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STIFTELSEN FRAMBU 

 
 

Innkalling til styremøte i Stiftelsen Frambu 
 

Tirsdag 17. desember 2019, kl. 11.30 – 16.00 
 
 
Møtende styremedlemmer: 
Bjørn Lerdal (styreleder), Torhild Berntsen, Tone Mørk, Berit Otterlei, John Berg-Jensen, Lisen J. Mohr 
og Monica Andresen.  
 
Fra Frambus administrasjon: 
Kristian E. Kristoffersen (direktør), Linda Stensnes (referent).  
 
Tid:  11.30 – 16.00 (møtet starter med lunsj) 
Sted:  Statped, Sommerrogata 13, 0255 Oslo.  
 
Etter styremøtet, kl 16.30, inviteres styret på middag på Villa paradiso på Frogner.  
 
Vararepresentanter mottar innkalling og sakspapirer til orientering, men møter kun dersom de 
innkalles særskilt. 
 
 
Sak 35/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 
 
  Forslag til vedtak: Styret godkjenner Innkalling og dagsorden. 
 
Sak 36/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.9.18 

Saksgrunnlag: Protokoll 19.9.19. Merknadsfrist 4.10.19.  
 
Forslag til vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 19.9.18.     

 
Sak 37/19 Økonomisk status pr 31. oktober 2019 (orienteringssak) 

Saksgrunnlag: Notat om økonomisk status pr 31. oktober 2019.  
 
  Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.  
 
Sak 38/19 Forventet årsregnskap 2019 med forslag om avsetning til fond (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Notat om forventet årsregnskap 2018 med forslag til fondsavsetninger.  
 
Forslag til vedtak: Styret tar forventet årsregnskap til orientering og godkjenner 
forslag til fondsavsetninger.    
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Sak 39/19 Budsjett 2020 (vedtakssak) 
Saksgrunnlag: Budsjettforslag 2020  
 
Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjett 2020.  

 
Sak 40/19 Valg av eksterne styrerepresentanter (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Innstilling fra valgkomiteen (ettersendes elektronisk) 
 
Forslag til vedtak: Styret godkjenner valgkomiteens innstilling.  
 

Sak 41/19 Langtidsplan 2020 - 2025 
Saksgrunnlag: Forslag til Langtidsplan 2020 – 2025 
 
Forslag til vedtak: Styret godkjenner Langtidsplan 2020 – 2025.  

 
Sak 42/19 Godkjenning av honorar for styremedlemmer 2019 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag:  
a. Godkjenning av honorar for styremedlemmer 2019 
b.  Styrehonorar 2019 – satser (sak 05/19) 
 
Vedtak: Styret godkjenner forslag til styrehonorar for 2019.   

 
Sak 43/19 Palliasjon til barn og unge på Frambu (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Palliasjon til barn og unge på Frambu 
 
Forslag til vedtak: Styret ber Frambus administrasjon om å søke på midlere fra 
Helsedirektoratet når disse godkjennes.   
 

Sak 44/19 Årshjul 2020 (vedtakssak) 
   Saksgrunnlag: Forslag til årshjul 2020 
 

Forslag til vedtak: Styret godkjenner årshjul 2020.  
 
Sak 45/19 Utredning av ulike modeller for brukermedvirkning (drøftingssak) 

Saksgrunnlag: Utredning av ulike modeller for brukermedvirkning 
 
Oppsummering av diskusjonen:  
 

 
Sak 46/19 Diverse orienteringssaker 

a. Status faglig virksomhet pr 1. desember 2019 (muntlig orientering ved 
direktøren).  

b. Status vedlikehold (muntlig orientering ved direktøren).  
c. Utkast til Virksomhetsplan til NKSD 2020 (ettersendes elektronisk). 
d. Sykefraværsstatistikk pr 30. november 2019 (vedlagt). 

 
Styret tar 46/19a-d til orientering. 
 

Sak 47/19 Styremøter 2020 (vedtakssak) 
Datoer for styremøter 2020 fastsettes på møtet.  
 
Forslag til vedtak: Styret fastsetter følgende styremøtedatoer for 2020:  
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Sak 48/19 Evaluering og godgjøring direktør 
 
Sak 49/19 Eventuelt 
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STIFTELSEN FRAMBU 

 

Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Frambu 

 

Torsdag 19. september 2019 

Møtende styremedlemmer: 

Bjørn Lerdal (styreleder), Torhild Berntsen, Tone Mørk, Berit Otterlei, John Berg-Jensen, Lisen J. Mohr 

og Monica Andresen.  

