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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	 til	 personer	 med	 en	 slik	 diagnose	 og	 deres	 pårørende,	 og	 til	 fagpersoner	 som	
arbeider	innenfor	dette	området.		Frambu har tatt i bruk NKSDs fasemodell som styrings- og 
prioriteringsverktøy for tjenester knyttet til diagnosene. 
	

2 Nye brukere og omfang av utførte tjenester 
Frambu	har	i	løpet	av	2017	registrert	275	nye	brukere.	Frambu	har	da	registrert	4985	
brukere.	 I	 løpet	 av	 2017	 mottok	 772	 personer	 med	 diagnose	 tjenester	 fra	 Frambu.	
Aldersmessig	er	tyngdepunktet	blant	de	registrerte	brukerne	i	gruppa	19–66	år.		
	

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	at	de	ansatte	
holder	 seg	oppdatert	på	ny	 litteratur	på	våre	diagnoser	og	problemstillinger,	 gjennom	
deltakelse	 på	 kurs	 og	 konferanser,	 gjennom	 forsknings-,	 utviklings-	 og	
innovasjonsprosjekter,	 gjennom	 videreutdanning	 og	 gjennom	 diverse	 strukturerte	
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	
23	personer	fra	Frambu	har	holdt	innlegg	eller	hatt	posterpresentasjon	i	2017,	og	38	har	
deltatt	på	ulike	kurs	og	konferanser:	
	

• Excellence	in	pediatrics	conference,	Wien	(foredrag)	
• Klinisk	helsepsykologi	(deltatt)	
• Evnetesting	og	utviklingshemming	I	teori	og	praksis	(deltatt)	
• IMPE	conference,	Pediatric	Endocrinology,	Washington	(deltatt)	
• Hjernehelse	–	fra	forskning	til	klinisk	praksis	(deltatt)	
• Fagkongress	i	ergoterapi	(deltatt)	
• Starthjelp	–	NK	LMS	(deltatt)	
• ASK	konferanse,	København	(deltatt)	
• Signo	conference	2017,	Andebu	(2	foredrag)	
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• Norsk	forening	for	nevrofibromatoses	30	års	jubileum,	Gjøvik	(foredrag)	
• Nevrohabilitering	ved	tidlig	ervervet	funksjonshemning	og	genetiske	sykdommer	

(deltatt)	
• Forskning	innen	læring	og	mestring,	friskliv	og	rehabilitering	(deltatt)	
• Myotone	tilstander	og	periodiske	paralyser,	Oslo	(deltagelse)	
• Særspisebarn.	Kartlegging	og	behandling,	Oslo	(deltatt)	
• 20th	SSBP	International	Research	symposium	(foredrag)	
• Brickless	2017	(foredrag)	
• Workshop	om	barnepalliasjon	(foredrag)	
• Bruk	av	rollespill	i	videokonferansetrening	(foredrag)	
• Workshop	on	Advancing	Holistic	and	Innovative	Care	for	Rare	Diseases	and	

Complex	Conditions	(foredrag)	
• Vårmøte	Norsk	barnelegeforening	(foredrag)	
• Potocki	Lupskis	syndrome	konferanse	2017,	USA	(deltatt)	
• Norsk	selskap	for	medisinsk	biokjemi	(foredrag)	
• Conference	Rare	disease	day,	Romania	(foredrag)	
• Hekom	2017	(foredrag)	
• Kurs	om	psykiske	lidelser	og	arbeidsliv	for	NAV	(foredrag)	
• Cystiose,	fagdag,	Ågrenska	(deltatt)	
• Barn	som	pårørende,	fagdag	på	AHus	(foredrag)	
• Pediaterdagene	NBF,	Bergen	(deltatt)	
• Lebers	Heriditære	Optikus	Nevropati,	Stockholm	(deltatt)	
• Norsk	smerteforening	(deltatt)	
• Helsesøsterkonferanse,	Trondheim	(poster)	
• Vernepleierkonferanse,	(poster)	
• Psykisk	helse	2017,	Trondheim	(poster)	
	

3.2 Forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter 
Frambu	har	hatt	følgende	forskningsprosjekter	gjennom	2017:		
	

Prosjekttittel:	Søskenprosjektet	(SIBS)	
Tema:	Intervensjon	for	søsken	og	foreldre	til	barn	med	kroniske	
funksjonsnedsettelser.	
Status:	Pågående.	
Samarbeidspartnere:	Psykologisk	institutt,	Universitetet	i	Oslo;	Uni	Research,	
Bergen;	Sykehuset	Innlandet;	Lovisenberg	sykehus;	Fjell	kommune;	Regionalt	
samhandlingskontor	Nedre	Romerike;	Universitetet	i	Utrecht,	Nederland;	
University	of	New	South	Wales,	Australia;	UC	Davis	MIND	Institute,	USA;	Stony	
Brook	University,	USA;	Yale	University,	USA;	Mental	Helse	Ungdom;	
Handicappede	barns	foreldreforening.	
Ekstern	finansering:	1	stipendiat	fra	Psykologisk	institutt	(pågående,	til	estimert	
2020).	1	stipendiat	Helse	SørØst	(begynner	des	2018).	Søkt	ekstern	finansiering	
Kavlifondet,	samt	Norsk	Forskningsråd	FORKOMMUNE	og	HELSEVEL,	og	
UiO:Norden	–	svar	ila	våren	2018.	
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Prosjekttittel:	Kartlegging	30+	
Tema:	Funksjon	og	aldring	blant	godt	voksne	med	HSP	og	NF1.	
Status:	Pågående.	
Samarbeidspartnere:	NASPA;	NF1-foreningen;	OUS	(A.	Heiberg);	NTNU.	
Ekstern	finansiering:	NKSD	sentralt.	
	
