilotering av enheten Leve NÅ 

• Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av to pilotopphold (trinn 1, 2 og 3) •  •  •  •  •  •  •  •  

• Evaluere to pilotopphold •  •  •  •  •  •  •  •  

• Justere og forbedre femtrinnsmodellen •  •  •  •  •  •  •  •  

Drive enheten Leve NÅ 

• Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av tredagers opphold (trinn 1, 5 og 3) •  •  •  •  •  •  •  •  

• Evaluering av tredagers opphold •  •  •  •  •  •  •  •  

• Forberedelse, gjennomføring, etterarbeid og evaluering av to femdagers opphold (trinn 1, 2/4 og 3) •  •  •  •  •  •  •  •  

• Forberedelse, gjennomføring, etterarbeid og evaluering av fire femdagers opphold (trinn 1, 2/4 og 3) •  •  •  •  •  •  •  •  

• Forberedelse, gjennomføring og evaluering av fagkurs for tjenesteytere •  •  •  •  •  •  •  •  

Sluttevaluering  

• Systematisk evaluering av hele prosjektperioden   •  •  •  •  •  •  •  •  

• Utarbeide sluttrapport •  •  •  •  •  •  •  •  

• Planlegge videreføring av enheten som del av ordinær drift ved Frambu •  •  •  •  •  •  •  •  
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5. Risikofaktorer 
I prosjektet har vi identifisert ulike risikofaktorer: 
 
Likeverdig tilbud og rekruttering 
Ideelt sett, for å oppnå et likeverdig tilbud, bør palliasjon tilbys innenfor eksisterende strukturer i 
helsetjenesten. Opprettelse av en nasjonal enhet, som Leve NÅ, kan risikere å komme i veien for et 
tilbud der familien bor. Dette motvirkes i prosjektet ved at tiltakene som Leve NÅ-enheten tilbyr ikke 
gis isolert sett, men sees i sammenheng med det tilbudet som gis lokalt. Likeledes utarbeides 
tjenestetilbudet for den enkelte familie i tett samhandling med kommunale tjenesteytere (f.eks. 
fastlege, helsesøster, fysioterapeut, ergoterapeut, pedagog) og spesialisthelsetjenesten (f.eks. 
barnehabiliteringer, barneavdelinger og palliative team). Advisory board, som består av 
representerer fra aktuelle samarbeidspartnere har kommet med gode innspill om hvordan 
samhandling best kan ivaretas i prosjektet.  

Det kan være en risiko at få familier søker Leve NÅ-enheten om tjenester, enten fordi de ikke ønsker, 
eller fordi de, eller tjenesteapparatet, ikke kjenner tilbudet. Det er en forutsetning at tilbudet blir 
markedsført godt, noe som er en av grunnene til at kommunikasjonsfaglig kompetanse er planlagt 
inn i prosjektet. Likeledes legges det stor vekt på samarbeid om rekruttering med lokale og regionale 
aktører, samt ulike organisasjoner/foreninger, som alle er representert i arbeidsgruppen og advisory 
board. Her vil også Leve NÅ-enheten nyte godt av det nettverket som kompetansetjenesten har 
opparbeidet seg gjennom mange år.  

Det er også en risiko at geografisk avstand være utfordrende for noen familier, nettopp fordi barna 
har store medisinske utfordringer og er for syke til å flyttes på. Erfaringer og tilbakemeldinger fra 
foreldre tilsier imidlertid at dersom familien får ta del i planleggingen, og det legges godt til rette for 
medisinsk oppfølging under oppholdet, vil familien kunne benytte seg av et nasjonalt tilbud. 
Prosjektet har representanter fra Helse-Midt og Helse-Nord i advisory board som bidrar med 
erfaringer og råd om rekruttering og geografisk avstand. Dersom det i prosjektet oppstår en 
geografisk skjevfordeling i rekruttering vil prosjektgruppen, i samarbeid med regionale instanser og 
palliative team, se på muligheten for å utarbeide et lokalt tilbud, basert på deler eller hele femtrinns 
modellen. Prosjektet har her nytte av at ansatte fra kompetansetjenesten har lang erfaring med å 
planlegge og gjennomføre regionale brukerkurs og fagkurs, sammen med instanser i kommune, 
habiliteringstjenesten og Statped.  

