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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	
skal	gi	en	oversikt	over	senterets	planlagte	mål	for	2017,	utformet	i	tråd	med	de	strategiske	
målene	for	tjenesten	fremover.	Aktiviteter	som	planlegges	sorteres	under	målene.	Der	det	er	
nødvendig,	oppgis	ansvarlig	under	beskrivelse	av	aktiviteten.		
	
2 Nasjonal	kompetansetjeneste	for	sjeldne	diagnoser										

2.1 Organisering	

Fra	1.	januar	2014	har	de	ulike	kompetansesentrene	for	personer	med	sjeldne	diagnoser	vært	
samorganisert	 under	 én	 kompetansetjeneste,	 organisert	 under	 Helse	 Sør-Øst.	
Kompetansetjenestens	 fellesenhet	 ligger	 på	 Oslo	 Universitetssykehus,	 Barne-	 og	
ungdomsklinikken.	
	
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	organisert	i	NKSD:	
	
• Frambu	kompetansesenter	for	sjeldne	diagnoser	–	Stiftelse.*	
• Nasjonalt	kompetansesenter	for	porfyrisykdommer	-	NAPOS	-	Haukeland	

universitetssykehus.	
• Nasjonalt	kompetansesenter	for	sjeldne	epilepsirelaterte	diagnoser	-	NK-SE	-	Oslo	

universitetssykehus.	
• Nevromuskulært	kompetansesenter	-	NMK	-	Universitetssykehuset	Nord-Norge.*	
• NevSom	-	Nasjonalt	kompetansesenter	for	nevroutviklingsforstyrrelser	og	hypersomnier	

-	Oslo	universitetssykehus.	
• Norsk	senter	for	cystisk	fibrose	-	NSCF	-	Oslo	universitetssykehus.	
• Senter	for	sjeldne	diagnoser	-	SSD	-	Oslo	universitetssykehus.	
• TAKO-senteret	-	Nasjonalt	kompetansesenter	for	oral	helse	ved	sjeldne	diagnoser	-	

Lovisenberg	Diakonale	Sykehus.	
• TRS	kompetansesenter	for	sjeldne	diagnoser	-	Sunnaas	sykehus.**	
	
*Enhet	 for	 medfødte	 og	 arvelige	 nevromuskulære	 tilstander	 (EMAN)	 er	 tilknyttet	 NKSD	 gjennom	 NMK-
samarbeidet	i	egen	samarbeidsavtale.	EMAN	er	administrativt	underlagt	Nevrologisk	avdeling,	nevroklinikken	i	
Oslo	universitetssykehus.	
**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	Ortopedisk	klinikk	i	Oslo	universitetssykehus.	
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2.2 Forskrift	og	veileder	for	nasjonale	tjenester	i	spesialisthelsetjenesten	
Virksomhetsplan	i	NKSD	skal	ta	utgangspunkt	i	Forskrift	nr	1706	av	17.	desember	2010	med	
tilhørende	 veileder	 sist	 revidert	 22.	 april	 2015.	 I	 følge	 forskriften	 skal	 nasjonale	
kompetansetjenester	ivareta	følgende	oppgaver	innenfor	sitt	ansvarsområde:	
	
• Bygge	opp	og	formidle	kompetanse	
• Overvåke	og	formidle	behandlingsresultater	
• Delta	i	forskning	og	etablering	av	forskernettverk	
• Bidra	i	relevant	undervisning	
• Sørge	for	veiledning,	kunnskaps-	og	kompetansespredning	til	helsetjenesten,	andre	

tjenesteytere	og	brukere	
• Iverksette	tiltak	for	å	sikre	likeverdig	tilgang	til	nasjonale	kompetansetjenester	
• Bidra	til	implementering	av	nasjonale	retningslinjer	og	kunnskapsbasert	praksis	
• Etablere	faglige	referansegrupper	
• Rapportere	årlig	til	departementet	eller	til	det	organ	som	departementet	bestemmer	
	
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.		
		