 

Fra Frambus administrasjon: 

Kristian E. Kristoffersen (direktør), Linda Stensnes (referent)  

 

Tid:  10.00 – 16.00 

Sted:  Frambu, møterom Vangen/Skjelbreia 

 

Sak 25/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 

  Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 

 

Det kom en merknad: Et av de eksterne medlemmene fikk ikke innkalling og 

sakspapirer i tide. Ifølge vedtektene (§7) skal det innkalles til styremøter med 8 

dagers varsel. Om dette forstås som 8 virkedager vil det kompensere for sen 

postgang og medvirke til at styrepapirene kommer fram i tide.  

 

Ut over dette ble Innkalling og dagsorden godkjent. 

 

Sak 26/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2019 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Protokoll 3.6.19. Protokollen har tatt hensyn til merknader som kom 

inn innen merknadsfristen 12. juni 2019.  

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent.   
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Sak 27/19 Økonomisk status per 31. august 2019 (orienteringssak)�

Saksgrunnlag: Økonomirapport 2. tertial 

  

Vedtak: Styret tok saken til orientering  

 

Sak 28/19 Utkast til langtidsplan 2020 – 2025 (drøftingssak) 

Saksgrunnlag: Utkast til langtidsplan 2020 – 2025 

 

Videre oppfølging: Utkastet revideres på grunnlag av diskusjonen i møtet. Endelig 

versjon legges fram som vedtakssak for styret i desembermøtet.  

 

Sak 29/19 Valgkomite og mandat for valgkomiteen (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: 

 

1. Forslag til valgkomite 

2. Utkast til mandat for valgkomiteen 

 

Vedtak: Forslag til valgkomite og mandat for valgkomiteen ble godkjent.   

 

Sak 30/19 Palliasjon til barn og unge på Frambu (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Notatet «Palliasjon til barn og unge på Frambu» (vedlagt) 

 

Vedtak: Styreleder ber om et møte med Helsedirektoratet for å informere om 

Frambus kompetanse og muligheter på feltet. Styreleder og direktør deltar på et 

eventuelt møte.  

 

Sak 31/19 Forvaltning av Frambus overskuddslikviditet (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Forvaltning av overskuddslikviditet 

 

Vedtak: Frambus administrasjon får fullmakt til å nedbetale inntil hele pantelånet 

etter en hensiktsmessig tidsplan.  
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Sak 32/19 Diverse orienteringssaker 

a. Faglig virksomhet pr 31. august 2019 (muntlig orientering ved direktøren) 

b. Rapport fra Arendalsuka 2019 (muntlig orientering ved direktøren).  

c. Gjennomføring av pilot studieemnet Helsepedagogikk i møte med sjeldne 

diagnoser (presentasjon ved emneansvarlig Gro Trae). 

d. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu (muntlig orientering ved 

direktøren). 

e. Åpen dag på Frambu 8. september 2019 (muntlig orientering ved direktøren). 

f. Beredskapsøvelse 23. august 2019 (muntlig orientering ved direktøren) 

g. Sykefraværsstatistikk per 31. august 2019 (vedlagt).  

 

Vedtak: Styret tok 32/19a-g til orientering. 

 

Sak 33/19 Neste styremøte 

Neste styremøte blir 17. desember 2019 kl. 11.30 - 16.00 

Styret inviteres til middag etter møtet.  

 

Sak 34/19 Eventuelt 

  Ingen saker. 

   

Frambu, _________ 

Styret i Stiftelsen Frambu     

 

____________________ _____________________  ______________________ 

Bjørn Terje Lerdal  Berit Nesseth Otterlei   Torhild Grete Berntsen  

styreleder   nestleder    styremedlem 

 

_____________________ ______________________  _______________________ 

Tone Lisbeth Mørk  Lisen Julie Mohr   Monica Andresen 

Styremedlem   styremedlem    styremedlem   

 

 

_____________________ 

John Berg-Jensen 

Styremedlem 



Til:	Styret	i	Stiftelsen	Frambu		
Fra:	Frambus	administrasjon		
Saksnummer	37/19�	
Sakstype:	Orienteringssak	
Møtenummer:	4/2019�	
Møtedato:	17.	desember	2019	
Dokumentdato:	4.	desember	2019	
Saksbehandler:	Geir	Andreassen	og	