I og med at det anslagsvis er minst 3500-4000 barn i Norge årlig som har behov for lindrende 
behandling og omsorg kan det være en risiko for at det er flere familier som ønsker tilbud ved Leve 
NÅ-enheten enn det det er kapasitet til i prosjektperioden. For å sikre at prosjektet kan møte denne 
utfordringen vil det utarbeides prioriteringskriterier. 

Erfaring tilsier at sårbare familier, og de som kanskje har størst behov, kan være vanskelig å nå. Dette 
gjelder for eksempel familier med minoritetsbakgrunn. For å rekruttere sårbare familier vil Leve NÅ-
enheten ta i bruk det nettverket som kompetansetjenesten allerede har etablert i helsevesenet og i 
opplæringssektoren. I tillegg vil de ulike representantene i advisory board og i arbeidsgruppen 
markedsføre enhetens tilbud i de fagmiljøer og nettverk de er tilknyttet.  
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Mange kommuner har stram kommuneøkonomi og manglende ressurser, noe som kan føre til at de 
ikke sender assistenter og andre tjenesteytere på opphold på Leve NÅ-enheten. Her er 
oppstartsmøtet (trinn 1) svært viktig for at kommunen skal forstå hvorfor det er nødvendig å sende 
ansatte på opphold, både med tanke på barnets beste og for egen kompetanseheving. I prosjektet 
legges det også til rette for at møter og samhandling med tjenesteytere under opphold kan foregå 
digitalt. Kompetansetjenesten har lang og god erfaring med digitalisering av tilbud og har både 
kompetanse, utstyr og ulike systemer som muliggjør dette.  
 
Innhold og kvalitet på tilbudet  
Målgruppen i prosjektet er heterogen. Det er store forskjeller med tanke på hvor i sykdomsforløpet 
barna befinner seg og hvilke ønsker og behov de ulike familiene har for et palliativt tilbud. Av denne 
grunn er det en risiko at tilbudet ved Leve NÅ-enheten ikke treffer de ulike målgruppene. For å sikre 
at Leve NÅ-enheten tilbyr tilpassede tjenester benyttes medlemmene av arbeidsgruppen og advisory 
board aktivt i utformingen av tilbudet. Erfaringer fra søknadsprosessen er at representantene fra 
begge disse gruppene stiller kritiske spørsmål til prosjektgruppen, har god innsikt i målgruppens 
ønsker og behov og gir svært relevante innspill på løsninger.  
 
Stiftelsen Frambu anerkjenner at det kan bli utfordrende å rekruttere kvalifiserte fagpersoner i 
stillingene som er stipulert i prosjektet, og som ikke dekkes gjennom frikjøp fra 
kompetansetjenesten. Fordelen er imidlertid at Leve Nå-enheten geografisk sett skal ligge i nær 
tilknytning til Stor-Oslo, hvor det finnes godt etablerte kompetansemiljøer på barnepalliasjon. Det 
kan også være en fordel at stillingene som skal besettes ikke er fulltid, noe som gir fagpersoner 
mulighet til å ha deltidsstillinger. På denne måten vil enheten tilføres oppdatert kunnskap og 
erfaringer fra relevante kliniske miljøer. 
 
Personvern og økonomi 
I prosjektet legges det stor vekt på tett samhandling mellom foreldre, lokalt/regionalt 
tjenesteapparat og Leve NÅ-enheten, noe som forutsetter flyt av sensitiv informasjon. Dette 
innebærer at enheten må innhente samtykke fra foreldre til deling av informasjon, samt at det må 
utarbeides en samhandlingsform som sikrer personvernet.  
 
