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1. Innledning	

Virksomhetsplanen til Frambu er utarbeidet etter felles mal for kompetansesentrene 
under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), og inneholder en 
innledende beskrivelse av NKSD (kapittel 2). I kapittel 3 gis senterspesifikk 
informasjon, mens kapittel 4 gir en oversikt over senterets planlagte resultatmål. Det 
gis resultatmål for den enkelte aktivitet og hvilken oppgave ihht forskrift aktiviteten 
sorterer under. Der nødvendig, oppgis ansvarlig under beskrivelse av aktiviteten.  
	

2. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser      	
Fra 1. januar 2014 har de ulike kompetansesentrene for personer med sjeldne 
diagnoser vært samorganisert under én kompetansetjeneste, organisert under Helse 
Sør-Øst og Oslo Universitetssykehus, Kvinne- og barneklinikken. Formålet med 
samorganiseringen av kompetansesentrene var å oppnå bedre kvalitet gjennom: 
Synliggjøring av "sjeldenfeltet", styrket brukermedvirkning, enklere tilgjengelighet, 
ivareta grupper som ikke har tilbud i et kompetansesenter i dag, styrket faglig 
samarbeid mellom enhetene og mer effektiv utnyttelse av ressursene. 	
 	
Følgende kompetansesentre er faglig underlagt NKSD: 
	
• Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 	
• Frambu senter for sjeldne diagnoser 	
• Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer 	
• Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser 	
• Norsk senter for cystisk fibrose 	
• Senter for sjeldne diagnoser	
• Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander 	
• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 	
• Nevromuskulært kompetansesenter 	
 	
 	
Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander ved OUS (EMAN) er 
tilknyttet NKSD gjennom NMK-samarbeidet i egen samarbeidsavtale. EMAN er 
administrativt underlagt Nevrologisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag i Oslo 
universitetssykehus (OUS). Tidligere Nasjonal kompetansetjeneste for dysmeli ved 
Rikshospitalet er gjort om til Nasjonalt fagnettverk for dysmeli og tilknyttet NKSD 
gjennom TRS. Fagnettverket er administrativt underlagt Ortopedisk avdeling, Seksjon 
for forskning i Klinikk for kirurgi og nevrofag i Oslo universitetssykehus (OUS).	
 	
Virksomhetsplan for tjenesten som helhet og planene for hvert senter skal ta 
utgangspunkt i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 med tilhørende veileder.	
 	
De nasjonale kompetansesentrene skal sikre kompetansebygging innenfor sitt 
spesifiserte fagområde og bidra aktivt til kompetansespredning og veiledning til hele 
helsetjenesten, andre deler av tjenesteapparatet, brukere/pårørende og til 
befolkningen forøvrig. 	
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Etablering av en samlet nasjonal kompetansetjeneste for personer med sjeldne 
diagnoser innebærer ikke sentralisering av pasientbehandling. I henhold til veileder til 
forskrift kan tjenesten ha klinisk aktivitet i kompetansetjenesten, hvis hovedhensikten 
er å bygge opp og opprettholde kompetanse. Behandling av pasienter forutsettes 
finansiert gjennom de ordinære finansieringssystemene for pasientbehandling i 
spesialisthelsetjenesten. Det er et sentralt mål at den nasjonale kompetansetjenesten 
understøtter lokal pasientbehandling, der det er mulig og forsvarlig.  
	
Tjenesten har et særskilt ansvar for å videreutvikle fagfeltet innenfor den definerte 
tjenesten gjennom å ivareta følgende oppgaver:  
	
1. Bygge opp og formidle kompetanse 	
2. Overvåke og formidle behandlingsresultater 	
3. Delta i forskning og etablering av forskernettverk 	
4. Bidra i relevant undervisning 	
5. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til 

helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere 	
6. Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale 

kompetansetjenester 	
7. Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert 

praksis 	
8. Etablere faglige referansegrupper 	
9. Rapportere årlig til departementet eller til det organ departementet 

bestemmer	
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3. Frambu 	

3.1.  Organisering og profil 	

En presentasjon av senteret må inneholde:	
• Organisering (administrativ styringslinje, stiftelse og lignende)	
• Fagansvar (diagnoser/ -grupper)	

 	
Kompetansesenteret skal som en del av den nasjonale kompetansetjenesten levere 
tjenester i forhold til punktene i paragraf 4.6 i Forskrift 1706 (se over). 
Virksomhetsplanen er laget ut fra de rapporteringskrav tjenesten er pålagt. 	
 	
