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1 Innledning 
Frambus	 faglige	 virksomhet	 inngår	 som	 en	 del	 av	 Nasjonal	 kompetansetjeneste	 for	
sjeldne	diagnoser	(NKSD),	og	har	gjennom	dette	nasjonalt	ansvar	for	mer	enn	400	ulike	
sjeldne	diagnoser.	Diagnosene	er	 fordelt	mellom	medarbeiderne	tverrfaglige	diagnose-
team	i	fagavdelingen,	og	disse	står	oppført	som	kontaktpersoner	for	denne	diagnosen	på	
Frambu.		

Frambus	hovedoppgaver	er	 å	utvikle	kunnskap	om	sjeldne	diagnoser,	 og	 formidle	
denne	 personer	 med	 en	 slik	 diagnose	 og	 deres	 pårørende,	 og	 til	 fagpersoner	 som	
arbeider	innenfor	dette	området.			

2 Nye brukere og omfang av utførte tjenester 
Frambu	har	 i	 løpet	av	2016	registrert	335	nye	brukere.	Frambu	har	da	registert	4684	
brukere.	I	løpet	av	2016	mottok	1097	personer	tjenester	fra	Frambu.		
	 Aldersmessig	er	tyngdepunktet	blant	de	registrerte	brukerne	i	gruppa	19–66	år.	
Det	er	likevel	en	ørliten	forskyvning	fra	2015-2016	mot	eldre	brukere:	Økningen	for	alle	
er	7,1%.	For	aldersgruppa	0–18	år	er	økningen	5,3%,	for	aldersgruppa	19–66	år	er	den	
på	8,8%,	mens	for	de	over	67	år	er	økningen	på	hele	14,3%.		

Det	 er	 uavklart	 om	 dette	 skyldes	 at	 vi	 får	 flere	 nye	 brukere	 i	 den	 eldste	
aldersgruppa,	eller	om	dette	er	et	utslag	av	at	allerede	eldre	brukere	blir	eldre,	og	skifter	
gruppetilhørighet.	Dette	er	et	spørsmål	det	vil	være	interessant	å	gå	inn	i.		
	

3 Utvikling av kunnskap om sjeldne diagnoser 
For	 å	 kunne	 gi	 et	 best	 mulig	 tilbud	 til	 brukere	 og	 fagpersoner	 er	 det	 vesentlig	 at	
Frambus	 ansatte	 holder	 ved	 like	 og	 utvikler	 egen	 kompetanse.	 Dette	 gjøres	 gjennom	
deltakelse	 på	 kurs	 og	 konferanser,	 gjennom	 forsknings-,	 utviklings-	 og	
innovasjonsprosjekter,	 gjennom	 videreutdanning	 og	 gjennom	 diverse	
internopplæringstiltak.		

Videre	skjer	en	vesentlig	del	av	vår	kompetanseutvikling	i	møte	med	familiene	som	
deltar	 på	 kurs	 og	 mottar	 veiledning	 i	 ulike	 former.	 Gjennom	 våre	 kurs-	 og	
veiledningstjenester	 har	 vi	 en	 unik	mulighet	 til	 å	møte	 grupper	med	mennesker	med	
samme	sjeldne	diagnose,	deres	familier	og	fagpersoner	fra	deres	nettverk.	Dette	gir	oss	
en	 praksis-	 og	 virkelighetsnær	 erfaring,	 kompetanse	 og	 troverdighet.	 Gjennom	 ulike	
internopplæringstiltak,	evalueringer,	utviklings-	og	dokumentasjonsarbeid	har	vi	 fokus	
på	å	sikre	at	denne	kompetansen	deles	internt	blant	våre	medarbeidere.		

3.1 Deltakelse på kurs og konferanser	
I	 2015	deltok	20	 av	Frambus	 ansatte	på	 følgende	nasjonale	 og	 internasjonale	 kurs	 og	
konferanser	(i	den	grad	Frambu	har	vært	representert	med	foredrag	og	postere,	går	det	
fram	av	avsnitt	3.3	nedenfor):		
	

• Lebers	Heriditære	Optikus	Nevropati	(LHON),	Stockholm	
• Norsk	smerteforening		
• Innovasjonskonferansen	2016	
• NAKMI,	jubileumskonferanse	(NONEMI):	Et	likeverdig	helsetilbud	
• Arbeidsmøte	om	metabolske	sykdommer	
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• 3rd	International	Congress	on	paediatric	palliative	care,	Roma	
• 8.	nasjonale	møte	i	medisinsk	genetikk	
• SOR-konferansen	om	NOU	2016:17	På	lik	linje	
• Ulobas	jubileumskonferanse	om	borgerstyrt	personlig	assistanse	
• 4th	Nordic	Conferance	on	rare	diseases	
• Fagkonferanse	om	nevromuskulære	sykdommer,	Tromsø	
• The	20th	SSBP	(Society	for	the	Study	of	Behavioural	Phenotypes)	international	

research	symposium,	Siena,	Italia	
• 17th	European	Neurofibromatosis	meeting,	Italia	
• Nordic	expert	nurse	meeting	2016,	Stockholm	
• Smith-Magenis'	konferanse,	St.	Louis	
• Phelan-McDermids-konferanse,	Orlando	
• MPS-konferanse	Bonn,	Tyskland	
• Integrasjon	og	helse	
• Utfordrende	atferd	og	utviklingshemning	
• Funksjonshemmede,	seksualitet	og	samliv	
• Sjeldendagen	2016	
	

3.2 Forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter 
Frambu	deltar	i	flere	forskningsprosjekter,	som	bidrar	til	å	øke	vår	kompetanse	innenfor	
de	diagnosene	vi	har	ansvaret	 for.	Her	er	status	 for	prosjektene	senteret	er	 involvert	 i	
(for	vitenskapelige	publikasjoner,	se	Avsnitt	3.4	og	Vedlegg	3):			
	

• Prosjektet	 ”Arvelige	 bevegelsesforstyrrelser,	 nettverksbygging	 og	
kvalitetsheving-	 et	 pilotprosjekt”,	 finansiert	 gjennom	 midler	 fra	 NKSD,	 er	
gjennomført.	Rapport	er	levert.		

• Om	 livsfaser	 og	 aldring	 ved	 to	 sjeldne	 diagnoser	 (Kartlegging	 30+	 prosjektet):	
Datainnsamlingen	er	avsluttet.	Det	arbeides	med	de	innsamlede	data.	En	artikkel	
er	publisert	fra	denne	studien,	og	to	artikler	er	under	ferdigstillelse.	Resultater	er	
presentert	på	den	nordiske	konferansen	om	sjeldne	diagnoser	i	København,	og	på	
arrangementer	i	regi	av	brukerforeningene.	

• Psykososial	 helse	 blant	 personer	 med	 Klinefelter	 syndrom:	 Avsluttet	
datainnsamling	 fra	 gutter	 og	 menn	 med	 kjønnskromosomforstyrrelser.	 To	
internasjonale	og	en	nasjonal	artikkel	er	publisert.	En	internasjonal	artikkel	er	til	
trykking,	 og	 en	 fe,te	 artikkel	 fra	 dette	 prosjektet	 er	 i	 andre	 revisjon	 i	 et	
internasjonalt	 tidsskrift.	 Resultatene	 er	 også	 presentert	 på	 brukerforeningens	
landsmøte.	Turners	syndrom	–	oppfølgingsstudie:	Avsluttet	datainnsamling	som	er	
en	 oppfølgingsundersøkelse	 av	 voksne	 kvinner	 med	 Turner	 syndrom.	 	 En	
internasjonal	artikkel	er	publisert.		