Tittel	og	tema:	Smith-Magenis	syndrom-	en	skandinavisk	kartleggings-	og	
intervensjonsstudie	
Status:	Pågående	doktorgradsprosjekt	
Samarbeidspartnere:	OUS/Nevsom;	Universitetet	i	Stavanger	
Ekstern	finansering:	NKSD	sentralt.		
	
Prosjekttittel:	XXY	Nordic	–	the	Nordic	Klinefelter	Study	
Tema:	Nevropsykologisk	kartlegging	og	online	intervensjon	for	bedre	
hverdagsfungering	for	menn	med	Klinefelter	syndrom.	
Status:	Pågående.	
Samarbeidspartnere:	NevSom;	Norsk	Klinefelterforening;	Psykologisk	institutt,	
Universitetet	i	Oslo;	Århus	Universitet,	Danmark;	Århus	Universitetssykehus,	
Danmark;	Karolinska	Institutet,	Sverige.		
Ekstern	finansiering:	NKSD	sentralt.	Søkt	UiO:Norden	og	UiO:Life	Science	februar	
2018.	
	
Prosjekttittel:	BUPGEN	(SJELDENGEN)	
Tema:	Longitudinelt	studie	om	sammenheng	genotyp-fenotyp	ved	
utviklingsforstyrrelser.	
Status:	Pågående	(til	2050).	
Samarbeidspartnere:	Ledes	fra	OUS.	Partnere	er	NevSom	og	en	rekke	nasjonale	
klinikker/sentre.	
Ekstern	finansiering:	Utstyr,	datalagring	og	punching	dekkes	av	OUS,	ellers	
foreløpig	ingen	ekstern	finansiering.	
	
Prosjekttittel:	TASTER	
Tema:	Dataspill	for	bedret	evne	til	oppmerksomhetsskift	for	personer	med	
Prader-Willis	syndrom.	
Status:	Pågående.	
Samarbeidpartner:	Ledes	fra	Queens	University,	Belfast.		
Ekstern	finansiering:	Nei.	
	
Prosjekttittel:	Variasjon	i	kroppslig	kjønnsutvikling		
Tema:	Kartleggingsprosjekt	om	personer	med	variasjon	i	kroppslig	
kjønnsutvikling,	fra	Frambu	personer	med	andre	kjønnskromosomvarianter	enn	
46	XX/XY.	
Status:	Pågående.	
Samarbeidspartnere:	Senter	for	sjeldne	diagnoser	(ledelse),	BufDir	
(oppdragsgiver).	
Ekstern	finansering:	BufDir.	
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Prosjekttittel	og	tema:	Ernæringsrelaterte	helseutfordringer	ved	spinal	
muskelatrofi	
Status:	Pågående.	
Samarbeidspartnere:	Enhet	for	medfødte	og	arvelige	nevromuskulære	tilstander,	
OUS;	Universitetet	i	Oslo.	
Ekstern	finansiering:	OUS.	
	
Prosjekttittel	og	tema:	Arvelige	bevegelsesforstyrrelser	-	mot	bedre	diagnostikk	og	
behandling	for	nevrotransmittersykdommer	
Status:	Pågående.	
Samarbeidspartnere:	OUS;	Vestre	Viken	HF.	
Ekstern	finansering:	OUS.	
	
Prosjekttittel	og	tema:	Alternerende	hemiplegi	/ATP1A3	i	Norge.	Utprøving	av	
ketogen	diett	
Status:	Pågående.	
Samarbeidspartnere:	Drammen	sykehus,	Nordlandssykehuset	og	Nasjonalt	
kompetansesenter	for	sjeldne	epilepsirelaterte	diagnoser		
Ekstern	finansering:	Ikke	utover	samarbeidspartnere.		
	
Prosjekttittel	og	tema:	Palliativ behandling og omsorg til barn i grunnskolen skolen; 
Hvordan oppleves koordinering og samarbeid mellom opplæringssektoren og helse- 
og omsorgssektoren i kommunen? 
Status: Pågående. 
Samarbeidspartnere: OsloMet – storbyuniversitetet. 
Ekstern finansiering: Søker Norsk Forskningsråd våren 2018. 