  

 
Figur 1 Organisasjonskart for Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser 
 
Frambu er en stiftelse med eget styre. Senteret ble åpnet i 1955 og gir i dag et 
landsdekkende, tverrfaglig og livsløpsbasert tilbud til personer med sjeldne og lite 
kjente diagnoser og deres pårørende og tjenesteytere. I 2005 ble vi en del av 
helseforetaket Helse Sør-Øst og har rammeavtale med helseforetaket. 
 
Styret i Frambu er sammensatt av eksterne 3 fagpersoner, 2 brukerrepresentanter og 
2 representanter for de ansatte. I tillegg ledes styret av Åge Danielsen som ekstern 
styreleder.  
Frambu er organisert med en direktør som øverste ansvarlig leder for stiftelsens 
utvikling og gjennomføring av rammeavtalen som ligger til Frambu. Det er også 
etablert en stilling som assisterende direktør som ivaretar mange av de merkantile- 
og prosjektrelaterte oppgavene internt på vegne av direktøren.  
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Frambu sin drift er fokusert på to hovedområder. Det ene området er utvikling, 
vedlikehold og drift av kurs- og konferanse senteret Frambu. Dette innbefatter den 
betydelige bygningsmassen og tomter og aktivitetsinstallasjoner på området, samt de 
interne tjenestene som utøves for at senteret skal fungere for besøkende og ansatte. 
Den andre hoveddelen er områdene som utøver kompetansetjenestene på vegne av 
NKSD. Vi organiserer følgende hovedtjenester: 

• Frambuleir, som er et tilbud brukere fra alle sentre i NKSD søker på og som 
har som mål å utvikle mestrings- og sosial kompetanse for barn og unge 
voksne med en sjelden diagnose. 

• Brukerkurs for familier og voksne med sjelden diagnose fra hele landet. 
• Diagnosespesifikke og tematiserte fagkurs for fagpersoner over hele landet og 

som i økende grad deltar vi videokonferanse. 
• Ambulerende veiledningsoppdrag lokalt eller på Frambu (KIK) 
• Dokumentasjonsarbeid som baserer seg på en kunnskapsbasert praksis.  
• Formidling av kunnskap gjennom fagpersoner og gjennom stadig nye digitale 

løsninger som e-læring, portal/web, sosiale medier osv. 
• Forskning og utviklingsarbeid både diagnosespesifikk og tematisk for områder 

som er spesielle for Frambu sine sjeldne diagnoser. 
• Internasjonalt samarbeid der Frambu har flere partneravtaler med europeiske 

land via EØS midler (”Norwegian Grants”).  
 
Frambu har nasjonalt kompetansetjenesteansvar for mer enn 120 sjeldne diagnoser. 
Alle disse diagnosene er fordelt mellom medarbeiderne i det tverrfaglige teamet i 
fagavdelingen, og disse står oppført som kontaktpersoner for denne diagnosen på 
Frambu.  
 
Arbeidet med virksomhetsplan startet på brukermøtet våren 2015, der over 30 
brukerrepresentanter møtte for å gi innspill til hva de ønsker Frambu må fokusere på 
fremover. De ansatte har jobbet med innspill til virksomhetsplanen avdelingsvis og i 
grupper, og kommet med skriftlig tilbakemeldinger til ledelsen. Forslag til 
virksomhetsplan ble lagt ut på Intranett for mulig innspill, før virksomhetsplanen ble 
sendt ut til Frambu sitt styre der 2 brukerrepresentanter også fikk mulighet til å 
vurdere planen. Parallelt ble planutkastet lagt tilgjengelig for kommentarer for alle 
brukerrepresentantene i brukermøtet. I desember ble planen anbefalt av styret. 
Endelig godkjenning skjer etter NKSD har sluttet seg til planen.  
	