• Å	 vokse	 opp	 som	 søsken	 til	 et	 barn	 med	 sjelden	 funksjonshemming:	 Pågående	
datainnsamling,	 intervensjon	 for	 å	 bedre	 kommunikasjon	 mellom	 foreldre	 og	
friske	søsken.	Datainnsamlingen	avsluttes	i	 juni	2017.	Fokus	i	2016	har	vært	på	
datainnsamling,	 og	 flere	 nasjonale	 og	 internasjonale	 publikasjoner	 er	 under	
arbeid.			

• Smith-Magenis	 syndrom	 –	 en	 skandinavisk	 kartleggings-	 og	 intervensjonsstudie	
(PhD-prosjekt):	Prosjektet	er	godt	i	gang,	og	har	fått	delfinansiering	fra	NKSD:		
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I	tillegg	har	Frambu	deltatt	i	følgende	forskningsprosjekter	ledet	eksternt:		
	

• Studie	av	Rett	syndrom,	ved	Vestre	Viken	HF	
• Studie	 av	 Angelman	 syndrom,	 ved	 Nasjonalt	 kompetansesenter	 for	

nevroutviklingsforstyrrelser	og	hypersomnier.		
• Svært	sjeldne	kromosomavvik	med	utviklingshemning	-	en	kartleggingsstudie	av	

to	ulike	kromosomavvik.	Artikkelen	“A	Structured	Assessment	of	Motor	Function	
and	Behavior	in	Patients	with	Kleefstra	Syndrome”	publisert	i	det	vitenskapelige	
tidskriftet	European	journal	of	medical	genetics	i	januar.		

	
Forsknings-	 og	 utviklingsgruppa	 ved	 Frambu	 har	 også	 et	 formelt	 samarbeid	 med	
professor	Wendy	 Silverman,	 Yale	 university,	 USA.	 Samarbeidet	 innebærer	 blant	 annet	
videokonferanser	 hvor	 Frambu-ansatte	 har	 anledning	 til	 å	 drøfte	 forsknings-	 og	
utviklingsprosjektet	i	ulike	faser	med	Silverman.		

Videre	 har	 ansatte	 på	 senteret	 gjennom	 2016	 arbeidet	med	 innovasjonsprosjektet	
Sjelden.no,	som	er	finansiert	ved	NKSD-midler.	Prosjektet	er	gikk	inn	i	fase	2	i	2016,	og	
har	 nå	 ansatt	 tre	 midlertidige	 prosjektmedarbeidere	 i	 tillegg	 til	 den	 faste	 staben,	 en	
redaktør,	en	kursutvikler	og	en	multimedieprodusent.		

Endelig	 har	 Frambu	 videreutviklet	 to	 modeller,	 som	 begge	 bygger	 på	 senterets	
grunnidé	om	å	sette	brukeren	og	dennes	familie	i	sentrum:			
	

• Hvem	er	jeg?-modellen:	Modellen	ut	på	at	barn	og	unge	med	en	sjelden	diagnose	
møtes	 over	 samme	 tema	 med	 sine	 foresatte.	 Hensikten	 er	 å	 bidra	 til	 å	 styrke	
selvoppfatningen	hos	barna	og	ungdommene,	og	å	gi	de	foresatte	et	verktøy	for	å	
hjelpe	barna	og	ungdommene	med	de	utfordringene	de	har.	Jeg	kan	skrive	under	
på	at	det	å	leve	med	et	familiemedlem	med	en	sjelden	diagnose	er	krevende	for	
hele	 familien.	 Det	 har	 vært	 gjennomført	 3	 kurs	 med	 utgangspunkt	 i	 denne	
modellen	i	løpet	av	2016.		

• Foreldredeltakelsesmodellen:	 De	 siste	 årene	 har	 Frambu	utviklet	 en	
ny	kursmodell	 for	 familier	med	 førskolebarn	med	en	sjelden	diagnose.	Målet	 er	
øke	 foreldrenes	 kunnskap	 om	 eget	 barn	 og	 diagnose,	 og	 styrke	 deres	
mestringsstrategier	i	hverdagen,	og	å	utvikle	et	konkret	arbeidsverktøy	som	kan	
benyttes	av	Frambu	sine	ansatte	under	gjennomføring	av	kurs	 for	 familier	 som	
har	små	barn	i	alderen	0-6	år.	Det	har	vært	gjennomført	4	kurs	gjennom	2016.		

3.3 Videreutdanning 
For	øyeblikket	 er	 en	 av	 Frambus	 spesialpedagoger	 godt	 i	 gang	med	 en	doktorgrad	på	
Smith	 Magenis	 syndrom.	 En	 av	 pedagogene	 i	 Avdeling	 for	 interne	 tjenester	 og	
miljøarbeid	 har	 i	 løpet	 av	 høsten	 2016	 tatt	 videreutdanning	 innen	 musikk	
(Musikkbasert	miljøbehandling,	7,5	studiepoeng,	ved	Nord	universitet).	To	ansatte	er	 i	
gang	 med	 mastergrad,	 en	 i	 Sosialfag	 ved	 Høgskolen	 i	 Oslo	 og	 Akershus,	 og	 en	 i	
faglitterær	skriving	ved	Høgskolen	i	Sørøstnorge.		

3.4 Andre kompetanseutviklende tiltak 
To	 ganger	 i	 2016	 ble	 det	 arrangert	 en	 internopplæringsuke	 på	 Frambu,	 i	 januar	 og	 i	
august.		
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4 Formidling av kunnskap om sjeldne diagnoser 
Frambu	formidler	kompetanse	 innen	en	rekke	områder,	brukerrettet	aktivitet	(direkte	
rettet	 mot	 personer	 med	 diagnose	 og	 deres	 pårørende),	 veiledning	 av	 fagpersoner,	
formidling	 gjennom	 ulike	 medier,	 innlegg	 og	 postere	 på	 konferanser,	 formidling	
gjennom	vitenskapelige	publikasjoner,	og	deltakelse	i	undervisning.		

4.1 Formidling gjennom kurs og veiledning 
Frambu	gjennomfører	kurs	både	for	navngitte	brukere	og	deres	familie	(brukerkurs)	og	
tjenesteytere	 (fagkurs).	 Tjenesteytere	 følger	 også	 brukerkursene.	 Tabell	 1	 viser	
gjennomførte	kurs	i	ulike	kategorier	i	2016.		
	
Kurstype	 2015	 2016	 Årsmål	2016	
	 Kurs	 Deltakere	 Kurs	 Deltakere	 	
Brukerkurs	 33	 1553	 28	 1634	 1650	
Gjestekurs1	 8	 370	 10	 498	
Frambuleir	 4	 179	 4	 174	 180	
Fagkurs2	 14	 1490	 16	 1461	 2200	
Totalt	 59	 3592	 58	 3767	 	

Tabell 1 Veiledningstjenester til fagpersoner	
	

To	 brukerkurs	 ble	 avlyst	 på	 grunn	 av	 manglende	 påmelding.	 Det	 ble	 i	 stedet	 gitt	 et	
individuelt	 tilbud	 på	 ett	 av	 kursene.	  Videre har Frambu	 gitt	 ulike	 former	 for	
veiledningstjenester	 til	 fagpersoner.	 Tabell	 2	 gir	 en	 oversikt	 over	 omfanget	 av	 disse	
tjenestene	i	2016:		
	
Tjeneste 2016 2015 
 Saker Deltakere Saker Deltakere 
Veiledning til navngitt bruker 169 1581 157 1484 
Veiledning til ikke navngitt bruker 
(systemsaker) 