	
Videre	har	Frambu	videreutviklet	ulike	modeller	som	bygger	på	senterets	grunnidé	

om	å	sette	brukeren	og	dennes	familie	i	sentrum:			
	

• Hvem	er	 jeg?-modellen,	som	går	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.	 Det	 har	 vært	
gjennomført	5	kurs	med	utgangspunkt	i	denne	modellen	i	løpet	av	2017.		

• 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	3	kurs	gjennom	2017.		

• 4-dagerskurs:	I	2017	har	vi	gjort	forsøke	med	flere	4	dagers	kurs,	der	den	femte	
dagen	(fredag)	blir	brukt	til	å	dokumentere	kunnskap	og	erfaringer	fra	kursdagene	
tidligere	 i	 uka.	 Vi	 har	 gjort	 både	 positive	 og	 negative	 erfaringer	 gjennom	dette	
forsøket.	 Det	 er	 positivt	 å	 kunne	 sette	 av	 en	 dag	 rett	 etter	 gjennomføringen	 til	
dokumentasjon,	men	det	har	medført	problemer	med	foreldreopplæringepenger	
for	 enkelte	 av	 familien,	 fordi	 fredagen	 har	 vært	 reisedag	 og	 ikke	 kursdag.	 Vi	
fortsetter	forsøk	med	modellen	i	2018.		
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3.3 Videreutdanning 
For	øyeblikket	 er	 en	 av	 Frambus	 spesialpedagoger	 godt	 i	 gang	med	 en	 doktorgrad	 på	
Smith	Magenis	syndrom.	To	ansatte	har	avsluttet	sine	mastergrader	i	2017,	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	 2017	 ble	 det	 arrangert	 en	 internopplæringsuke	 på	 Frambu,	 i	 januar	 og	 i	
august.		

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	2017.		
	
Kurstype	 2016	 2017	
	 Kurs	 Deltakere	 Kurs	 Deltakere	
Brukerkurs	 28	 1634	 29	 1423	
Gjestekurs1	 10	 498	 10	 435	
Frambuleir	 4	 174	 3	 140	
Fagkurs2	 16	 1461	 17	 1311	
E-læringskurs	 	 	 3	 357	

	
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	2017:		
	
Tjeneste	 2016	 2017	
	 Saker	 Deltakere	 Saker	 Deltakere	
Veiledning	til	navngitt	bruker	 169	 1581	 129	 1191	
Veiledning	 til	 ikke	 navngitt	 bruker	
(systemsaker)	

32	 1852	 80	 1413	

Totalt	 191	 3433	 209	 2604	
Tabell 2: Veiledningstjenester til fagpersoner 

 
Der	 bruker	 er	 navngitt,	 fordeler	 disse	 tjenestene	 seg	 på	 følgende	 aktiviteter	
(sammenholdt	med	tilsvarende	tall	for	2016):		
	
	
 
																																																								
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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Aktivitet	 VP	2017	 Resultat	2016	 Resultat	2017	
Utreiser	 75	 84	 65	
Nettmøter/Telefon-	og	videokonferanse	 75	 49	 37	
Veiledning	på	Frambu	 20	 36	 27	
Totalt	 170	 169	 129	

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	registrert	30	medieomtaler	gjennom	året	(se	vedlegg	1).	Mange	av	disse	
har	vært	formidlet	gjennom	nettaviser	og	nettsteder.	Samtidig	ser	vi	en	fortsatt	økning	i	
formidling	gjennom	sosiale	medier.	Tallene	for	2017	er	oppsummert	i	tabell	4,	der	de	også	
sammenliknes	med	tilsvarende	tall	for	2016	(der	slike	finnes).		
	
Type	 2016	 2017	
Egne	nettsider	 	 	
	 Antall	unike	brukere	 256371	 310550	
	 Antall	økter	 389093	 463551	
	 Gjennomsnittlig	lengde	på	hver	økt	 2	min	37	sek	 2min	21	sek	
Facebook	 	 	
	 Antall	følgere	 10523	 12956	
	 Egne	innlegg	 320	 313	
Twitter	 	 	
	 Antall	følgere	 702	 763	
	 Antall	tweets	 200	 154	
Video	på	nett	 	 	
	 YouTube:	antall	filmer	 96	 104	nye	
	 YouTube:	antall	avspillinger		 20167	 24677	
	 Vimeo:	antall	filmer	 197	 160	nye	
	 Vimeo:	antall	avspillinger	 33175	 29952	
Chat	(antall	henvendelser	besvart)	 226	 213	
Medieomtaler	(se	vedlegg	1	for	oversikt)	 30	 49	

Tabell	4:	Formidling	gjennom	medier	

4.3 Innlegg og postere på konferanser 
Ansatte	på	Frambu	har	hatt	23	faglige	bidrag	på	nasjonale	og	internasjonale	konferanser,	
seminarer	og	kurs	i	løpet	av	året.		
	