3.2. Brukermedvirkning	

Det gjennomføres et Brukermøte i året. På dette deltar representanter for 
brukerorganisasjoner og kontaktpersoner for de ulike diagnoser som Frambu har 
kompetansesenteransvar for. Møtet går over to dager og her drøftes tjenestetilbudet 
til brukere, pårørende og tjenesteytere for kommende år. De to 
brukerrepresentantene med vararepresentanter til Stiftelsen Frambus styre, velges 
på brukermøtet. Det avholdes minst 4 styremøter pr. år.  
Det er også et nært samarbeid med brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter 
på ulike tjenesteområdene 
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Kontaktpersonordning 
Fagavdelingen har den diagnosefaglige kompetansen på Frambu og er et 
naturlig kontaktpunkt mot brukerne. For å sikre at alle representanter for diagnosene 
får samme mulighet for kontakt har vi etablert en kontaktpersonordning. Denne 
innebærer at Frambu oppnevner en fagperson fra fagavdelingen 
som hovedkontakt for hver enkelt diagnose.  
 
Kursplanlegging og kursutvikling   
Brukerorganisasjonene og brukerrepresentanter inviteres med i planleggingen av 
brukerkurs på Frambu. I god tid før hvert planlagte kurs tar Frambus kontakt med den 
aktuelle brukerorganisasjonen for å drøfte detaljprogram og eventuelle nye ønsker 
eller behov. Brukerorganisasjonen tilbys å stille med kurskontakt på kveldstid 
under kurset. Organisasjonen får også tilbud om å presentere seg selv overfor 
deltakerne en av kveldene i løpet av kurset. 
 
Samarbeid om kommunikasjonsprosjekter   
Frambu legger til rette for at brukerorganisasjonene og brukerrepresentanter kan 
initiere, være premissleverandører, delta i og være aktive i utforming og 
gjennomføring av kommunikasjonsprosjekter på Frambu.  
 
Samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU)  
Brukerorganisasjonene og brukerrepresentanter oppfordres til å komme med idéer 
og ønsker til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), enten på brukermøtene eller 
ved henvendelse til Frambu. Eventuell planlegging av diagnoserettede 
forskningsprosjekter vil alltid skje etter kontakt med brukerrepresentanter. I alle 
prosjekter som settes i gang vurderes det hvordan brukermedvirkning best kan skje. 
	
	
	

3.3. Senterets ansvar og oppgaver for diagnoser som også får tilbud 
fra andre nasjonale tjenester	

I 2014 ble gruppen nevromuskulære tilstander lagt under Nevromuskulært 
kompetansesenter (NMK) som ansvarlig senter.  
Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom NMK, Enhet for medfødte og arvelige 
nevromuskulære tilstander ved OUS (EMAN) og Frambu senter for sjeldne 
diagnoser. Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, 
likeverdig og effektivt landsdekkende kompetansetjenestetilbud til brukere med 
sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende, helsetjenesten og andre 
tjenesteytere. 
Frambu gir samme tjenester til diagnosene som inngår i dette samarbeidet, som til de 
øvrige diagnosene vi har kompetansesenteransvar for. Tjenestene for de 
nevromuskulære tilstandene fremkommer også i en felles virksomhetsplan for NMK-
samarbeidet som NMK utarbeider. 
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3.4. Evt behov for endringer i bemanning	

For nummereringens skyld, formuler svar her, selv om det ikke legges opp til endring 
i bemanning.  
 
	