32 1852 52 1646 

Totalt 180 2612 209 3130 
Tabell 2: Veiledningstjenester til fagpersoner 

 
Der bruker er navngitt, fordeler disse tjenestene seg på følgende 
aktiviteter (sammenholdt med tilsvarende tall for 2015):  
 
Aktivitet	 VP	2016	 Resultat	2016	 Resultat	2015	
Utreiser	 75	 84	 98	
Nettmøter/Telefon-	og	videokonferanse	 75	 49	 32	
Veiledning	på	Frambu	 20	 36	 27	
Totalt	 170	 169	 157	

Tabell 3: Veiledningstjenester fordelt på aktivitetstype	
 

4.2 Formidling gjennom medier 
Frambu	 formidler	 mye	 kunnskap	 om	 sjeldne	 diagnoser	 gjennom	 ulike	 medier.	 For	
eksempel	ble	det	registert	30	medieomtaler	gjennom	året	(vedlegg	1	for	liste).	Mange	av	
																																																								
1	Gjestekurs	er	brukerkurs	arrangert	av	andre	sentre	i	Nasjonal	kompetansetjeneste	for	sjeldne	diagnoser.		
2	Tallene	her	inkluderer	deltakere	på	videokonferanse.		
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disse	 har	 vært	 formidlet	 gjennom	nettaviser	 og	 nettsteder.	 Samtidig	 ser	 vi	 en	 fortsatt	
økning	i	formidling	gjennom	sosiale	medier.	Tallene	for	2016	er	oppsummert	i	tabell	4,	
der	de	også	sammenliknes	med	tilsvarende	tall	for	2015	(der	slike	finnes).		
	
Type	 2015	 2016	
Egne	nettsider	 	 	
	 Antall	unike	brukere	 172293	 256371	
	 Antall	økter	 276523	 389093	
	 Gjennomsnittlig	lengde	på	hver	økt	 3min	9	sek	 2	min	37	sek	
Facebook	 	 	
	 Antall	følgere	 8050	 10523	
	 Egne	innlegg	 283	 320	
Twitter	 	 	
	 Antall	følgere	 107	 702	
	 Antall	tweets	 121	 200	
Video	på	nett	 	 	
	 YouTube:	antall	filmer	 82	 96	
	 YouTube:	antall	avspillinger		 11946	 20167	
	 Vimeo:	antall	filmer	 208	 197	
	 Vimeo:	antall	avspillinger	 12427	 33175	
Chat	(antall	henvendelser	besvart)	 136	 226	
Medieomtaler	(se	vedlegg	1	for	oversikt)	 61	 30	

Tabell	4:	Formidling	gjennom	medier	

4.3 Innlegg og postere på konferanser 
Ansatte	på	Frambu	har	hatt	34	faglige	bidrag	på	nasjonale	og	internasjonale	
konferansers,	seminarer	og	kurs	i	løpet	av	året.	Se	vedlegg	2	for	en	fullstendig	oversikt.		

4.4 Vitenskapelige publikasjoner 
Til	 sammen	10	vitenskapelige	artikler	publisert	 i	2016	hadde	en	eller	 flere	ansatte	på	
Frambu	 som	medforfatter(e).	 I	 tillegg	 var	 en	 ansatt	medredaktør	 på	 en	 vitenskapelig	
antologi.	Se	vedlegg	3	for	fullstendig	oversikt	over	disse.			

4.5 Lærlinger 
Frambu	 er	 lærebedrift	 og	 hadde	 gjennom	 2016	 flere	 lærlinger	 under	 opplæring,	
innenfor	 barne-	 og	 ungdomsarbeid,	 IKT,	 kontor	 og	 administrasjon	 og	 kokkefaget.	
Fagprøver	blir	arrangert	i	juni	hvert	år.		I	tillegg	til	opplæring	i	faget	sitt,	får	lærlingene	
en	grundig	innføring	i	Frambus	tilbud,	som	de	tar	med	seg	videre	i	yrkeslivet.		

4.6 Deltakelse i ekstern undervisning 
Ansatte	på	Frambu	har	bidratt	til	følgende	undervisning	og	veiledning	ved	universitet	og	
høyskoler:		
	

• Undervisning,	psykologisk	institutt,	UiO	
• Undervisning,	Det	medisinske	fakultet,	UiO	
• Sensur,	telemedisin,	UiT/Norges	arktiske	universitet	
• Sensur,	fysioterapi,	UiT/Norges	arktiske	universitet	
• Undervisning,	det	utdanningsvitenskapelige	fakultet,	UiO	
• Undervisning,	sykepleiestudenter,	Lovisenberg	
• Veiledning,	hovedoppgaver	i	psykologi	
• Veiledning,	masteroppgave	i	spesialpedagogikk	
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• Undervisning,	vernepleierutdanningen,	UiT/Norges	arktiske	universitet,	campus	
Harstad	

• Undervisning,	helsesøsterutdanningen	på	Diakonova	
• Undervisning,	ergoterapiutdanningen,	HiOA	

4.7 Formidling gjennom andre kilder 
• Norsk	 Helseinformatikk/Pasienthåndboka/Legehandboka	 har	 publisert	

sammendrag	av	mange	av	Frambus	diagnoseomtaler,	med	lenke	til	Frambus	egne	
diagnosebeskrivelser.		

• Nettstedet	Mylder.no	deler	alle	nyheter	som	blir	publisert	på	Frambus	nettsted.	I	
2016	publiserte	vi	193	saker	på	www.frambu.no.	

• Helsebiblioteket	 har	 opprettet	 et	 eget	 område	 om	 sjeldne	 diagnoser	 på	 sitt	
nettsted.	Dette	er	knyttet	til	læringsportalen	sjelden.no	

5 Internasjonalt arbeid 
Frambu	er	til	stede	internasjonalt	innenfor	forskning,	se	avsnitt	3.2,	4.3	og	4.4.	I	tillegg	
har	senteret	vært	 representert	på	ulike	konferanser,	workshops	og	møter	 i	 samarbeid	
med	internasjonale	samarbeidspartnere:		
	

• Kroatia,	Zagreb	12.–13.	februar:	Rare	Diseases	Conference	in	Croatia		
• Romania,	Zalau	20.–	21.	april	Partnership	for	the	future.	Final	workshop.	Frambu	

var	medarrangør,	og	bidro	med	tre	innlegg	.	
• Skottland,	Edinburgh	27-28.	mai:	8th	European	Conference	on	Rare	Diseases	&	

Orphan	Products	(EURORDIS).	Frambu	deltok	med	tre	ansatte.	En	presenterte	
poster,	og	en	deltok	in	paneldebatt:	Game	Changers	in	Diagnosis	

• Sverige,	Ågrenska	8.-9.	september:	Workshop	INNOVCare	(Innovative	Patient-
Centred	Approach	for	Social	Care	Provision	to	Complex	Conditions).	Lisen	Mohr	er	
medlem	av	styringsgruppen	sammen	med	Anders	Olausson	og	Dorica	Dan.		

• Oslo	12.	Oktober:	Workshop	med	Helsinki-komiteen	for	NGO-organisasjoner	
• Oslo	9.-10.	November:		Workshop	med	Civil	Society	Development	Foundation,	

Romania.	News	from	Romania	–	deltok	med	våre	erfaringer	fra	vårt	
partnersamarbeid.		

