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Henvisning til Leve NÅ - enhet for samhandling, livskvalitet og lindring 

 
 

Barnets navn       Personnummer (11 sifre): 
       
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse:        Postnummer/sted: 
     
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Diagnose:       Tilleggsdiagnoser: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Symptomdebut:      Når ble diagnosen stilt? 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 Pårørende (foresatte): 
 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 Navn, fødselsnummer, relasjon:    Adresse (hvis annen):  Telefon og e-post 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________  
Navn, fødselsnummer, relasjon    Adresse (hvis annen):  Telefon og e-post 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 Årsak til henvisning:  
Hvilke behov har barnet/familien som de ønsker at enheten Leve NÅ skal bidra med? Legg ved eget skriv ved behov. 

 

 
 
 
 
Har barnet en Individuell plan?                                                                                      Ja / Nei 

_______________________________________________________________________________________________ 
 Kontaktpersoner i hjelpeapparatet: 
 Koordinator ansvarsgruppe (navn og arbeidssted):     Telefon/e-post: 
       

_______________________________________________________________________________________________ 

 Fastlege (navn og arbeidssted):       Telefon/e-post: 
         

_______________________________________________________________________________________________ 
 Sykehus/avd.  (navn og kontaktperson:       Telefon/e-post: 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 Habiliteringstjeneste (navn og kontaktperson):      Telefon/e-post 
        : 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 Barnehage/skole (navn og kontaktperson):     Telefon/e-post: 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Relevante epikriser og diagnosebekreftelse må legges ved henvisningen 
 
 
Leve NÅ gis tillatelse til å innhente relevante opplysninger om barnet fra instansene over.  
 
Jeg/vi samtykker herved til at mitt/vårt barn kan registreres ved Leve NÅ enheten. Personer over 16 år med 
samtykkekompetanse må også signere.  
 

 
 

 
Henvisende lege      Foresatte/verge og personer over 16 år  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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Leve NÅ – Enhet for samhandling, livskvalitet og lindring gir tilbud til barn med livstruende og livsbegrensende 
tilstander, deres familier og tjenesteapparat. Målet med tilbudet er å bidra til å styrke kompetansen på 
fagfeltet barnepalliasjon lokalt slik at barnet og familiene kan leve et så godt liv som mulig der de bor. 
 
Hvem kan søke om tjenester fra Leve NÅ? 
Målgruppen for Leve NÅ er barn og unge (0-18 år) med genetiske, medfødte og ervervede tilstander som er   
livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier. Tilbudet omfatter også målgruppens lokale og regionale 
tjenesteytere. 
 
Hvilke tjenester tilbyr Leve NÅ? 
Leve NÅ tilbyr ulike type tjenester, avhengig av barnets og familiens behov. Tilbudene støtter opp 
under positiv samhandling og koordinering av tjenester til det beste for familien.   
 

• Lokalt tilbud 
Tilbudet er basert på familiens og tjenesteapparatets ønsker og behov og gjennomføres enten fysisk i 
kommunen eller digitalt. Eksempler på temaer som Leve NÅ kan bidra med er 
diagnoseinformasjon         og ulike temaer knyttet til oppfølging og koordinering av tilbud til barn med        
behov for palliasjon. Leve NÅ bistår også med informasjon og veiledning til familien og tjenesteytere           
lokalt etter barnets død. Tilbudet gis etter henvisning fra lege. 
 

• Tilbud på Frambu senter 
Tilbudet innebærer et opphold på Frambu senter for barnet, foreldrene, søsken, samt nære            
tjenesteytere. Oppholdet gir familien mulighet til å møte andre i samme situasjon og til å adressere       
konkrete problemstillinger som er viktig for dem. Leve NÅ vil både før, under og etter oppholdet legge til                      
rette for samarbeidsmøter med foreldre og relevante tjenesteinstanser, slik at oppholde tilpasses            
familien og forankres lokalt. Tilbudet gis etter henvisning fra lege.  
 

• Fagseminarer 
Leve NÅ arrangerer ulike fagseminarer for pårørende og tjenesteytere på aktuelle temaer 
innen barnepalliasjon. Seminarene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med våre 
samarbeidspartnere. Fagseminarer er gratis og arrangeres både på senteret og lokalt. Egen                   
påmelding finnes på enhetens nettside. 

 
Tjenester fra Leve NÅ er kostnadsfritt.  
  

Les mer om Leve NÅ og de ulike tjenestene vi tilbyr på vår nettside levenaa.no. 

 
 
 
 
 

 

Områder Leve NÅ har kompetanse på: 

• Barnepalliasjon 

• Samarbeid og koordinering av oppfølging   

• Diagnosekunnskap   

• Symptomer og oppfølging    

• Akuttplan   

• Foreldrerollen og å leve i beredskap   

• Å være søster eller bror   

• Sorg og sorgreaksjoner 

• Informasjon og kommunikasjon innad i familien og til andre   

• Aktivitet og deltagelse   

• Tilrettelegging i barnehage og skole   

• Å arbeide med alvorlig syke barn  
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