3.5. Økonomi/ budsjett	

 Frambu mottar et stadig redusert budsjett i forhold til lønns- og prisstigningen i 
samfunnet slik resten av helsevesenet også gjør. Samtidig skal vi ta inn flere 
diagnoser som en del av ambisjonen NKSD har satt seg. Dette vil bli krevende, og 
forutsetter at midlene som ligger sentralt i NKSD gjøres tilgjengelig for sentrene og at 
fordelingen også hensyntar størrelsen og aktiviteten på de respektive sentre.  
Frambu har de siste årene forbrukt oppsparte midler for å gjøre større og mindre 
vedlikeholdsløft på bygningsmasse ved Frambu og investering av IKT infrastruktur. 
Det er nå ikke mulig å opprettholde faglig aktivitet/ kapasitet på dagens nivå og 
samtidig klare å finansiere en moderne IKT infrastruktur og en effektiv, vedlikeholdt 
og tidsriktig bygningsmasse. Frambu stiftelse har valgt å bruke egne midler fra andre 
inntektskilder for å finansiere deler av driften av vårt kompetansearbeid. Dette er 
generøst, men vil ikke være noe kompetansetjenesten kan basere seg på fremover. 
Da vil stiftelsen måtte fokusere på å ivareta egne verdier for at disse ikke skal 
reduseres over tid. I den forbindelse vil vi måtte se på nye måter å få opp en god 
finansiering for oppgradering av Frambu som kurssted og for å øke kapasiteten for å 
ta i mot det store løftet NKSD ønsker å tilby gjennom å invitere flere diagnoser inn i 
tjenesten. 
Det er foreløpig beregnet et behov på minimum 4 MNOK (med dagens rentenivå) 
økte årlige bevilgninger i 25 år til Frambu for å evne å finansiere og låne opp midler 
for å utvikle Frambu som et moderne senter fremover. 
	
	
	

3.6. Plan for likeverdig tilbud	

Frambu tilbyr tjenester uavhengig av hvor brukere og fagpersoner befinner seg i 
landet. Oversikt over geografisk fordeling på hvem som mottar tjenester fra senteret, 
viser en god fordeling over hele landet i forhold til befolkningsstrukturen. Frambu har 
også satset mye på videooverføring av fagkurs og veiledning til lokale tjenesteytere, 
slik at kunnskapsoverføring skal være mulig i hele landet. Frambu er opptatt av at 
voksne og eldre brukere også blir ivaretatt på en likeverdig måte som barn og unge 
med sjeldne diagnoser, og har derfor satt i gang et forskningsprosjekt om eldre 
brukere.  
Følgende geografisk fordeling av brukere på kurs de siste tre årene, og både for kurs 
og veiledningstjeneste det siste året:  
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Tabell 1 Oversikt over hvordan fordeling av deltakere på brukerkurs og veilednignstjenester 
fordeler seg sammenlignet med befolkningen i helseregionenen. 

Region Befolknings 
fordeling  
% 

2012  
fordeling 
Brukerkurs % 

2013  
fordeling 
Brukerkurs 
% 

2014  
fordeling 
Brukerkurs % 

2014  
fordeling 
Brukerkurs + 
Brukerrelaterte 
veiledningstjen
este % 

Sør-Øst 56  60 57 57  59  

Vest 21  18 16 18  17  

Midt 14  12 13 13  12  

Nord 9  10 14 12  12  
 
 
Det er imidlertid en skjevhet i forhold til minioritetsbefolkningen i Norge. Frambu 
jobber aktivt med å få til et likeverdig og tilgjengelig tilbud til disse. Vi erkjenner at vi 
ennå ikke får til dette godt nok, og jobber med initiativ for å komme i bedre posisjon 
mot disse gruppene fremover. 
	
	
	

3.7 Eventuelt annet 

 
A. Utvidet antall gjestekurs 

I 2016 utvides antall ”gjestekurs” fra 7 til 10. Det vil si at de andre sentrene i NKSD 
får utvidet sitt tilbud til å benytte Frambus lokaler til brukerkurs, med 3 uker. Vi regner 
med at denne utvidelsen vil forsette i årene fremover, og at dette kan øke det faglige 
samarbeidet mellom sentrene med tanke på å få mer systematisk kunnskap ut av 
brukerkursene 
 
B. Mulighetsstudie for Frambu 
Fullføre prosjektet som er påbegynt og som har som formål å etablere en realistisk 
oversikt over hvordan NKSD kan sikre at Frambu som senter møter fremtidens behov 
på sjeldenfeltet i Norge. 

	
	

4. Resultatmål	
Frambu har definert noen ambisjoner som driver oss i arbeidet med å få til mer: 

! Inntil 2000 personer på brukerkurs pr år 
! Inntil 2000 personer som møter oss lokalt på veiledningstjenester pr.år 
! Inntil 2200 personer deltar på våre fagkurs årlig 
! Inntil 180 barn og unge med diagnose på leir årlig 
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! Mer enn 200.000 unike brukere og 1 million sidevisninger vårt nettsted 
! Mer enn 25.000 avspillinger av Frambus videoer på nettet 
! Mer enn 10.000 følgere på sosiale medier 
! Bedre enn 4 på skala til 5 score ”opplevd nytte” av tjenester ? 