	

6 Annen faglig aktivitet 
Frambu	har	i	løpet	av	året	bidratt	til	at	de	av	senterets	brukere	det	har	vært	aktuelt	for,	
har	registrert	seg	i	Muskelregisteret.	Videre	har	Frambu	sendt	svar	på	flere	høringer	og	
bidratt	til	høringssvar	sendt	av	NKSD.	En	oversikt	over	høringssvar	(egne)	og	bidrag	til	
høringssvar	(NKSD)	finnes	i	vedlegg	4.		

Frambu	gjør	videre	et	viktig	faglig	arbeid	i	forbindelse	med	senterets	mattilbud,	
som	 er	 vesentlig	 for	 trivsel	 under	 opphold.	 Behovet	 for	 spesialkost	 øker	 blant	
befolkningen.	 Frambus	 kjøkken	 er	 blant	 landets	 fremste	 når	 det	 gjelder	 å	 tillage	 og	
servere	spesialkost	og	dietter.	Vårt	kjøkkenpersonale	har	solid	erfaring	i	å	sørge	for	at	
hver	 enkelt	 deltaker,	 som	 har	 disse	 behovene,	 får	 likt	 spisetilbud	 som	 alle	 andre	
deltakere.	 Denne	 faglige	 kompetansen	 er	 nødvendig	 og	 viktig	 for	 deltakernes	 gode	
opplevelse	 av	 oppholdet.	 Brukerevalueringen	 av	 denne	 delen	 av	 Frambus	 tilbud	 viser	
stor	tilfredshet.		
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7 Evalueringsrapporter 2016 
Deltakerevaluering	 gjøres	 systematisk	 på	 brukerkurs,	 fagkurs	 og	 veiledningstjenester,	
og	er	en	innarbeidet	del	av	kvalitetsarbeidet	på	Frambu.		

7.1 Brukerkurs 
Deltakerne	på	brukerkurs	får	elektronisk	evalueringsskjema	tilsendt	umiddelbart	etter	
kurset	 og	 så	 igjen	 seks	måneder	 etter.	 Det	 brukes	 en	 skala	 fra	 1	 til	 5	 der	 deltakerne	
vurderer	de	ulike	elementene	i	kurset.	481	har	besvart	den	umiddelbare	evalueringen,	
mens	177	har	besvart	6	måneder	etter.	Det	gir	en	svarprosent	på	79	og	69.	
	

Tabell	5:	Evalueringer	brukerkurs	
	
Vi	 ser	 stabilt	 gode	 tall	 gjennom	 mange	 år.	 Høyeste	 skåre	 for	 totalinntrykk	 er	 4,92	
(Smith-Magenis	syndrom).	Laveste	skåre	er	3,88	(Ataxia	telangiectasia).		
	 Kurs	som	skårer	4,0	eller	lavere	på	en	eller	flere	av	vurderingene,	blir	analysert,	
slik	at	endringer	kan	gjøres.	Ingen	kurs	var	under	4,0	i	totalinntrykk	i	2016.		

7.2 Fagkurs 
Deltakerne	 på	 fagkurs	 er	 overveiende	 fagpersoner.	 De	 er	 enten	 til	 stede	 på	 Frambu	
under	kruset,	eller	deltar	fra	et	videokonferansestudio.	948	deltakere	har	svart,	noe	som	
gir	en	svarprosent	på	59.	
	

Tabell	6:	Evalueringer	fagkurs	

7.3 Veiledningstjenester 
Deltakere	 i	 veiledningstjenestene	 er	 både	 personer	 med	 diagnose,	 pårørende	 og	
fagpersoner.	Veiledningstjenestene	evalueres	 etter	Brukeropplevd	kvalitet	 (BOK),	 som	
er	utviklet	av	Kunnskapssenteret	Dette	ble	innført	fra	oktkober	2015,	slik	at	tallene	fra	
2015	representerer	kun	3	måneders	evaluering.	Her	bruker	vi	en	skala	fra	1	til	7		
	

Tabell	7:	Evalueringer	veiledningstjenester	
	
Vurdering	av	utbytte	og	gjennomføring	av	veiledningstjenestene,	er	stabilt,	og	nærmest	
identisk	med	tidligere	års	skåringer.	Det	nye	BOK-konseptet	går	ut	på	at	deltakerne	selv	
definerer	ett,	to	eller	tre	tema	som	de	mener	er	de	viktigste	for	møtet.	Deretter	skårere	
de	i	forholde	ti	hvordan	utbyttet	var	for	deres	selvvalgte	tema.	Dette	gjør	at	deltakeren	
blir	premissleverandør	for	evalueringen.	På	skalaen	fra	1	til	7,	mener	vi	det	er	svært	høy	

	 2015	 2016	
	 Ved	kursslutt	 Etter	6	md	 ved	

kursslutt	
etter	6	md	

Totalutbytte	av	kurset	 4,61	 4,39	 4,59	 4,46	
Totalinntrykk	av	faglig	innhold	 4,47	 4,29	 4,53	 4,37	
Tilbudet	i	barnehagen/skolen	 4,66	 -	 4,70	 -	
Aktivitetstilbud	ettermiddag/kveld	 4,35	 4,26	 4,30	 4,12	

Evalueringer	fagkurs	 2015	 2016	
Hvor	fornøyd	er	du	med	det	faglige	innholdet	 4,29	 4,07	

Evalueringer	veiledningstjenester	 2015	 	 											2016	
Tema	1	(skala	1-7)	 6,4	 	 6,1	
Tema	2	 6,1	 	 5,8	
Tema	3	 6,1	 	 5,6	
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skåre	 med	 6,1	 for	 selvvalgt	 tema	 1.	 Nærmere	 75%	 har	 definert	 informasjon	 om	
diagnosen	som	tema	1.	
	

8 Ledelsens vurdering 

8.1 Kunnskapsutvikling 
Kompetanseoppbygging	 på	 Frambu	 skjer	 på	 en	 rekke	 ulike	 arenaer:	 I	 møtet	 med	
personer	med	diagnose	og	deres	familie,	gjennom	deltakelse	i	forskningsprosjekter	ledet	
fra	Frambu	og	fra	andre	sentre,	og	gjennom	deltakelse	på	vitenskapelige	konferanser,	og	
gjennom	videreutdanning.	Det	gjøres	godt	arbeid	på	disse	områdene	per	i	dag.			

I	2016	vedtok	styret	for	stiftelsen	en	strategi	for	forskning	og	innovasjon,	som	peker	
i	retning	av	en	styrking	av	denne	delen	av	Frambus	virksomhet.	Det	er	satt	av	midler	til	
dette.	 Disse	 midlene	 er	 først	 og	 fremst	 tenkt	 som	 et	 grunnlag	 for	 å	 øke	 andelen	 av	
eksternt	finansiert	forskning.	Dette	blir	et	viktig	fokusområde	i	året	som	kommer.	Årets	
resultat	på	disse	områdene	legger	likevel	ved	siden	av	den	økonomiske	forsterkningen	
et	godt	grunnlag	for	dette.			

8.2 Kunnskapsformidling 
Aktiviteten	 når	 det	 gjelder	 bruker-	 og	 gjestekurs	 viser	 en	 økning	 i	 antall	 deltakere	
sammenliknet	med	2015.	Samtidig	har	vi	hatt	færre	egne	kurs	og	flere	gjestekurs	(tabell	
1).	Nivået	på	fagkurs	er	omtrent	som	i	fjor.	Det	vil	være	viktig	med	et	fortsatt	fokus	på	å	
utvikle	og	gi	kurs	som	det	er	stor	interesse	for	hos	både	fagpersoner	og	brukere,	slik	at	
vi	får	færrest	mulig	avlyste	kurs	og	et	jevnt	høyt	deltakertall.		