Å opprette en ny enhet, som Leve NÅ, innebærer en økonomisk risiko. Den store fordelen med 
prosjektet er at enheten vil være nært knyttet til kompetansetjenesten, og bygningsmasse, 
infrastruktur og personalressurser er allerede etablert og eies og driftes av Stiftelsen. Prosjektet har 
derfor fra start god kontroll over de økonomiske rammene og utgifter knyttet til drift av enheten.  
 
 

6. Kontrolltiltak            
Kompetansetjenesten har et omfattende kvalitetssystem som består av detaljerte beskrivelser av 
rutiner og prosedyrer for planlegging, gjennomføring og evaluering av den faglige virksomheten. Leve 
NÅ-enheten vil bli gjenstand for en tilsvarende evaluering årlig.  
 
Som beskrevet under overskriften Metoder, kunnskap og erfaring vil det bli gjennomført en 
systematisk evaluering av enheten gjennom hele prosjektperioden. Det vil bli sendt ut elektronisk 
spørreskjema (Questback) i etterkant av alle opphold, både til foreldre og tjenesteytere. Likeledes vil 
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det sendes ut Questback til deltagere på fagkurs. Resultatene fra evalueringene analyseres årlig opp 
mot prosjektets målsettinger. Som skissert i tiltaks- og fremdriftsplanen legges det opp til 
prosessevalueringer som sees opp mot tiltakene i prosjektet. Prosessevaluering vil foregå internt i 
prosjektgruppen og med samarbeidspartnerne. Tiltak justeres underveis for å sikre et best mulig 
sluttresultat. 
 
Behandling av sensitive personopplysninger følger Personopplysningsloven. Elektroniske møter 
gjennomføres via Norsk Helsenett. Direktør ved Stiftelsen Frambu, Kristian Kristoffersen, er ansvarlig 
for enhetens behandling av personopplysninger og det daglige ansvaret delegeres til prosjektleder. 
 
For å utvikle og sikre kvaliteten på tjenestene og enhetens drift rapporters avvik i Stiftelsen Frambus 
elektroniske avvikssystem og nødvendige tiltak iverksettes. Kvalitetsmeldinger brukes for å 
dokumentere avvik fra regler og rutiner, ulykker, nesten-ulykker osv.  
 
Prosjektøkonomien vil revideres av Stiftelsens revisor.   
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BUDSJETT	2021	FOR	PALLIASJONSPROSJEKTET

Lønnutgifter	inkl.	sosiale	utgifter	 4	815	815

Reiseutgifter,	arrangement,	møter	og	konferanser 200	000

Konsulenttjenester 538	426

Trykking,	publikasjoner,	kunngjøringer,	utsending	og	distribusjonskostnader 30	000

Investeringer,	inventar	og	utstyr	for	oppstartsåret	 740	000

Kontroller	i	kunngjøring	om	det	gis	tilskudd	til	det;	revisjon 10	000

Driftsutgifter,	forbruksmateriell	og	kontortjenester 64	000

Fire	5	dagers	opphold	-	kostnad	for	leie	av	senteret	+	10000,-	til	aktivitet
Inkl.	kost	og	losji	for	deltagere,	resepsjon,	aktivitetsleder	og	skole/barnehage) 380	000 1	520	000

Ett	helgeopphold	(fra	lunsj	fredag	til	sønadag	14.00)	-	kostnad	for	leie	av	senteret	+	10000,-	til	aktivitet
Inkl.	kost	og	losji	for	deltagere,	resepsjon	og	aktivitetsleder 90	000 90	000
Ekstra	kostnad	for	miljøarbeidere,	3	stk.	a	10	timer 23	000

Andre	utgifter:
Tolketjenester	til	totalt	åtte	familier	under	5	dagers	opphold	og	to	familier	helgeopphold	 418	577
Honorar	til	medlemmer	av	advisory	board	og	arbeidsgruppe 10	954

SUM	PROSJEKTSØKNAD 8	460	772


