
Ikke alle barn har fremtiden foran seg. Noen har tilstander som er 
uforutsigbare og livstruende. For disse barna er det viktig at ikke alt 
handler om sykdom og begrensninger, men at det legges til rette for 
nye erfaringer og gode opplevelser her og nå. 

Å leve med et alvorlig sykt barn påvirker hele familien. For at familien 
skal kunne leve et så godt liv som mulig trenger de et helhetlig 
og koordinert tilbud, med god hjelp og støtte gjennom hele 
sykdomsforløpet og etter barnets død.

Leve NÅ har høy kompetanse på barnepalliasjon. Vi tilbyr individuelt 
tilpassede tjenester basert på kartlegging av familiens behov 
for støtte. Tilbudet til familien utarbeides i nært samarbeid med 
lokale instanser Leve NÅ bidrar også med støtte, veiledning og 
kompetanseheving til familienes lokale tjenesteytere. 

Foresatte selv og tjenesteytere kan ta direkte kontakt med Leve NÅ. 
Ved førstegangssøknad må det legges ved henvisning fra lege.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!
E-post: levenaa@frambu.no

Tlf: 64 85 60 00

instagram.com/leve_naafacebook.com/levenaa



Samlinger på Frambu senter

Familieopphold gir familien mulighet til å møte andre i samme situasjon. 
Program tilpasses barnas og foresattes ønsker og behov og inkluderer 
både informasjon, gode samtaler, ro og aktiviteter for hele familien. Nære 
støttepersoner er også velkomne til å delta. Familieopphold er gratis, med 
overnatting fra mandag til fredag. Neste opphold er uke 38 og 48.

Samling for familier som har mistet barn gir familien mulighet til å 
møte andre i samme situasjon og få kunnskap om sorgreaksjoner og 
mestringsstrategier. Samling er gratis, med overnatting fra fredag til 
søndag. Neste samling er 11.-13. november. 

Mer informasjon om tilbud og påmelding 
finner du på levenaa.no

Tilbud fra Leve NÅ 2022

Webinarer og fagkurs

1. juni  Søsken i førskolealder  
1. juni  Søsken i skolealder 
10. juni Barnepalliasjon og sjeldne diagnoser  
7. september  Ivaretakelse av hjelpere  
19. oktober Besteforeldrerollen 

Lokale tjenester 
 
Leve NÅ gir informasjon til foresatte og tjenesteytere lokalt. Eksempler på 
temaer som Leve NÅ har kompetanse på:  

• Samhandling og koordinering av tjenester 
• Symptomer og oppfølging  
• Det gode barneliv  
• Å være forelder og leve i beredskap  
• Å være søster eller bror  
• Ivaretakelse av tjenesteytere 