Når	 det	 gjelder	 Frambus	 veiledningstjenester	 til	 fagpersoner,	 ser	 vi	 en	 markert	
nedgang	 i	 antall	 saker,	 fra	 52	 i	 2015	 til	 32	 i	 2016.	 Samtidig	 økte	 det	 totale	 antallet	
deltakere	i	disse	sakene	med	over	200,	fra	1646	til	1852.	Nedgangen	i	antall	kurs	kan	ha	
å	gjøre	med	at	undervisning	i	større	grad	tidligere	ble	registrert	som	systemsaker.	Dette	
er	ikke	undersøkt	systematisk,	men	det	vil	være	viktig	å	følge	utviklingen.		

Veiledningssaker	til	navngitt	bruker	viser	en	svak	økning	fra	 i	 fjor,	 fra	157	til	169.	
Som	 fra	 2014	 til	 2015	 er	 den	 forskyvning	 i	 retning	 av	 flere	 veiledninger	 via	
videokonferanse.			

Et	 av	 målene	 til	 Nasjonal	 kompetansetjeneste	 for	 sjeldne	 diagnoser	 er	 å	 gi	 et	
likeverdig	 tilbud.	 Selv	 om	 vi	 når	 en	 del	 av	 våre	 brukere	 gjennom	 kurs-	 og	
veiledningstjenester,	og	i	økende	grad	med	økt	bruk	av	videokonferanse,	når	vi	langt	fra	
alle.	Derfor	er	kompetanseformidling	gjennom	medier	et	prioritert	område	for	Frambu.	
Digital	 formidling,	særlig	gjennom	sosiale	medier,	viser	også	 i	2016	en	gledelig	økning	
(tabell	 4),	 og	 er	 et	 klart	 signal	 om	 at	 vi	 når	 mange	 av	 våre	 brukere	 og	 fagpersoner	
nettopp	 der.	 Vi	 vil	 også	 framheve	 bruken	 av	 video	 som	 dokumentasjons-	 og	
formidlingsmedium:	Det	er	sannsynlig	at	flere	av	våre	målgrupper	opplever	tradisjonell	
tekstformidling	 som	 krevende,	 og	 vil	 ha	 langt	 større	 utbytte	 av	 formidling	 gjennom	
levende	bilder.	At	Frambu	treffer	godt	her,	går	tydelig	fram	av	tabell	4.			

Endelig	 er	 presentasjoner	 i	 form	 av	 innlegg	 og	 postere	 på	 vitenskapelige	
konferanser	 en	 viktig	 formidlingstype.	 I	 samme	 kategori	 kommer	 publikasjoner	 i	
vitenskapelige	kanaler.	Her	er	mottakerne	primært	andre	forskere,	som	altså	ikke	hører	
til	Frambus	sentrale	målgrupper.	Når	formidling	i	denne	kategorien	likevel	er	viktig,	er	
det	 fordi	kravet	om	at	Frambu	også	skal	drive	med	 forskning	 følges	av	en	 forventning	
om	 at	 senteret	 også	 skal	 bidra	 til	 forskningsbasert	 kunnskapsutvikling,	 som	 primært	
skjer	gjennom	nettopp	vitenskapelige	konferanser	og	publikasjonskanaler.		
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8.3 Internasjonalt arbeid 
Innenfor	kunnskapsfeltet	generelt	er	det	internasjonale	perspektivet	viktig.	Det	gjelder	i	
særlig	grad	 innenfor	sjeldenfeltet,	hovedsakelig	 fordi	det	 finnes	så	 få	med	den	enkelte	
diagnosen	i	hvert	land.	Dette	blir	ytterligere	forsterket	for	land	som	Norge,	med	relativt	
få	innbyggere.		

Selv	om	Frambus	 internasjonale	arbeid	 til	nå	 i	 stor	grad	har	dreid	seg	om	bistand	
finansiert	gjennom	EØS-midler,	er	potensialet	langt	større.	Viktige	samarbeidsområder	å	
arbeide	 videre	 med	 er	 forskningsprosjekter	 på	 tvers	 av	 landegrenser	 og	 felles	
kunnskapsbaser.	Her	 er	 selvsagt	 det	 nordiske	 språkfellesskapet	 et	 godt	 utgangspunkt,	
noe	som	selvsagt	ikke	utelukker	et	videre	internasjonalt	perspektiv.	Derfor	var	det	viktig	
at	 Frambu	 i	 to	 innlegg	 på	 den	 nordiske	 sjeldenkonferansen	 i	 København	 i	 september	
diskuterte	mulig	forskningssamarbeid	på	tvers	av	de	nordiske	land.		

8.4 Avsluttende kommentar 
Avslutningsvis	 vil	 vi	 peke	 på	 to	 trekk	 ved	 samfunnsutviklingen	 som	 vil	 påvirke	 oss	 i	
årene	 framover.	 Den	 første	er	 den	 sterkt	 økende	 oppmerksomheten	 rundt	 på	 nye	
behandlingsmuligheter,	også	 for	 sjeldne	diagnoser.	 Som	et	 steg	 i	 retning	av	å	møte	de	
utfordringene	 som	 ligger	 her,	arrangerte	Frambu	 i	 mai	 2016	 et	 fagkurs	 for	 ansatte	 i	
Nasjonal	 kompetansetjeneste	 for	 sjeldne	 diagnoser,	 der	 formålet	 var	 «[…]	å	 belyse	 og	
diskutere	de	nye	behandlingsmulighetene,	hvilke	konsekvenser	disse	har	for	de	som	har	
en	 sjelden	 diagnose	 og	 hva	 kompetansesentrenes	 rolle	 kan,	 bør	 og	 skal	 være	 i	
tilknytning	til	arbeidet	med	prioriteringer	 i	helsevesenet.»	Her	er	det	viktig	at	Frambu	
fortsatt	 er	 på	 banen,	 og	 sørger	 for	 at	 vår	 stemme	 blir	 hørt.	Selv	 om	 vi	 ikke	 er	 en	
behandlingstjeneste,	 har	 vi	 et	 ansvar	 for	 å	 formidle	 kunnskap	 om	 nye	
behandlingsmuligheter.		

Det	andre	trekket	handler	om	bruk	av	ulike	former	for	digital	formidling.	På	dette	
området	 er	 Frambu	 langt	 framme,	 som	 et	 lokomotiv	 i	 det	 store	 NKSD-finansierte	
prosjektet	 Sjelden,	 en	 e-læringsportal	 som	 retter	 seg	 mot	 fagfolk	 som	 arbeider	 med	
personer	 med	 en	 sjelden	 diagnose.	 I	 2017	 er	 senteret	 hovedkvarter	 for	 fire	
prosjektmedarbeidere	(i	tre	fulle	stillinger)	som	bidrar	vesentlig	til	å	gjøre	dette	til	en	ny	
stor	ressurs	for	sjelden	kunnskap.	Det	er	grunn	til	å	regne	med	at	e-læringsportalen	blir	
et	fast	tilbud	fra	NKSD	og	at	Frambu	fortsatt	skal	spille	en	viktig	rolle	i	dette	arbeidet.		

Når	 vi	 snakker	 om	 framtida	 er	 det	 vanskelig	 å	 ikke	 snakke	 om	 økonomi.	 I	 det	
store	bildet	har	Frambu	har	en	relativt	god	økonomi.	Samtidig	er	det	en	kjensgjerning	at	
tilskuddet	vi	får	fra	det	offentlige	rekker	litt	kortere	hvert	år.	Og	selv	om	senteret	er	godt	
vedlikeholdt,	er	det	et	økende	behov	for	vedlikehold,	oppgradering	og	utvikling.	Derfor	
vedtok	også	styret	at	det	fra	og	med	budsjettåret	2016	skulle	settes	av	en	million	i	året	
til	vedlikehold.	Det	er	et	 fornuftig	 tiltak.	Men	det	 innebærer	også	en	million	mindre	til	
den	faglige	virksomheten.			

