PEDIATRIGRUPPEN
Palliativ pleie av barn og unge
Palliativ pleie av barn og unge (barnepalliasjon) er et fagfelt i rask utvikling. Det har mye til felles
med palliativ pleie av voksne, men også noen klare forskjeller – særlig fordi personell som arbeider
med barnepalliasjon, ofte har spesialisering i pediatri og kunnskap om de spesifikke behovene hos
barn med en lang rekke sjeldne og komplekse tilstander. Fra diagnosen stilles kan den palliative
pleien strekke seg over mange år. Den kan omfatte et stort antall spesialister og tjenester som må
samarbeide for å gi barnet daglig pleie og omsorg, dekke utviklingsmessige, sosiale, åndelige og
medisinske behov, og støtte barnets familie.
Barnepalliasjon anerkjennes i økende grad som et eget spesialfelt, men det er langt fra slik at
tilbudet er tilstrekkelig eller jevnt fordelt over hele Europa. Det er spesielt behov for støtte til land i
Europa hvor barnepalliasjon ikke er etablert som fagfelt, og land hvor det bare gis tilbud i
begrensede områder, slik at vi kan sikre at fremgangen fortsetter.

EAPCs pediatriske arbeidskomité
Pediatrigruppen koordineres av Arbeidskomiteen, som er en liten kjerne av ressurspersoner som
skal bidra til faglig utvikling blant spesialister og organisasjoner som arbeider med barnepalliasjon
over hele Europa.
Målet er å sikre at barnepalliasjonsfeltet blir bedre representert i EAPC, slik at EAPC kan fungere som
én stemme over hele Europa for palliasjon for alle aldersgrupper. Arbeidskomiteen skal knytte
sammen alle som arbeider med å utvikle og opprettholde palliative tjenester for barn, dele
erfaringer, drive forskning og spre resultatene av denne, og bygge opp et bredt kompetansegrunnlag
for dette lille og spesialiserte området innenfor helsesektoren.
Mål
1. Å bygge et nettverk av alle de forskjellige spesialistene innenfor de fagområdene som er
involvert i utviklingen av barnepalliasjon i europeiske land, og skape muligheter for å dele
informasjon, forskning, opplæring og påvirkningsressurser.
2. Å støtte utviklingen og spredningen av kompetanse om barnepalliasjon ved å utforme
prosedyrer for å publisere retningslinjer og standarder.
3. Å bedre utdanningsmulighetene for de som arbeider innenfor barnepalliasjon ved å
utarbeide og presentere faglig innhold om pediatri ved EAPCs samlinger.
4. Å støtte utviklingen av barnepalliasjonsfeltet over hele Europa ved politisk påvirkning og
bevisstgjøring, og ved å informere organisasjoner om den støtten som foreninger for
barnepalliasjon kan gi rundt i verden.
Hvis du vil delta i EAPCs pediatrigruppe, kan du sende en e-post til EAPC@togetherforshortlives.org.uk