4.4 Vitenskapelige publikasjoner 
Til	sammen	10	vitenskapelige	artikler	publisert	 i	2017	hadde	en	eller	 flere	ansatte	på	
Frambu	 som	 medforfatter(e).	 I	 tillegg	 ble	 det	 publisert	 kronikk	 og	 bokanmeldelse	 i	
Tidsskrift	 for	 den	 norske	 Legeforening	 fra	 en	 av	 Frambus	 ansatte.	 Se	 vedlegg	 2	 for	
fullstendig	oversikt	over	disse.			

4.5 Lærlinger 
Frambu	er	lærebedrift	og	hadde	gjennom	2017	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.		
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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	
• Undervisning,	det	utdanningsvitenskapelige	fakultet,	UiO	
• Undervisning	for	LIS-leger		
• Undervisning,	studenter	i	klinisk	ernæringsfysiologi,	UiO	
• Undervisning,	sykepleiestudenter,	Lovisenberg	
• Veiledning,	hovedoppgaver	i	psykologi	
• Veiledning,	masteroppgave	i	spesialpedagogikk	
• Undervisning,	vernepleierutdanningen,	UiT/Norges	arktiske	universitet,	campus	

Harstad	
• Undervisning,	helsesøsterutdanningen	på	Diakonova	

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

• Deltagelse	på	EURODIS	(Rare	Diseases	Europe)	Membership	meeting 
• Deltagelse	på	Workshop	on	Advancing	Holistic	and	Innovative	Care	for	Rare	

Diseases	and	Complex	Conditions.	Dette	er	endel	av	INNOVCare	–	et	EU	finanisert	
prosjekt	for	å	forbedre	tjenestene	til	personer	med	sjeldne	diagnoser.	Frambu	
sitter	i	styringsgruppen	og	Workshopen	holdes	i	Romania	

• Studiebesøk	fra	Ministry	of	health,	Malta	
• Studiebesøk	på	Ågrenska,	Gøteborg	

	

6 Annen faglig aktivitet 
Frambu	har	i	løpet	av	året	fornyet	samarbeidskontrakten	for	NMK-samarbeidet	og	bidrar	
aktivt	 til	 at	 personer	 med	 en	 nevromuskulær	 diagnose	 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.	

Under	 studiebesøket	 på	 Ågrenska	 fikk	 vi	 se	 «fremtidsrummet»	 og	 dette	 har	
resultert	 i	 et	 fokus	 på	VR (Virtual	 reality) og	hvilken	 betydning	 dette	 kan	 ha	 for	 våre	
brukere	i	forhold	til	trening,	opplevelser	og	fritidsaktivitet.	Dette	vil	blir	prøvd	ut	i	2018.	
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7 Evalueringsrapporter 2017 
Deltakerevaluering	gjøres	systematisk	på	brukerkurs,	fagkurs	og	veiledningstjenester,	og	
er	en	innarbeidet	del	av	kvalitetsarbeidet	på	Frambu.	Se	egen	rapport	til	styret	om	dette.		

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.	Et	godt	
eksempel	på	dette	er	at	vi	har	fått	et	større	fokus	på	systematisk	kunnskapsinnhenting	på	
egne	brukerkurs.	Dette	gjøres	gjennom	egne	prosjekter,	men	også	i	samarbeid	med	andre	
aktører,	 for	 eksempel	 innenfor	 rammen	 av	 forskningsprosjektet	 BupGen,	 der	 Frambu	
deltar.		

Et	 annet	 eksempel	 på	 en	mer	 systematisk	 tilnærming	 til	 kunnskapsinnhenting	 på	
Frambu	er	innføring	av	den	såkalte	Fasemodellen,	som	Helse	SørØst	RHF	har	vedtatt	skal	
brukes	 i	 kartleggingsarbeidet	 av	 alle	 sjeldne	 diagnoser.	 Modellen	 har	 sju	 ulike	 faser.	
Tanken	er	at	alle	diagnosene	skal	plasseres	inn	i	en	fase	i	modellen	som	samsvarer	med	
kunnskapen	vi	har	om	den	aktuelle	diagnosen.	Frambu	har	i	2017	jobbet	systematisk	med	
et	utvalg	av	våre	diagnoser	for	å	plassere	disse	inn	i	fasene	i	modellen.	Med	det	store	antall	
diagnoser	Frambu	har	ansvar	for,	er	dette	et	utfordrende	arbeid,	men	nyttig	for	å	skaffe	
oversikt	over	 hvor	 vi	mangler	 kunnskap.	Det	vil	 også	 være	 en	 hjelp	 til	 å	differensiere	
tilbudet	slik	at	vi	kan	opparbeide	kunnskap	der	vi	mangler	det.	

Frambu	 fortsetter	 også	 arbeidet	 med	 å	 søke	 ekstern	 finansiering	 for	
forskningsprosjekter.	 Her	 er	 vi	 med	 på	 søknader	 både	 til	 NFR,	 Helse	 SørØst,	 NKSDs	
fellespott,	Extrastiftelsen	og	Stiftelsen	Sophies	Minde.		