For	å	sikre	både	et	godt	faglig	tilbud	på	senteret,	og	en	god	utvikling	når	det	gjelder	
vedlikehold	og	utvikling	av	det	 fysiske	senteret,	vedtok	styret	på	desembermøtet	2016	
en	 strategi	 for	 gavefinansiering.	 Ett	 av	 tiltakene	 i	 denne	 strategien	 er	 å	 etablere	
foreningen	 Frambus	 venner,	 etter	 mønster	 av	 en	 tilsvarende	 forening	 på	 Ågrenska.	
Foreningen	skal	organiseres	uavhengig	av	stiftelsen,	og	vil	ha	som	oppgave	å	arbeide	for	
mer	gavefinansiering	 til	de	delene	av	senterets	virksomhet	 som	 i	 liten	grad	dekkes	av	
det	offentlige	tilskuddet.	Dette	vil	ha	et	særlig	fokus	i	2017.		
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1: Medieomtaler 

• Felicia	ble	dømt	til	døden	-	før	hun	ble	født		
Intervju	med	familien	til	Felicia	med	trisomi	18.	Se&Hør	17.	januar	2016	

• Fysioterapeuten	som	alltid	stiller	opp	
Intervju	med	Kaja	Giltvedt.	PWS-nytt	nr	1-2016	

• -	Tobias	lager	like	god	stemning	som	Avicii	
Intervju	med	Tobias	med	Williams’	syndrom	og	hans	familie	og	venner.	NRK	
05.02.2016	

• Stein	Are	Aksnes	og	Kristian	E.	Kristoffersen:	Når	pasienten	har	en	sjelden	
diagnose	
Tidsskrift	for	den	norske	legeforening,	5/2016		

• Marianne	Nordstrøm	og	Karianne	Svendsen:	Setter	søkelys	på	ernæring	og	
sjeldne	diagnoser,	Norsk	tidsskrift	for	ernæring,	1/2016		

• Sjeldne,	kroniske	diagnoser	
Artikkel	til	kommende	blogg	om	å	leve	med	kroniske	sykdommer	

• Sammen	for	pasienter	med	arvelige	nevromuskulære	tilstander	
Kommentarartikkel	i	Norsk	tidsskrift	for	den	norske	legeforening	nr	14/15	2016	

• Kompetansetjenestens	fremtid		
Omtale	av	NMK-samarbeidet	i	Muskelnytt	nr	2-2016	

• Ernæringslære	
Kapittel	i	Helsekompetanses	e-læringskurs	Mat	og	trivsel.	Teksten	er	en	justert	
versjon	av	innholdet	på	et	av	Frambus	fagkurs	for	tjenesteytere.	

• Livsstil	og	livsstilsrelatert	helseutfordringer	hos	mennesker	med	
utviklingshemming	
Rapport	fra	Marianne	Nordstrøms	innlegg	på	SOR-konferansen.	
Samordningsrådet	mai	2016	

• -	Vi	fikk	mange	ganger	høre	at	vi	kunne	jo	bare	få	et	barn	til...	et	friskt	barn	
Intervju	fra	lanseringen	av	Geir	Lippestads	bok	på	Frambu.	Nettavisen	Side2	
01.04.2016	

• -	Dere	vil	trolig	aldri	rekke	å	feire	ettårsdagen	hans	
Intervju	med	familie	om	Wolf-Hirschhorns	syndrom,	Norsk	ukeblad	27/2016		
(også	publisert	på	klikk.no	og	abcnyheter.no)	

• Nobelprisvinnere	blir	medlem	i	Hjernerådet	
Omtale	av	nye	medlemmer,	inkludert	Frambu.	Hjernerådet	16.06.2016	

• Livet	med	kronisk	syke	barn:	-	Åpenheten	gjorde	oss	sterkere.	VG	12.05.2016	
• Ekspert	om	livet	med	kronisk	syke	barn:	-	Ikke	alle	kan	være	så	åpne	

Intervju	med	Torun	Vatne,	VG	12.05.2016	

• Å	snakke	med	barn	(bearbeidet	artikkel	fra	småskrift	nr	24) 
Touretteforeningens	sommernummer		

• Torun	M.	Vatne:	Søsken	og	søskenliv	
Touretteforeningens	sommernummer	

• Leirens	store	høydepunkt	for	mange	
Omtale	av	Frambuleir	1	på	Tusenfryd.	Østlandets	blad	4.	juli	2016	
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• Kari	Stenslie:	Arbeid	med	minoriteter	med	funksjonsnedsettelse	
Utvikling	nr	3-2016	(Sak	i	serien	«Tett	på»)	

• Torun	M.	Vatne	og	Kristian	E.	Kristoffersen:	Hvert	søsken,	sin	historie	
Debattinnlegg	i	Morgenbladet	18.11.2016		

• Yngvild	B.	Haukeland1,	Krister	W.	Fjermestad,,	Svein	Mossige1	og	Torun	M.	Vatne:		
Søsken	er	også	pårørende.	Innlegg	hos	BarnsBeste,	november	2016	

• -	Jeg	blir	høy	på	å	hjelpe!		
Intervju	med	Faridah	Shakoor.	Utrop	28.11.2016	

• Personer	med	funksjonshemninger	har	hovedrollen	i	alle	filmer	på	festivalen		
Ingen	så	meg	før	jeg	kom	til	Frambu,	sier	Faridah	Shakoor	i	Fagbladet	25.11.2016		

• -	Utviklingshemmede	har	økt	hjerte-	og	karrisiko		
UNIKARD	nasjonal	forskning	på	hjerte-	og	karsykdommer	26.05.2016	

• -	Dere	vil	trolig	aldri	rekke	å	feire	ettårsdagen	hans		
Intervju	med	familie	med	Wolf-Hirschorns	syndrom.	abcnyheter	09.07.2016	

• Lever	med	en	sjelden	dykdom:	Libbys	kropp	er	dekket	av	6000	svulster.		
-	Jeg	har	blitt	mobbet	hele	livet.		
Dagbladet	11.12.2016	

• Æresprisen	til	Frambu	kompetanssenter		
Kiwanis	District	Norway,	06.09.2016	

• Rapport:	Under	steinen	–	Dataspill,	spenning	og	glede	inne	og	ute.	Karde	AS.	
Omtale	av	Frambus	erfaringer	med	bruk	av	geocaching	med	unge	med	
utviklingshemning.	

• Blikkfangerne.	Hva	gjør	det	med	et	menneske	å	aldri	få	fred	for	andres	blikk?	Dagbladet	
Magasinet,	16.11.2016	

• Genfeil	bak	intellektuell	funksjonsnedsettelse.	Intervju	med	David	Bergsaker	i	Tidsskrift	for	
den	norske	legeforening	nr	22	2016		

	

Vedlegg 2: Faglige bidrag på konferanser, seminarer og kurs 
Kaja	Giltvedt:	”Frambu	Kompetansesenter	for	sjeldne	diagnoser	sin	erfaring	med	

ungdom	og	voksne	med	Prader-Willis	syndrom”.	Foredrag	på	seminaret	Ett	gott	
liv	med	PWS.		Centrum	för	Sällsynta	Diagnoser,	Karolinska	Universitetssjukhuset.		