 
 
Følgende er overordnede mål Frambu setter seg for året 2016: 

1. Mer effektiv kunnskapsutvikling og spredning 
a. Betydelig flere veiledningsoppdrag via videokonferanse 
b. Større aktivitet mht dokumentasjon på kurs for å samle brukerhistorier 
c. Minimum 10 nye e-læringslurs produsert årlig på nano-plattform. 
d. Fokusere på effektiv formidling av diagnosebasert kjernekompetanse til 

lokale tjenesteytere gjennom egen VK-dag i kursene 
e. Aldring som en større del av livsløpskompetansen  
f. Fokus på diagnoseprosjektet og utfasing/tilbud til nye diagnoser 

 
2. Videreutvikle kurskonsepter med fokus på større kunnskapsgenerering 

a. Mer tilrettelagte kurs for kunnskapsgenerering 
b. Benytte elektronisk forkurs/ e-læring 
c. Kartlegge kompetansemangler som brukerne og tjenesteytere peker på 
d. Kontinuerlig forbedre arbeidet med kurskalender for å øke utnyttelsen 

av Frambu og tilgjengeliggjøring for NKSD. 
e. Fange opp muligheter som ligger på kveldstid sammen med familiene 
f. Rapportering tilbake til lokal tjeneste fra kurs. 

 
3. Sikre optimal utnyttelse av Frambu gjennom året 

a. Holde høy beleggsprosent (rommene) på Frambu gjennom året.  
i. Informere og rekruttere bedre 
ii. Prioritere dem som trenger det mest 

b. Økt samarbeid med andre sentre i NKSD 
c. Invitere NKSD sentre inn for avvikling av deres fagkurs på Frambu med 

bruk av vår kompetanse og infrastruktur. 
d. Utvikle konsept som tiltrekker minoritetsfamilier  
e. Jobbe med utbygging av kapasitet og modernisering av senteret 

 
 

4. Etablere kvalitetssystem som sikrer kontinuerlig måling og utvikling 
avtjenestene 

a. Introdusere og implementere standardiserte kvalitetsparametere som  
passer en kompetansetjeneste 
b. Jobbe aktivt inn i NKSD sitt arbeid med å utlede felles metode og 
tilnærming for å måle nytte av kompetansetjenesten. 
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4.1. Kompetansebygging	

Kompetansebyggende aktiviteter (kurs, konferanser, videreutdanning, hospitering og 
lignende) senteret planlegger å delta på.	
	

 Aktivitet Resultatmål 
A1 
 
 

Kurs 2 interne kursuker i Frambus regi 
Deltagelse på ulike kurs der ansatte trenger å styrke sin 
kompetanse 

A2 
 
 

Konferanser Prioritere relevante konferanser både nasjonalt og 
internasjonalt, på samme nivå som foregående år 

A3 
 
 

Seminar Prioritere relevant seminardeltagelse både nasjonalt og 
internasjonalt, på samme nivå som foregående år 

A4 
 
 

Videreutdanning 3 på videreutdanning 

A5 
 
 

Hospitering Opprettholde aktivitet som i dag 

  	

4.2. Kompetansespredning	

4.2.1. Brukere/pårørende (”brukerrettet aktivitet”)	
Direkte arbeid med navngitt bruker og hans/hennes familie og tjenesteapparat. 
Utreiser for å bistå brukere/fagpesoner lokalt, kurs og opphold for bruker og/ eller 
familie, individuelle konsultasjoner osv. 	
 	