Et	område	der	vi	skal	ha	et	tydelig	fokus	i	tida	som	kommer,	er	å	sikre	ansatte	gode	
nok	 rammer	 til	 faglig	 oppdatering	 på	 sine	 ansvarsområder.	 Dette	 handler	 både	 om	
tilstrekkelig	med	tid	og	gode	nok	verktøy.	Dette	skal	vi	ha	fokus	på	både	innenfor	rammen	
av	organisasjonsutviklingsprosjektet	som	gjennomføres	i	samarbeid	med	Stamina	BHT,	
og	i	mål-	og	utviklingssamtalene.		
	

8.2 Kunnskapsformidling 
Aktiviteten	 når	 det	 gjelder	 bruker-	 og	 gjestekurs	 viser	 en	 nedgang	 i	 antall	 deltakere	
sammenliknet	 med	 2016.	 Samtidig	 viser	 satsningen	 på	 e-læringskurs	 at	 den	 totale	
deltagelsen	på	kurs	øker.	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.	Vi	vil	i	tråd	med	vedtak	i	
styret	 øke	 satsningen	 på	 digitalisering	 av	 tjenestene,	 slik	 at	 vi	 når	 flest	mulig	 av	 våre	
brukere	(personer	med	diagnose,	deres	familier	og	tjenesteytere)	og	slik	at	disse	i	økende	
grad	kan	velge	de	tjenestene	de	ønsker.		

Når	 det	 gjelder	 Frambus	 veiledningstjenester	 til	 fagpersoner,	 ser	 vi	 en	 markert	
økning	 i	antall	saker,	 fra	32	 i	2016	til	80	 i	2016.	Økningen	kan	være	tilfeldig,	men	har	
forhåpentligvis	å	gjøre	med	at	vi	 fokuserer	mer	på	å	spre	kunnskap	til	 fagpersoner	og	
andre	tjenesteytere.		Dette	er	ikke	undersøkt	systematisk,	men	det	vil	være	viktig	å	følge	
utviklingen.		
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Veiledningssaker	til	navngitt	bruker	viser	nedgang	fra	i	fjor,	fra	169	til	129.	Men	dette	
oppveies	av	den	betydelige	økningen	vi	har	i	systemsaker.			

Et	 av	 målene	 til	 Nasjonal	 kompetansetjeneste	 for	 sjeldne	 diagnoser	 er	 å	 gi	 et	
likeverdig	tilbud.	Selv	om	vi	når	mange	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	2017	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.			

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.		

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.		

I	2017	har	EURORDIS	godkjent	Frambu	som	fullt	medlem	i	organisasjonen,	og	dette	
medfører	at	Frambu	får	stemmerett	på	årsmøtene	og	mulighet	til	å	stille	med	kandidat	til	
styret.	

	

8.4 Avsluttende kommentar  
Frambus	økonomi	er	relativt	god.	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.	Vi	har	gjennom	2017	arbeidet	
videre	både	med	å	utvikle	prosjekter	 som	kan	 finansieres	eksternt,	 og	øke	andelen	av	
ekstern	finansiering.		

	

9 Vedlegg 

Vedlegg 1: Medieomtaler 
• Klikk/Kvinneguiden	8.	januar	2017:	Å	være	mamma	til	barn	med	livstruende	

sykdom:	Hva	svarer	du	når	barnet	ditt	spør	«Er	jeg	her	neste	jul?»	

• Allers	10.01.2017:	Hereditær	spastisk	paraparese	
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• Framtid	i	Nord	21.	januar	2017:	-	Jeg	er	lei	av	slengbemerkningene		

• Glåmdalen	9.	februar	2017:	Medisinen	som	kan	hjelpe	Gunn	koster	6	millioner	
kroner	

• Rix	13.	februar	2017:	Ny	medisin	koster	6	millioner	kroner	

• UNIK-magasinet	diagnose	28.	februar	2017:	-	Vi	visste	det	før	diagnosen	var	fastslått	

• UNIK-magasinet	28.	februar	2017:	Som	alle	andre	
• UNIK-magasinet	28.	februar	2017:	Et	spesielt	vennskap	gjennom	10	år	

• UNIK-magasinet	28.	februar	2017:	Typisk	tenåring	

• UNIK-magasinet	28.	februar	2017:	-	Hvorfor	kan	ikke	jeg	når	alle	andre	kan?	