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.		
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3 Frambu	

3.1 Organisering	og	profil		
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.	Det	er	nå	77	årsverk	ved	senteret.	Frambu	ble	åpnet	i	
1955	og	var	tidlig	ute	med	å	gi	aktivitetstilbud	til	funksjonshemmede	barn	og	unge.	Fra	2014	
ble	Frambu	et	av	de	ni	sentrene	i	den	Nasjonale	kompetansetjenesten	for	sjeldne	diagnoser.	
Nasjonale	 kompetansetjenester	 skal	 sikre	 kunnskapsutvikling	 og	 kunnskapsspredning	
innenfor	 sine	 spesifikke	 fagområder	 og	 bidra	 til	 kompetanseoppbygging	 og	 veiledning	
innenfor	disse	fagområdene	til	hele	helsetjenesten,	andre	tjenesteytere,	brukere,	pårørende	
og	befolkningen	for	øvrig.	Stiftelsen	Frambu	har	en	rammeavtale	med	Helse	Sør-Øst,	og	får	
sitt	oppdrag	gjennom	den	Nasjonale	kompetansetjenesten	for	sjeldne	diagnoser.		
	
Frambus	egenart	som	senter	legger	til	rette	for	et	særlig	fokus	på	kursopphold	over	flere	dager	
for	brukere,	deres	familier,	tjenesteytere	og	nære	nettverk.		
		
Tjenesteområdet	 tilbyr	 brukerne	 og	 brukerorganisasjonene	 en	 viktig	 arena	 for	
erfaringsutveksling	 og	 nettverksbygging.	 Det	 betinger	 en	 tverrfaglig	 og	 kunnskapsbasert	
tilnærming	 hos	 våre	 medarbeidere	 og	 legger	 til	 rette	 for	 en	 bredt	 anlagt	 kunnskaps-	 og	
kompetanseutvikling	hos	våre	brukere,	deres	familier	og	tjenesteytere.		
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Dersom	det	legges	til	rette	for	det,	tilbyr	tjenesteområdet	også	mulighet	for	en	bredt	anlagt	
kunnskaps-	 og	 kompetanseutvikling	 internt	 blant	 våre	 medarbeidere.	 Dette	 krever	 en	
bevissthet	 om	 denne	 muligheten	 og	 ressursmessig	 prioritering.	 Det	 må	 legges	 inn	 tid	 og	
ressurser	i	utvikling	av	metoder	og	verktøy,	som	både	gir	brukerne	en	konkret	gevinst	gjennom	
videreutvikling	av	våre	tjenester,	økt	kunnskap	og	bedre	evne	til	å	mestre	egen	hverdag,	men	
som	også	øker	vår	praksisnære	kunnskap	og	erfaring	med	disse	gruppene.		
	
For	 sjeldentjenesten	 gir	 tjenesteområdet	 en	 unik	 mulighet	 for	 kompetansebygging,	
dokumentasjon,	 forskning,	 innovasjon	 og	 tjenesteutvikling.	 Med	 tilstrekkelig	 tid,	
oppmerksomhet	og	ressurser	kan	det	bygges	opp	et	solid	fundament	og	et	troverdig	grunnlag	
for	 videre	 kunnskapsutvikling	 og	 -formidling	 knyttet	 til	mange	 av	 tjenestens	 diagnoser	 og	
brukergrupper.	Skal	vi	nyttiggjøre	oss	dette	krever	det	at	vi	bygger	opp	og	ivaretar	et	godt	og	
bredt	tverrfaglig	samarbeid,	med	solide	ferdigheter,	kunnskap	og	kompetanse.		
	
For	 Frambu	 er	 det	 derfor	 særlig	 viktig	med	 fokus	 på	 god	 forvaltning	 av	 våre	 ressurser	 og	
kompetanse.	Videre	at	det	legges	vekt	på	og	sikres	nødvendige	kompetansefremmende	tiltak	
for	 alle	 lag	 i	 organisasjonen.	 Fra	 våre	 fagarbeidere	 og	 konsulenter	 til	 fagprofesjonelle	 og	
forskere.		
	
Styret	i	Stiftelsen	Frambu	
Styret	 i	 Frambu	 er	 sammensatt	 av	 3	 eksterne	 fagpersoner,	 2	 brukerrepresentanter	 og	 2	
representanter	 for	 de	 ansatte.	 Det	 avholdes	 ordinært	 4	 styremøter	 pr.	 år.	 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.			
		
Frambu	sin	drift	er	fokusert	på	to	hovedområder.	Det	ene	området	er	utvikling,	vedlikehold	
og	 drift	 av	 kurs-	 og	 konferansesenteret	 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.	 	 Frambu	 har	
nasjonalt	kompetansetjenesteansvar	for	opp	mot	150	sjeldne	diagnoser.	
	
Vi	organiserer	følgende	hovedtjenester:		

• Brukerkurs	for	familier	og	voksne	med	sjelden	diagnose	fra	hele	landet.		
• 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.		