 Aktivitet Resultatmål 

   
B1 Veiledning  

 
Utreiser: 
 75 
 
Nettmøter/ video- / telefonkonferanser: 
75 

Konsultasjoner/veiledning på senteret: 
20 

B2 Kurs 
 
Diagnose og 
temakurs-  
se egen kursplan 
 

Antall brukerkurs 30  
Deltagere på brukerkurs og helseleir: 
Brukere                          350 
Nye brukere                   150 
Pårørende                      700 
Søsken                           250 
Fagpersoner/andre        200 
Deltagere totalt             1650 
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 B3 Konferanser 
 
 

Delta på konferanser der primært diagnosespesifikk 
kompetanse etterspørres 

B4 Seminar 
 
 

Delta på seminar der primært diagnosespesifikk kompetanse 
etterspørres 

B5 Annet 
Dette er felles 
med 
målgruppene i 
4.2.2 
 
 

• Over 1 million sidevisninger på www.frambu.no 
• Over 200.000 unike brukere av nettstedet 
• Over 25.000 avspillinger av Frambus videoer på nettet 
• Over 10.000 følgere på sosiale medier 

  	
4.2.2. Aktivitet rettet mot helsepersonell og andre faggrupper	

Arbeid for å formidle kunnskap til helsepersonell og andre faggrupper, når det ikke 
gjelder en navngitt bruker. Spesifiser faggruppe der det er naturlig.	
 	
 Aktivitet Resultatmål 

   
B6 Fagkurs/ møter  

på senteret  
Antall kurs: 
16 fagkurs 
Deltagere på Frambu, via videokonferanse 
og/eller e-læringskurs: 
2200 deltagere totalt 

B7 Deltagelse i  
tverrfaglige grupper/team 

Opprettholde aktiviteten som i dag 
 
 

B8 Konferanser 
 

Opprettholde aktiviteten som i dag 
 
 

B9 Seminar 
 

Opprettholde aktiviteten som i dag 
 
 

B10 Undervisning og 
veiledning ved  
høyskoler og universitet 

Opprettholde eksisterende tilbud med veiledning  
og sensorarbeid til masterstudenter 
(spesialpedagogikk, psykologi, fysioterapi, 
telemedisin) 
Undervisning for samme grupper 
Planlegge for kommende e-læringskurs i 
samarbeid med Høgskolen i Hedemark 

B11 Hospitering på senteret Opprettholde aktiviteten som i dag 
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4.3. Forskning og utvikling (FoU)	

Forsknings- og utviklingsarbeid innebærer både kompetansebygging og 
kompetansespredning. For å fasilitere rapporteringen for NKSD er sentrenes 
planlagte FoU- aktivitet synliggjort i egne tabeller: 
	
	

4.3.1. Forskningsprosjekter	
Planlagt aktivitet av vitenskaplig karakter (forskning/publikasjoner).	
 	
 Aktivitet Resultatmål 

   
C1 Forskningsproduksjon 

(vitenskaplige artikler) 
 

5 vitenskaplige artikler 

C2 Doktorgrader 
 

1 påbegynt 
 
 

C3 Andre 
forskningsprosjekt 
 

5 forskningsprosjekter på Frambu og deltagelse i 
3 eksterne 

C4 Utviklingsprosjekter Gjennomføre trinn 2 i prosjektet ”Sjeldenskolen” 
3 nye prosjekter 

	
	
	
	

4.3.2. Utviklingsprosjekter	
Planlagte utviklingsprosjekter som videreutvikling av tilbudet ved senteret, 
implementering av faglige retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.	
 	
 Aktivitet Resultat 
D1 Planlagt utvikling av 

Informasjonsmateriell 
 
 

 
• Oppdatering og videreutvikling av 

60 diagnosebeskrivelser (50%) på 
nett. 

• 5  diagnosebeskrivelser bearbeides 
til hefter 

• 10 e-læringskurs 
• 200 videoer 

 
D2 Utvikling av kvalitetsregistre og 

biobanker 
 
 

• Delta aktivt i NKSD sitt initiativ for 
felles register 

• Fortsatt delta i BupGen prosjektet til 
Autismeenheten 

• Delta aktivt for at aktuelle brukere 
registrerer seg i Muskelregisteret 
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D3 Utvikling av verktøy for 
aktivitetsregistrering 
(”Solan”, ”Soma” eller 
lignende) 

Utnytte potensialet i SOMA til å registrere 
all faglig aktivitet 

D4 Internt 
kvalitetsforbedringsarbeid 
 
 

Opprettholde vedtatt rutiner i Frambus 
kvalitetsarbeide som blant annet innholder 
systematisk evaluering av brukerkurs, 
fagkurs og veiledningstjenesten. 