Kaja	Giltvedt:	”Frambu	Kompetansesenter	for	sjeldne	diagnoser	sin	erfaring	med	arvelig	
ataksi	og	HSP”.	Foredrag	på	samling	for	den	danske	foreningen	for	HSP/Ataksi,	
København.	(Sammen	med	professor	Chantal	Tallaksen,	UiO/OUS.)		

Kaja	Giltvedt:	Fremlegg	om	HabSam-prosjektet,	Regional	fagkonferanse	i	Habilitering	
2016,	Tønsberg.	

Kaja	Giltvedt:	Fremlegg	om	Fysioterapi	ved	MPS-sykdommene,	på	fagdag	arrangert	i	
samarbeid	med	professor	Arvid	Heiberg	og	Biomarin.	(Sammen	med	Kari	
Gisleberg,	nevrohabiliteringen	OUS	og	Ellen	Løkken,	Habiliteringen	Ahus.)		

Kari	Hagen:	”Brukerstemmer	i	flere	kanaler.”	Sesjonsforedrag	på	Nasjonal	
nettverkskonferanse	i	kunnskapsbasert	praksis,	Bergen.		

Kari	Hagen:	”	Brukerstemmer	i	flere	kanaler.”	Presentasjon	på	Sjeldendagen	2016.			
Kari	Hagen:	”Sjeldenskolen”	an	online	learning	platform	for	rare	disorders.	

Sesjonsforedrag	på	Nordic	Conference	on	Rare	Diseases,	København.		
Kari	Hagen:	Presentasjon	av	Frambu.	Internseminar	Statped	hovedorganisasjon.		
Kari	Hagen:	Information	and	visibility	for	rare	disorders.	Moderator	for	workshop.	

Nordic	Conference	on	Rare	Diseases,	København.		
Bjørg	S.	Hoëm.	Presentasjon,	ASK-nettverket	i	Helse	Sørøst.		
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Lise	B.	Hoxmark.	”User	participation	through	Patient	Advocacy	Oranizations”.	
Sesjonsforedrag	på	Nordic	Conference	on	Rare	Diseases,	København.		

Berit	Hundal:	Representerte	Frambu/NKSD	på	Barnesykepleiernes	vårseminar,	Tromsø.		
Berit	Hundal:	Representerte	Frambu/NKSD	på	Rehab	2016	–	Trondheim.		
Berit	Hundal:	Representerte	Frambu/NKSD	på	Helsesøsterkongressen	2016,	

Lillehammer.		
Øivind	Kanavin:	Aspartylglukosaminuri,	fremlegg	av	pasient.	Metabolsk	møte,	OUS.		
Øivind	Kanavin:	”HSP	inkontinens”.	Sesjonsforedrag	på	Nordic	Conference	on	Rare	

Diseases,	København.		
Kristian	E.	Kristoffersen:	“Why	centers	of	expertise	are	so	important,	as	seen	from	my	

perspective	as	a	parent	and	as	a	researcher.”	Innlegg	på	avslutningskonferansen	
for	Noro-Frambu	i	Zalau,	Romania.	

Kristian	E.	Kristoffersen:	”Lexical	and	gestural	development	in	5p–	syndrome”.	
Sesjonsforedrag	på	16th	ICPLA	Conference,	Halifax,	Canada.		

Kristian	E.	Kristoffersen:	”Phonological	patterns	(templates)	in	5p–	syndrome”.	
Sesjonsforedrag	på	16th	ICPLA	Conference,	Halifax,	Canada.		

Kristian	E.	Kristoffersen:	”Research	and	knowledge	improvement.	Future	challenges	and	
possibilities.”	Plenumsforedrag	på	4th	Nordic	Conference	on	Rare	diseases.	
(Sammen	med	Robert	Hejdenberg,	direktør	på	Ågrenska.)	

Kristian	E.	Kristoffersen:	”Doing	research	in	a	center	for	rare	disorders	–	challenges	and	
possibilities.”	Sesjonsforedrag	på	4th	Nordic	Conference	on	Rare	diseases.		

Kristian	E.	Kristoffersen:	”Sjeldne	diagnoser	og	kunnskapsbasert	praksis”.	
Sesjonsforedrag	på	Nasjonal	nettverkskonferanse	i	kunnskapsbasert	praksis,	
Bergen.		

Lisen	J.	Mohr:	Deltaker	i	paneldebatten	”Game	changers	in	diagnosis”.	8th	European	
Conference	on	Rare	Diseases	&	Orphan	Products,	Edinburgh.		

Lisen	J.	Mohr:	Presentasjon	om	Frambu.	Croatian	Alliance	for	Rare	Diseases,	Zagreb.		
Lisen	J.	Mohr:	Presentasjon	av	Frambus	tidligere	partnersamarbeid	med	Ungarn	støttet	

av	Norway	Grants.	Workshop	med	Helsinkikomiteen	for	NGO-	organisasjoner,	
Oslo	

Lisen	J.	Mohr:	Frambus	erfaringer	med	partnersamarbeid	med	Romania.	News	from	
Romania.	Workshop	med	Civil	Society	Development	Foundation,	Romania.	Oslo.		

Lisen	J.	Mohr:	Presentasjon	av	Frambu.	INNOVCare	workshop.	Ågrenska,	Sverige.	.	
Lisen	J.	Mohr:	”The	NoRo	centre	–	Frambu	Resource	Centre	for	Rare	Disorders.”	Innlegg	

på	avslutningskonferansen	for	Noro-Frambu	i	Zalau,	Romania.	
Heidi	Elisabeth	Nag:	A	”Structured	Assessment	of	Motor	Function	and	Behavior	in	

Patients	with	Kleefstra	Syndrome.”	Sesjonsforedrag	på	4th	Nordic	Conference	on	
Rare	diseases,	København.		

Heidi	Elisabeth	Nag:	”A	Structured	Assessment	of	Motor	Function	and	Behavior	in	
Patients	with	Kleefstra	Syndrome.”	Poster	på	European	Conference	of	rare	
disorders,	Edinburgh,	UK.		

Heidi	Elisabeth	Nag:	”A	Structured	Assessment	of	Motor	Function	and	Behavior	in	
Patients	with	Kleefstra	Syndrome”.	Poster	på	The	20th	SSBP	(Society	for	the	
Study	of	Behavioural	Phenotypes)	international	research	symposium,	Siena,		
Italia.	

Livø	Nyhus:	”Adults	With	NF1	-	health	and	well-being.	A	self-reported	survey	of	148	
adults	With	NF1.	Poster	på	17th	European	NF	Meeting.		

Livø	Nyhus:	”Health	survey	among	adults	with		Neurofibromatosis	type	1”.	
Sesjonsforedrag	på	4th	Nordic	Conference	on	Rare	diseases,	København.		
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Karin	Rønningen:	”Family-centered	care”.	Innlegg	på	avslutningskonferansen	for	Noro-
Frambu	i	Zalau,	Romania.		

Karin	Rønningen:	”Frambu	og	NMK-samarbeidet”.	Innlegg	på	FFMs	årsmøte	og	35	
årsjubileumskonferanse,	Lillestrøm.	

Simen	Stokke:	”Traits	and	challenges	in	our	welfare	system	-	recent	research	on	housing	
arrangements	and	employment	conditions	for	people	with	intellectual	disability”.	
Foredrag	på	Closing	Conference	of	the	”Leaving	the	nest”	project.		

Simen	Stokke:	“Self-reported	education,	work,	and	health	status	among	53	Norwegian	
men	with	SCA”.	Poster	på	2nd	International	Workshop	on	Klinefelter	Syndrome,	
Münster,	Tyskland.		