• Diagnosespesifikke	og	tematiserte	fagkurs	for	fagpersoner	over	hele	landet	og	som	i	
økende	grad	deltar	i	videokonferanse.			

• Ambulerende	veiledningsoppdrag	lokalt	eller	på	Frambu			
• 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.		



Virksomhetsplan	2017	for	Frambu,	side	8	av	17	
		

• 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”).			

	
Arbeidet	med	virksomhetsplan	startet	på	brukermøtet	våren	2016,	der	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.	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	 møtet	 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	er	også	et	nært	samarbeid	med	brukerorganisasjoner	og	brukerrepresentanter	på	ulike	
tjenesteområdene	

	

Kursplanlegging	og	kursutvikling	

Brukerorganisasjonene	og	brukerrepresentanter	inviteres	med	i	planleggingen	av	brukerkurs	
på	 Frambu.	 I	 god	 tid	 før	 hvert	 brukerkurs	 tar	 Frambu	 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	

Frambu	har	utarbeidet	en	ny	Forsknings-	og	innovasjonsstrategi	for	2017	–	2019	og	her	står	
det	om	brukermedvirkning:	

Brukerperspektivet	i	Frambus	forskning	
Brukerkunnskap	er	en	viktig	forutsetning	for	brukermedvirkning,	som	alltid	har	
spilt	en	viktig	rolle	på	Frambu.	Brukermedvirkning	er	også	ett	av	flere	
satsningsområder	i	Helseomsorg21,	og	knyttes	på	denne	måten	til	forskning	og	
innovasjon	(s	15):		
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Brukermedvirkning	er	særlig	viktig	i	tjenesteforskning	og	kliniske	
studier,	det	vil	si	i	den	pasient-	og	praksisnære	forskningen,	og	i	tjeneste	og	
produktinnovasjon.	
At	dette	må	være	et	viktig	element	i	en	forskningsstrategi	for	Frambu	kommer	
også	til	syne	i	regjeringens	oppfølgingsplan	til	HelseOmsorg21,	der	det	stilles	et	
eksplisitt	krav	til	offentlig	finansiert	helseforskning	om	at	brukerperspektivet	
skal	ivaretas.	
Konkret	for	Frambus	del	er	det	viktig	å	ha	et	stadig	fokus	på	forskning,	
særlig	i	de	minste	foreningene/foreldregruppene,	der	antallet	personer	med	
diagnose	er	lite	og	forskningsbasert	kunnskap	derfor	er	mangelfull.»	

	

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	 Oslo	 Universitetssykehus	 (EMAN)	 og	 Frambu	
kompetansesentersenter	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.	

	

3.4 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	tar	hensyn	til	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.		
	
En	 konsekvens	 av	 de	 årlige	 reduserte	 budsjettene	 har	 ført	 til	 en	 stor	 effektivisering	 i	
organisasjonen,	og	antall	fagpersoner	knyttet	til	kjerneområdene	er	gjennom	dette	betydelig	
redusert.	Flere	fagpersoner	har	gått	av	med	pensjon	de	siste	årene,	og	ikke	alle	disse	er	blitt	
erstattet	med	nyansatte.	Spesielt	godt	merkes	mangel	på	psykologressurs.		

			
Med	 målet	 om	 å	 gi	 kompetansesentertilbud	 til	 flere	 diagnoser	 som	 i	 dag	 ikke	 har	
sentertilhørighet,	ser	vi	for	oss	at	vi	fremover	skal	ta	imot	nye	brukere	med	nye	diagnoser.	
Den	raske	utvikling	på	det	medisinske	området	både	i	forhold	til	mer	finmasket	diagnostisering	
og	behandling,	krever	en	kontinuerlig	oppdatering	på	det	medisinske	fagområdet.		
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Med	dette	utgangspunktet	vurderer	vi	at	det	er	behov	både	for	ny	lege-	og	psykologstilling	
ved	Frambu.			
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4 Resultatmål	

I	dette	kapittelet	presenteres	senterets	planlagte	aktiviteter	og	resultatmål	for	kommende	år.	
Oppsettet	er	 tilpasset	 tjenestens	overordnede	strategiske	områder,	 rapporteringsmalen	og	
tilpasset	elektronisk	rapporteringssystem	for	nasjonale	tjenester.		
			