• UNIK-magasinet	28.	februar	2017:	Et	godt	liv	
• VG	+	26.	mars	2017:	Eva	Natalis	anfall	kan	ta	livet	av	henne:	Sommerfugl-prinsessen	

• Dagbladet	4.	april	2017:	Trisomi	18:	Terje	og	Ellen	fikk	en	datter	med	alvorlig	
kromosomfeil.		
–	Vi	har	Martine	på	lånt	tid	

• Fagbladet	9.	april	2017:	Nå spiser Gøril bare en is av og til	

• Fontene	19.	april	2017:	Nå	spiser	Gøril	bare	en	is	av	og	til	

• Sykepleien	nr	4	2017:	En	dag	for	alt	
• Sykepleien	2.	mai	2017:	En	dag	for	alt	

• Dagbladet	Magasinet	20.	mai:	Redningsoperasjonen	

• Dagbladet	21.	mai	2017:	De	færreste	barna	med	trisomi	18	overlever	svangerskapet.	
En	lege	ga	Ole	sjansen	til	å	leve	

• 24	mai	2017	-	Fagbladet	-	For	mange	pølser	og	for	mye	brus	

• Utrop	(nettavis)	30.	mai	2017:	På	lag	med	moskeer	for	forebygging	

• Altaposten	30.	mai	2017:	Mangler	trygghet	og	livskvalitet	
• Altaposten	3.	juni	2017:	Mister	tryggheten	med	så	mange	rundt	seg		

• Legetidsskriftet	5.	juni	2017:	Hvordan	støtte	foreldre	til	barn	med	livsforkortende	
sykdom?	

• Morgenbladet	23.	juni	2017:	Hvordan	støtte	foreldre	til	barn	med	livsforkortende	
sykdom?		

• Moss	Avis	24.	juni	2017:	Jeg	har	hatt	mye	smerter,	men	humøret	har	reddet	meg		
• Altaposten	26.	juni	2017:	Erle	har	ikke	bedt	om	dette	livet		

• Utrop	(papiravis)	29.	juni	2017:	På	lag	med	moskeer	for	forebygging	

• Østlands-Posten	5.	juli	2017:	Den	sjeldne	sykdommen	endret	livet	til	Mantas	(17)	
totalt	

• Byavisa	Moss	5.	juli	2017:	Lever	med	en	sjelden	sykdom		

• Tønsberg	Blad	6.	juli	2017:	-	De	har	holdt	meg	oppe		
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• KK	20.	juli	2017:	Sjelden	diagnose:	–	Datteren	min	har	lært	meg	mye	om	livet	som	
ingen	andre	kunne	ha	lært	meg	

• Se	&	Hør	Extra	21.	juli	2017:	Mamma	passer	på	meg	(Williams	syndrom)	
• Mamma	juli	2017:	Datteren	min	har	lært	meg	mye	om	livet	som	ingen	andre	kunne	

ha	lært	meg	

• Vålerenga.no	4.	august	2017:	En	fantastisk	dag	på	Frambu	
• NRK	Rogaland	6.	august	2017:	Skal	løpe	halvmaraton	på	tross	av	sjelden	sykdom	

(Jouberts	syndrom)	

• Aftenposten/A-Magasinet	18.	august	2017:	Søsken	som	alle	andre		
• NTB	21.	august	2017:	Førpremiere	med	politikere	på	dokumentarserien	Søsken	

• Ringerikes	Blad	22.	august	2017:	Fikk	kjøre	og	gå	på	rød	løper	

• TV2	23.	august	2017:	Søsken	(TV-serie	i	seks	deler)	
• Indre	Akershus	Blad	23.	august	2017:	–	Det	er	trist	at	Linnea	har	en	sykdom,	men	

fint	at	vi	kan	støtte	hverandre	

• Romerikes	Blad	23.	august	2017:	–	Det	er	trist	at	Linnea	har	en	sykdom,	men	fint	at	
vi	kan	støtte	hverandre	

• ABC	Nyheter	23.	august	2017:	De	unge	gamle	

• Innhered	29.	august	2017:	De	siste	dagene	har	hun	skapt	mye	glede	for	disse	barna	

• Handikapnytt	31.	august	2017:	Dokumentert	søskenkjærlighet	
• NRK	Trøndelag	6.	september	2017:	Hun	oppfyller	drømmer	til	barn	som	ikke	vet	om	

de	lever	i	morgen		

• Østlandets	Blad	14.	september	2017:	Hva	er	dagaktivitetstilbud?	
• Se	&	Hør	Extra	22.	september	2017:	Jeg	blir	så	glad	når	du	smiler		

• Dagbladet	23.	september	2017:	Bytter	bosted	for	å	sikre	barna	hjelp	

• Dagbladet	23.	september	2017:	Kampen	for	et	verdig	liv	

• Dagbladet	Magasinet	23.	september	2017:	Brennemerket	(annerledes	utseende)	
• Dagbladet	25.	september	2017:	Det	var	vanskelig	å	takle	utseendet	mitt	etterpå.	

Mange	stirret.	

• Se	&	Hør	2017:	Michelle	var	et	medisinsk	under	
• Allers	nr	36	2017:	Han	beriker	livet	vårt	

• Dagbladet	Magasinet	30.	september	2017:	-	Livet	er	for	kort	til	å	være	redd.	Vi	kan	
ikke	sette	barna	våre	i	glassbobler	

• Dagbladet	4.	oktober	2017:	Sjeldent	syndrom	gjorde	at	Vegard	ikke	utviklet	seg	som	
andre	barn	

• Dagbladet	9.	oktober	2017:	Da	gamle	barna	(Progeria)	
• Dagbladet	9.	oktober	2017:	Sjeldent	syndrom	gjorde	at	Vegard	ikke	utviklet	seg	som	

andre	barn	

• TV2	23.	oktober	2017:	-	Antakeligvis	rekker	hun	ikke	å	bli	tenåring	SMA	
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• Notabene	nr	9-2017:	Sjeldne	diagnoser:	Hjelper	det	å	skrive	bok?	