D5 Innovasjon 
 
 

Utvikle plan for, og stimulere 
innovasjonsarbeidet ved sentret 

D6 IKT 
 
 

Fortsette planmessig arbeid med utvikling 
av og sikkerhet i systemene 

  

4.4. Systemrettede aktiviteter:	

Arbeid mot ordinært tverrsektorielt tjenesteapparat, for eksempel for å få på plass 
gode forløp for brukergruppene. Samarbeid med ulike brukergrupper og -foreninger.	
 	
 Aktivitet Resultatmål 
E1 
 
 

Systemrettet veiledning Brukerorganisasjoner: 15 saker 
 
Kommune/fylke/øvrig tjenesteapparat: 20 saker 

E2 
 
 

Brukermøte Antall deltagere: 40 
 
Antall foreninger: 25 

E3 
 
 

Høringer til 
overordnede 
myndigheter 

Gi gode bidrag på relevante høringer og 
samarbeide med NKSD sentralt slik at NKSD er 
avsender dersom ikke annet er avtalt. 

E4 
 
 

Gjestekurs 10 gjestekurs 
Deltagere 400 

E5 
 
 

Oppfølging av HabSam 
prosjektet 

Gjennomføre utvalgte punkter iht anbefalinger i 
sluttrapporten for prosjektet 

	
	

4.5. Internasjonalt arbeid:	

Aktiviteter som innebærer direkte samarbeid med fagmiljø og/ eller 
brukerorganisasjoner i andre land.	
	

 Aktivitet Resultatmål 
F1 
 
 

Internasjonalt besøk Mer enn 10 internasjonale 

delegasjoner på besøk på Frambu 
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F2 
 

Romania 2 deltagere fra Frambu deltatt på konferanse i 
april 

F3 Romania Prosjektet avsluttes I 2016. NoRo – Frambu , 
partnership for future.  

F4 Tsjekkia Prosjektperioden fortsetter i 2016 
F5 Arbeidsgruppe internasjonalt 

arbeid (NKSD) 
Representant fra Frambu leder arbeidsgruppen 

F6 Rarelink Fortsette det nordisk samarbeidet i gruppa. En 
deltaker fra Frambu i gruppa 

F7 Eurodis En deltager fra Frambu i arbeidsutvalg 
	
	
	

4.6. Eventuell annen aktivitet, ikke synliggjort i tidligere tabeller:	

I de tilfeller en har hatt aktiviteter som ikke naturlig passer i andre tabeller, føres de 
inn her. Dette kan for eksempel gjelde drift av kvalitetsregister.	
Planlagt kontakt med media i egen tabell.	
	

 Aktivitet Resultatmål 
G1 
 
 

Frambuleir 180 deltagere og fordelt på 

4 leire  

4 leire 

G2 
 
 

Vedlikehold og videre utvikling 
av Frambu senter 

• Utføre grunnlagsarbeid for  
oppgradering/ ombygging av Frambu 
for fremtiden og med ønsket 
kapasitet for NKSD 

• Løpende vedlikehold som sikrer at 
senteret er i forskriftsmessig stand. 

G3 
 
 

Forpleining og rengjøring Fortsatt holde høy standard på renhold, 
og utvide kompetansen ytterligere i 
forhold til ernæring og dietter. 

G4 
 
 

Praksisplass for lærlinger Gjennomføre opplæring for 8 lærlinger 
hvorav 2 skal opp til og bestå fagprøve i 
2016 

  
 
	

4.6.1. Intervjuer/ oppslag i media	
 
Tid Kanal Arbeidstittel, type/sjanger 
Vår 
 
 

NRK -dekning 
 

Markering av Sjeldendagen 29. februar 
2016< 
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Høst 
 
 

Tatt kontakt med tidsskriftet: 
Dagens Medisin 
Alle 

Presentasjon av ”Sjeldne diagnoser” 

Hele 
året 

Egne nettsider og sosiale 
medier 

Skriver om alle markeringer(dager, 
forelesninger/foredrag av internasjonale 
kapasiteter etc.) ang. sjeldne diagnoser 

Høst Alle Bok/bilde lansering. Planlegges i 
samarbeid med NKSD-F 

 