I	 NKSDs	 strategi	 for	 2017-2021	 er	 det	 nedfelt	 strategiske	 mål	 for	 fire	 satsningsområder.	
Senterets	årlige	virksomhetsplaner	er	disponert	etter	de	fire	områdene:	
	
• Kompetansebygging	
• Kunnskapsspredning	
• Likeverdig	tilbud	
• Internasjonalt	arbeid	
	
	

	

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

v Inntil	2000	personer	på	brukerkurs	pr	år	
v Inntil	2300	personer	som	møter	oss	lokalt	på	veiledningstjenester	pr.år	
v Inntil	2000	personer	deltar	på	våre	fagkurs	årlig	
v Inntil	180	barn	og	unge	med	diagnose	på	leir	årlig	
v Mer	enn	200.000	unike	brukere	og	1	million	sidevisninger	vårt	nettsted	
v Mer	enn	25.000	avspillinger	av	Frambus	videoer	på	nettet	
v Mer	enn	12.000	følgere	på	sosiale	medier	
v Inntil	12	vitenskapelige	artikler	
v Mer	enn	4	utviklingsprosjekter	
v Mer	enn	50	nye	og	oppdaterte	diagnosebeskrivelser	
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4.1 Kompetansebygging	

Kompetansebyggende	aktiviteter	(kurs,	konferanser,	videreutdanning,	hospitering	etc.)	som	
senteret	planlegger	å	delta	på.	
	
	 Aktivitet	 Resultatmål		
A1	
	
	

Kurs/	seminar	 Det	prioriteres	deltagelse	på	aktuelle	kurs	og	seminarer	på	
samme	nivå	som	i	2016	(19	ansatte	har	deltatt	på	ulike	
nasjonale	og	internasjonale	konferanser	i	2016)	
Det	er	satt	av	2	uker	til	opplæring	internt	på	Frambu	som	
inkluderer	styrking	av	digital	formidlingskompetanse	
	

A2	
	
	

Konferanser	 Det	prioriteres	deltagelse	på	aktuelle	konferanser	på	samme	
nivå	som	i	2016	

A3	
	
	

Videreutdanning	 2	ansatte	er	i	gang	med	deltidsstudier	på	mastergradnivå		
1	ansatt	er	i	gang	med	PhD-prosjekt		
Det	utarbeides	kompetansehevingsplan	for	den	enkelte	
ansatte	på	alle	nivåer	i	organisasjonen	

A4	
	
	

Hospitering	 1	ansatt	planlegger	hospitering	på	NKSD	

	

4.1.1 Forskning	og	utvikling	(FoU)	

Forsknings-	 og	 utviklingsarbeid	 innebærer	 både	 kompetansebygging	 og	
kompetansespredning.	For	å	legge	til	rette	for	rapporteringen	for	NKSD	er	sentrenes	planlagte	
FoU-	aktivitet	synliggjort	i	egne	tabeller:	
	
Forskningsprosjekter	
Planlagt	aktivitet	av	vitenskapelig	karakter	(forskning/publikasjoner).	
	
	 Aktivitet	 Resultatmål	 	 	
A6	 Forskningsproduksjon	

(vitenskapelige	artikler)	
	

12	vitenskapelige	artikler	

A7	 Doktorgrader	
	

1-2	doktorgradsprosjekter	under	utarbeiding	
	
	

A8	 Andre	forskningsprosjekt	
	

Videreføring	av	igangværende	prosjekt:		
• Søsken-prosjektet	
• BupGen-prosjektet	
• 30+-prosjektet	
• Smith-Magenis`	syndrome	(PhD-prosjekt)	

Planlagte	prosjekter:		
• Arvelige	bevegelsesforstyrrelser	–mot	bedre	

diagnostikk	og	behandling	for	
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nevrotransmittersykdommer	(Øivind	J.	
Kanavin)	

• Alternerende	hemiplegi	/ATP1A3	i	Norge.	
Utprøving	av	ketogen	diett	(Øivind	J.	Kanavin)	

• Ernæringsrelaterte	helseutfordringer	ved	
spinal	muskelatrofi:	etablering	av	
forskingsnettverk,	aktuelle	forskningsmetoder	
og	doktorgradsprosjekt	(Eman,	i	samarbeid	
med	Frambu	(Marianne	Nordstrøm)	

	
	
	
Utviklingsprosjekter	
Planlagte	utviklingsprosjekter	som	videreutvikling	av	tilbudet	ved	senteret,	implementering	
av	faglige	retningslinjer	og	kunnskapsbasert	praksis.	
	 Aktivitet Resultat 
A9	 Planlagt	utvikling	av	

Informasjonsmateriell	
	
	