• Dagbladet	Magasinet	1.	november:	En	ganske	alminnelig	familie	

• TV2	Nyheter	2.	november	2017:	For	hver	dag	som	går	blir	disse	barna	svakere	

• TV2	Nyheter,	4.	november:	Innsamlingsaksjon	tenner	håp	for	dødssyke	Thea	(vil	
alternativt	gi	penger	til	Frambu)	

• Dagbladet	5.	november	2017:	Fire	av	fem	utviklingshemmede	er	overvektige	eller	
fete:		
-	Tabuet	ingen	vil	snakke	om	

• Dagbladet	6.	november	2017:	-	Nå	får	jeg	henne	på	fanget	for	siste	gang,	tenkte	jeg	

• Dagbladet	Magasinet	11.	november	2017:	Teilo	ble	skikkelig	lei	seg	da	han	skjønte	
han	ikke	ville	bli	kortvokst	

• Dagbladet	17.	november	2017:	-	Jeg	ble	sjalu	på	diagnosen		

• Dagbladet	Magasinet	18.	november	2017:	Familieprosjektet	(om	overvekt	hos	
utviklingsh.)	

• NRK	radio,	Norgesglasset	21.	november	2017:	Kosthold	og	helse	hos	voksne	med	
utviklingshemning	

• NRK	nyheter	21.	november	2017:	For	lite	kunnskap	i	helsevesenet	om	Turners	
syndrom		

• Tidsskrift	for	den	norske	legeforeningen	28	november	2017:	Kjenner	du	de	
hemmelige	tjenestene?	

• Fredrikstad	Blad	1	desember	2017:	Her	er	Andreas	en	del	av	gjengen	og	ikke	en	
outsider	

• Se	&	Hør	5.	desember	2017:	Costellos	syndrom	

• Vi	over	60	7.	desember	2017:	Gjør	døden	mindre	skremmende	på	Facebook	

• NAKUs	kunnskapsbank	22.	desember	2017:	Ernæring,	kosthold	og	diagnose	

• Dagbladet	Magasinet	27.	desember	2017:	9-åringen	har	en	unik	genmutasjon	

	
I	tillegg	har	det	vært	mange	andre	artikler	og	innlegg	om	diagnosene	vi	jobber	med	i	
media	i	2017	uten	at	Frambu	har	hatt	noen	rolle	i	eller	vært	omtalt	i	dem.	
	

Vedlegg 2: Vitenskapelige publikasjoner 
• Heidi	E.	Nag,	David	K.	Bergsaker,	Bente	S.	Hunn,	Susanne	Schmidt,	Lise	B.	

Hoxmark:	A	structured	assessment	of	motor	function,	behavior,	and	
communication	in	patients	with	Wolf–Hirschhorn	syndrome.	European	Journal	of	
Medical	Genetics.	Volume	60,	Issue	11,	November	2017,	Pages	610–61.	
https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2017.08.013	

• Fysioterapeuten	9-2017:	Fysioterapi	ved	arvelige	nevromuskulære	tilstander:	
Duchennes	muskeldystrofi	
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• Lande	A,	Kroken	M,	Rabben	K,	Retterstøl	L,:	Temple	syndrome	as	a	differential	
diagnosis	to	Prader-Willi	syndrome		

• Fjermestad	K,	Stokke	S,:	Sleep	problems	and	life	satisfaction	as	predictors	of	
health	in	men	with	chromosome	aneuploidies	

• Garman	N,	Kristoffersen	K,	Simonsen	H,	:	Phonological	patterns	(templates)	in	
5p	deletion	syndrome	

• Vatne	T,	Zahl	E,	:	Emotional	communications	support	groups	for	siblings	of	
children	with	disabilities	

• Nag	HE,	Bergsaker	DK,	Hunn	BS,	Schmidt	S,	Hoxmark	LB.	:	A	structured	
assessment	of	motor	function,	behavior,	and	communication	in	patients	with	
Wolf-Hirschhorn	syndrome.	