Torun	Vatne:	”Søskenprosjektet	Å	vokse	opp	som	søsken	til	barn	med	nedsatt	
funksjonsevne	eller	kronisk	sykdom”.	Invitert	forelesning,	Forskernettverket	
Barns	beste.		

Torun	Vatne:	Fire	innlegg	basert	på	søskenprosjektets	resultater.	Symposium	om	
søskenprosjektet	på	4th	Nordic	Conference	on	Rare	diseases,	København.		

Torun	Vatne:	”Psykologen	som	veileder”.	Innlegg	på	Helsepsykologikonferansen,	Oslo.			
Torun	Vatne:	“Challenges	and	suggestions	for	using	VR-CoDES	on	triadic	data	sets”.	

Innlegg	og	moderator	på	The	Verona	network	on	communicationin	helthcare,	
Verona	Italia.		

Torun	Vatne:	“Counseling	through	use	of	videoconference	in	the	field	of	rare	disorders:	
implications	for	patient	communication.”	Innlegg,	OCHER-nettverket,	UiO.		

Torun	Vatne:	”Hvordan	hjelpe	familier	til	å	snakke	sammen?”	Invitert	foredrag	på	
Fagkonferanse	om	nevromuskulære	sykdommer,	Tromsø.		

Vedlegg 3: Vitenskapelige publikasjoner 
Fjermestad,	K.	W.,	Kanavin,	Ø.	J.,	Næss,	E.	E.,	Hoxmark,	L.	B.,	&	Hummelvoll,	G.	(2016).	

Health	survey	of	adults	with	hereditary	spastic	paraparesis	compared	to	
population	study	controls.	Orphanet	Journal	of	Rare	Diseases,	11(1),	98.	

Schmidt,	S.,	Nag,	H.	E.,	Hunn,	B.	S.,	Houge,	G.,	&	Hoxmark,	L.	B.	(2016).	A	structured	
assessment	of	motor	function	and	behavior	in	patients	with	Kleefstra	
syndrome.	European	journal	of	medical	genetics,	59(4),	240-248.	

Fjermestad,	K.	W.,	Naess,	E.	E.,	Bahr,	D.,	&	Gravholt,	C.	H.	(2016).	A	6-year	Follow-up	
survey	of	health	status	in	middle-aged	women	with	Turner	syndrome.	Clinical	
endocrinology,	85(3),	423-429.	

Nordstrøm,	M.,	Paus,	B.,	Retterstøl,	K.,	&	Kolset,	S.	O.	(2016).	The	prevalence	of	metabolic	
risk	factors	of	atherosclerotic	cardiovascular	disease	in	Williams	syndrome,	
Prader–Willi	syndrome,	and	Down	syndrome.	Journal	of	Intellectual	and	
Developmental	Disability,	41(3),	187-196.	

Bjåstad,	J.	F.,	Wergeland,	G.	J.,	Fjermestad,	K.,	Kodal,	A.	Haugland,	B.	S.	M.,	Bjelland,	I.,	
Heiervang,	E.,	Øst,	L.	G.,	&	Hudson,	J.	L.	(2016).	Long-term	outcome	and	predictors	
of	outcome	in	CBT	for	youth	anxiety.	I	Menzies,	R.	G.,	Kyrios,	M.	&	Kazanzis,	N.	
(red.),	Innovations	and	future	directions	in	the	behavioural	and	cognitive	therapies,	
13-17.	Australian	Academic	Press.		

Enger,	H.-O.,	Knoph,	M.	I.	N.,	Kristoffersen,	K.	E.,	Lind,	M.	(Red).	(2016).	Helt	fabelaktig!	
Festskrift	til	Hanne	Gram	Simonsen	på	70-årsdage.	Oslo:	Novus.		

Kristoffersen,	K.	E.	(2016).	Kunnskapsbasert	praksis	ved	sjeldne	diagnoser.	I	Enger	et	al.	
(Red),	Helt	fabelaktig!	Festskrift	til	Hanne	Gram	Simonsen	på	70-årsdagen,	97-110.	
Oslo:	Novus.		
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Lind,	M.	&	Kristoffersen,	K.	E.	(2016).	To	driftige	damer	og	noen	til:	Klinisk	lingvistikk	i	
Norge.	I	Enger	et	al.	(Red.),	Helt	fabelaktig!	Festskrift	til	Hanne	Gram	Simonsen	på	
70-årsdagen,	127-146.		

Hagen,	K.	&	Hummelvoll,	G.	(2015).	Practical	videoconference	training:	Experience	from	
a	Norwegian	resource	centre	for	rare	disorders.	Communication	&	Medicine,	12,	
199-209.		

Vedlegg 3: Høringer 
Tidspunkt	
innsending	

Høringstema	 Kommentar	

Januar	 HDIR	
Retningslinje	for	palliativ	behandling	til	
barn	og	unge	

Sendt	høringsinnspill	til	NKSD	

Februar	 KMD	
Høring	-	råd	i	kommuner	og	
fylkeskommuner	for	ungdom,	eldre	og	
personer	med	funksjonsnedsettelse	

Vi	har	vurdert	høringsdokumentet	
og	gitt	innspill	til	NKSD	om	at	vi	er	
enig	i	at	det	ikke	sendes	
høringsinnspill	i	denne	saken	

April	 HOD	
«Flere	år	–	flere	muligheter»	-	Regjeringens	
strategi	for	et	aldersvennlig	samfunn.	

Ingen	ordinær	høring,	men	vi	har	gitt	
et	innspill	til	NKSD	til	deres	
henvendelse	til	HOD	i	saken	

April	 HDIR	
Nasjonal	strategi	for	persontilpasset	
medisin	i	helsetjenesten	

Sendt	høringsinnspill	til	NKSD	

August	 HDIR	
Forslag	til	veileder	om	pårørende	i	helse-	
og	omsorgstjenesten	

Sendt	høringsinnspill	til	NKSD	

September	 HOD	
Forslag	til	forskrift	om	betaling	frå	
pasientar	for	poliklinisk	helsehjelp	i	
spesialisthelsetjenesten.	

Sendt	høringsinnspill	til	NKSD	

Oktober	 ASD	
Forslag	til	endringer	i	folketrygdloven	
kapittel	11	om	arbeidsavklaringspenger	
(NB!	Ikke	samme	høring	som	i	2015)	

Sendt	høringsinnspill	til	NKSD	

Oktober	 HOD	
Høringsnotat	om	oppfølging	av	forslag	i	
Primærhelsetjenestemeldingen	og	
Oppgavemeldingen	mv	

Vi	har	vurdert	høringsdokumentet	
og	gitt	innspill	til	NKSD	om	at	vi	er	
enig	i	at	det	ikke	sendes	
høringsinnspill	i	denne	saken	

Desember	 HOD	
Høyring	–	Barn	sin	rett	til	medverknad	og	
medråderett	etter	pasient-	og	
brukarrettslova,	helsepersonell	si	
ivaretaking	av	barn	som	pårørande	og	
etterlatne,	diverse	andre	endringar	i	
helsepersonellova	m.m.	

Vi	har	vurdert	høringsdokumentet	
og	gitt	innspill	til	NKSD	om	at	vi	er	
enig	i	at	det	ikke	sendes	
høringsinnspill	i	denne	saken	

	
ASD	 	 Arbeids-	og	sosialdepartementet	
HDIR	 	 Helsedirektoratet	
HOD	 	 Helse-	og	omsorgsdepartementet	
KMD	 	 Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	
	