Beskrive	alle	nye	diagnoser	senteret	får	ansvar	
for	(først	kort,	deretter	mer	utfyllende)	og	
oppdaterer/utvider	øvrige	beskrivelser	etter	
behov	og	kapasitet.	Oppdatere	halvparten	av	
beskrivelsene	våre.	Opplæringsplan for å 
styrke ansatte i digital formidlingskompetanse, 
slik at de er bedre rustet til å være 
innholdsleverandører til Sjelden* 

A10	 Utvikling	av	kvalitetsregistre	og	
biobanker	
	
	

Bidra	til	registrering	i	«Muskelregisteret»	
	

A11	 Utvikling	av	verktøy	for	
aktivitetsregistrering	
(”Solan”,	”Soma”	eller	lignende)	
	

Frambu	bruker	SOMA	i	sin	registrering	

A12	 Internt	kvalitetsforbedringsarbeid	
	
	

Frambu	har	prosedyrebeskrivelser	for	hele	
virksomheten	for	å	sikre	kvalitet	i	alle	ledd.	
Når	det	gjelder	kompetansetjenestens	
fagområder,	er	det	utarbeidet	en	omfattende	
prosedyrebeskrivelse	i	«Sånn	gjør	vi	det	på	
Frambu».	Dette	inneholder	også	prosedyrer	
for	evalueringer	av	tjenesteområdene	og	
oppfølging	av	disse.	Kvalitetsmålingene	følger	
BOK-konseptet	(Brukeropplevd	kvalitet)	

A13	 Innovasjon	
	
	

• 15	foredrag	eller	postere	synliggjort	på	
nasjonale	eller	internasjonale	
forskningskonferanser.	

• Prosjektet	«Sjelden*	-	trinn	2»	
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A14	 IKT	
	
	

Følge	utarbeidet	plan	for	IKT	strategi	
Fokus	på	ansattes	sikkerhetsbevissthet	–	og	
rutiner.	

	

4.2 Kunnskapsspredning	
4.2.1 Brukere/pårørende	(”brukerrettet	aktivitet”)	

Direkte	arbeid	med	navngitt	bruker	og	hans/hennes	familie	og	tjenesteapparat.	Utreiser	for	
å	bistå	brukere/fagpersoner	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:	
25 

B2	 Kurs/seminar	
	
	

30	brukerkurs	à	3	–	5	dager	
10	«gjestekurs»	à	5	dager	
4	Helseleire	

B3	 Konferanser	
	
	

Det	planlegges	deltagelse	på	6	diagnosespesifikke	konferanser	

B4	 Annet	 -	1	million	sidevisninger	på	frambu.no	
-	200.000	unike	brukere	av	nettstedet	
-	30.000	avspillinger	av	Frambus	videoer	
-	12.000	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	 	 	
B5	 Fagkurs/	møter		

på	senteret		
	

16	fagkurs	rettet	mot	helsepersonell	og	andre	
faggrupper	
	

B6	 Deltagelse	i		
tverrfaglige	grupper/team	

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		
Samarbeidsgruppe	rundt	diagnosen	
JNCL		
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B7	 Konferanser	
	

40	–	50	Faglige	innlegg	på	ulike	konferanser	nasjonalt	
og	internasjonalt	
	

B8	 Seminar	
	

	

B9	 Undervisning	og	veiledning	
ved		
høyskoler	og	universitet	

Det	planlegges	undervisning	og	veiledning	på	
følgende	studier:		
Sykepleier	og	helsesøsterstudiet,	vernepleier-,	
masterstudie	i	telemedisin,	psykologi,	fysioterapi	og	
spesialpedagogikk	og	medisin	

B10	 Hospitering	på	senteret	
	

Gjennomføres	ved	forespørsler	
	

B11	 Læringsplattformen	Sjelden*	 50	«Lær	om»	og	10	Kurs	
	

4.3 Likeverdig	tilbud	

Aktivitetene	som	er	gitt,	er	lik	forslag	til	strategiske	mål	på	området.	De	strategiske	målene	
gjelder	for	5	år.	Det	forventes	ikke	resultatmål	som	gir	fullstendig	måloppnåelse	i	2017.	
Resultatmålene	i	2017	vil	derfor	være	delmål.	
	