• Bakke	KA,	Howlin	P,	Retterstøl	L,	Kanavin	Ø,	Heiberg	A,	Nærland	T,:	Effect	of	epilepsy	
on	autism	symptoms	in	Angelman	syndrome	

 
• Fjermestad,	Krister;	Runsjø,	Fredrik;	Stokke,	Simen.	:	Self-reported	health	in	parents	

of	boys	with	sex	chromosome	aneuploidies.	Children's	health	care	2017	
• Fjermestad,	Krister;	Wahlborg,	Marte	Strandheim;	Stokke,	Simen;	Haugland,	Bente	

Storm	Mowatt;	Havik,	Odd	E.;	Wergeland,	Gro	Janne.		
Behavioral	inhibition	in	boys	with	sex	chromosome	aneuploidies	compared	to	a	clinical	
sample.	Advances	in	Neurodevelopmental	Disorders	2017	

Vedlegg 3: Høringer 
Frist	for	
innsending	

Høringsansvarlig	instans	og	tema	 Kommentar	

Februar	 HOD	
Forskrift	om	kommunalt	pasient-	og	
brukerregister	(KPR)	

Sendt	høringsinnspill	til	
NKSD	

Mars	 BLD 
NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft 
for å realisere grunnleggende 
rettigheter for personer med 
utviklingshemming 

Sendt	et	omfattende	
høringssvar	direkte	til	BLD	
etter	avtale	med	NKSD	

April	 HOD	
Forslag	til	unntak	fra	klagerett	for	
vedtak	om	forhåndsgodkjent	
refusjon	

Sendt	høringsinnspill	til	
NKSD,	som	førte	til	at	de	
likevel	valgte	å	sende	inn	
høringssvar	

April	 ASD	
En	mer	effektiv	og	fremtidsrettet	
hjelpemiddelformidling	
	

Sendt	høringsinnspill	til	
NKSD	

April	 HOD	
Høyring	av	forslag	om	barns	rett	til	
å	samtykke	til	deltakelse	i	forskning	

Sendt	høringsinnspill	
direkte	til	HOD	etter	avtale	
med	NKSD	

Juli	 HOD	
Forslag	til	endringer	i	
legemiddelforskriften	og	
blåreseptforskriften	

Sendt	høringsinnspill	til	
NKSD	

September	 HOD	 Sendt	høringsinnspill	til	
NKSD	
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Høring - forslag om varig lagring 
av blodprøvene i 
nyfødtscreeningen 

September	 HDIR	 	 	 	 	
Veileder	for	kommunens	oppfølging	
av	brukere	med	store	og	
sammensatte	behov	

Sendt	høringsinnspill	til	
NKSD	

September	 KD	
Forslag	til	endringer	i	
opplæringsloven	og	friskoleloven	
(Plikt	til	å	tilby	intensiv	opplæring	
og	plikt	til	flerfaglig	samarbeid)	

Sendt	høringsinnspill	
direkte	til	KD.	NKSD	valgte	
å	ikke	sende	inn	hørings-
svar.	De	har	fått	kopi.	

September	 Tvangslovutvalget	
Innspill	med	vekt	på	sjeldne	
genetiske	diagnoser	

Sendt	høringsinnspill	
direkte	etter	oppfordring	
fra	NKSD.	De	har	fått	kopi.	

September	 Statens	legemiddelverk	
Forslag	til	nye	retningslinjer	for	
dokumentasjonsgrunnlag	for	hurtig	
metodevurdering	av	legemidler	

Sendt	høringsinnspill	til	
NKSD	

Oktober	 KD	
Forslag	til	endringer	i	barnehage-
loven	mv.	(minimumsnorm	for	
grunnbemanning,	skjerpet	norm	for	
pedagogisk	bemanning	og	plikt	til	å	
samarbeide	om	barnas	overgang	fra	
barnehage	til	skole	og	SFO	

Sendt	høringsinnspill	
direkte	til	KD.	NKSD	valgte	
å	ikke	sende	inn	hørings-
svar.	De	har	fått	kopi.	
Vårt	innspill	handlet	om	
overgangen	fra	barnehage	
til	skole	og	SFO	

	
Forkortelser	
ASD	 	 Arbeids-	og	sosialdepartementet	
BLD	 	 Barne-	og	likestillingsdepartementet	
HDIR	 	 Helsedirektoratet	
HOD	 	 Helse-	og	omsorgsdepartementet	
KD	 	 Kunnskapsdepartementet	
	
Antall	høringssvar	
2017:	12	
2016:			9	
2015:	11	
	
Høringsinnspill	er	sendt	i	alle	høringssaker	som	NKSD	har	behandlet.	Vi	har	ofte	en	del	
kommentarer.	Vi	har	inntrykk	av	at	NKSD	i	hovedsak	respekterer	Frambus	synspunkter	
og	innarbeider	innholdet	i	mange	av	våre	kommentarer	i	høringssvaret.	Høringssvar	er	
sendt	direkte	i	noen	få	sammenhenger	der	NKSD	ikke	har	ønsket	å	avgi	høringssvar,	og	
noen	høringssvar/innspill	overlater	NKSD	til	Frambu	å	utforme.	NKSD	har	fått	kopi	av	
alle	slike	høringssvar/innspill.	I	tillegg	har	vi	vurdert	flere	høringer	som	uaktuelle	å	gå	
nærmere	inn	i,	til	dels	i	samråd	med	NKSD.	Disse	tas	ikke	med	her.		
	