	 Aktivitet	 Resultatmål	
C1	
	
	

Plan	for	likeverdig	tilbud	 Omfattende	bruk	av	digitale	kanaler,	bidrar	til	at	
tilbudene	både	når	flere,	og	sikrer	at	alle	landsdeler	
og	målgrupper	kan	benytte	Frambus	tjenester.		
Videooverførte	kurs	
Veiledningstjenester	
Frambus	bidrar	via	Sjelden*	til	å	tilby	kunnskap	og	
kurs	til	fagpersoner	via	den	digitale	
læringsportalen.	
Utviklet	egen	rutine	for	vårt	arbeide	rettet	mot	
minoriteter	

C2	
	
	

Kartlegging	og	avklaring	av	
senterets	oppgaver	og	roller	vs	
andre	nasjonale	(og	regionale)	
tjenester	beskrevet	i	
veilederen	til	forskrift	1706.	

Samarbeidsavtale	inngått	med	NMK	(NMK-
samarbeidet).	Samarbeidet	skal	evalueres	våren	
2017	
Utvikle	samarbeidet	med	Nasjonal	
kompetansetjeneste	for	diagnosen	CHARGE	

C3	
	
	

Beskrivelse	av	senterets	
kliniske	aktivitet	

Det	drives	ingen	tradisjonell	klinisk	virksomhet	ved	
Frambu	

C4	
	
	

Videreutvikling	av	
diagnosetilbudet	
(Fasemodellen).	

Alle	diagnoser	skal	plasseres	i	en	eller	flere	faser(?)	
Nye	diagnoser	har	ofte	et	lite	antall	kjente	brukere,	
det	gjør	at	fokus	blir	kunnskapsinnhenting,	
dokumentasjon	og	tjenestedesign.	
	
Det	planlegges	flere	prosjekter	der	Fasemodellen	
inngår	som	et	naturlig	verktøy	i	utvikling	av	
diagnosetilbudet.	
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1. Fase	2	i	tilbudet	til	CHARGE	syndrom	
2. Fase	2	i	tilbudet	til	gruppen	Svært	sjeldne	

kromosomavvik	
3. Fase	4	i	tilbudet	for	Klinefelter	syndrom	
4. Fase	4	i	tilbudet	for	Nevrofibromatose	l	

	

4.4 Internasjonalt	arbeid	
Aktiviteter	som	innebærer	direkte	samarbeid	med	fagmiljø	og/	eller	brukerorganisasjoner	i	
andre	land.		
	
	 Aktivitet	 Resultatmål	
D1	
	
	

Internasjonale	besøk	 Samarbeid	og	besøk	-	en	kontinuerlig	prosess	
	 	
	

D2	
	
	

Tsjekkia	-	partneravtale	 Prosjektet	avsluttes	i	april	2017	
Frambu	representanter	skal	delta	på	
avslutningsworkshop	februar/mars	2017,	

	
	

D3	
	
	

InnovCare	(Eurordis)	 Medlem	i	styringsgruppa	
Workshop	i	Romania	mai	2017	
Workshop	arrangeres	på	Frambu	april	2018	
	 	
	

D4	
	
	

EURORDIS	 Medlemsmøte	i	Budapest	i	mai	2017	

D5	
	
	

Rarelink	 Medlem	av	diagnosegruppe	
	

	

4.5 Eventuell	annen	aktivitet,	ikke	synliggjort	annet	sted	

	
	 Aktivitet	 Resultatmål	
E1	
	
	

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.	

E2	
	
	

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

E3	
	
	

Praksisplass	for	lærlinger	 Gjennomføre	opplæring	for	7	lærlinger	
hvorav	2	skal	opp	til	og	bestå	fagprøve	i	
2017	

E4	 Vertskap	for	staben	i	Sjelden*:		
	

redaktør,	kursutvikler	og	
mulitmediaprodusent	har	base	på	Frambu		
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E5	 Mediaoppslag	

	
	

Jobbe	for	å	få	oppmerksomhet	om	sjeldne	
diagnoser	på	Sjeldendagen	2017	
Bidra	i	samfunnsdebatten	med	innlegg	om	
aktuelle	tema	og	høringssvar	
Skrive	artikler	på	forespørsel	og	etter	eget	
initiativ	
Tipse	og	samarbeide	med	media	og	formidle	
kontakt	med	aktuelle	kilder	
	
Oppslag/Omtale	i	egne	kanaler		
Oppsummere	sentrale	innlegg	fra	kurs	og	
andre	aktiviteter	på	egne	nettsider		
Omtale	viktige	hendelser,	markeringer	eller	
debatter		
Dele	egne	og	andres	aktiviteter	og	innspill	
i	sosiale	medier		

	
	