Kristian	E.	Kristoffersen	

 
STIFTELSEN FRAMBU 

	

	
	
Økonomirapportering	pr.	31.	oktober	2019	
Regnskapet	pr.	31.10.19	viser	et	underskudd	på	kr	116.204.		Det	er	kr	565.244	svakere	

enn	 på	 tilsvarende	 tidspunkt	 i	 2018,	 da	 overskuddet	 var	 på	 kr	 449.040.	 Det	 økte	

underskuddet	skyldes	blant	annet	at	reguleringspremie	KLP	og	arbeidsgiveravgift	har	økt	

med	ca.	kr	270.000	i	forhold	til	2018.	

	

Sum	 personalkostnader	 er	 etter	 dette	 kr	 433.916	 lavere	 enn	 pr.	 31.10.18,	 mens	 sum	

vedlikeholdskostnader	på	kr	2.136.151	som	er	kr	241.000	høyere	enn	samme	tidspunkt	i	

2018.	

	

Netto	finansposter	er	pr.	31.10.19	på	kr	59.301,	økt	med	kr	10.699.		Renteinntekter	har	

økt	med	 kr	 34.000	 til	 kr	 230.000,	mens	 rentekostnader	 har	 økt	med	 kr	 45.000	 til	 kr	

290.000.	

	

Balansen	 har	 normale	 poster,	 med	 blant	 annet	 et	 bankinnskudd.	 31.10.19	 på	 kr	

21.743.109.	

	
	
	
	



Til:	Styret	i	Stiftelsen	Frambu		
Fra:	Frambus	administrasjon		
Saksnummer	38/19�	
Sakstype:	Vedtaksssak	
Møtenummer:	4/2019�	
Møtedato:	17.	desember	2019	
Dokumentdato:	4.	desember	2019	
Saksbehandler:	Geir	Andreassen	og	

Kristian	E.	Kristoffersen	

 
STIFTELSEN FRAMBU 

	

	
	
Forventet	årsresultat	2019	
På	 grunnlag	 av	 et	 estimat	 av	 regnskapsposter	 for	 november	 og	 desember	 2019	

fremlegges	et	 forventet	årsresultat	2019	med	et	overskudd	på	kr	770.560.	Dette	er	kr	

2.185.000	bedre	enn	budsjett.	

	

To	større	poster,	digitalisering	og	forskningsmidler,	på	til	sammen	1,1	mill.kr.	er	utsatt,	

og	lagt	inn	i	budsjett	2020.	I	tillegg	er	det	inntektsført	en	andel	av	prosjekttilskudd	fra	

NKSD	på	kr	300.000.		Kostnadene	til	dette	prosjektet	er	i	stor	grad	faste	personressurser.	

	

Personalkostnadene	er	kr	954.026	lavere	enn	budsjettert.	Den	viktigste	grunnen	til	dette	

er	at	arbeidsgiveravgift	har	vært	for	høyt	budsjettert.	I	tillegg	har	vært	et	mindreforbruk	

når	det	gjelder	ekstrahjelp,	vikarer	og	ordinær	pensjonspremie.	

	

Vedlikeholdskostnader	 vil	 bli	 ca.	 kr	 330.000	 høyere	 enn	 budsjettert,	 mens	

driftskostnadene	vil	bli	rundt	kr	115.000	høyere	enn	budsjettert	

	

I	 budsjett	 2019	 var	 det	 forutsatt	 bruke	 kr	 1.414.440	 for	 å	 dekke	 det	 opprinnelig	

budsjetterte	 underskuddet.	 Med	 et	 forventet	 overskudd	 på	 årsresultatet	 foreslår	

administrasjonen	i	stedet	å	øke	fondene	med	kr	770.560.	Se	tabell	side	2	for	talloppstilling	

for	avsetning	til	fondene.		

	 	



	

	
  
  

ÅRSBUDSJETT 
2020 

FORVENTET 
ÅRSREGNSKAP 

Regnskap 
31.12.18 

ÅRSRESULTAT 1820000 -770560 -2686709 
Forskningsfond -520 000 0 200 000 
Kompetansehevingsfond 250 000 700 000  
IKT-fond -1 100 000 235 000 800 000 
Vedlikeholdsfond -250 000 150 000 800 000 
Avskrivningsfond -200 000 0 350 000 
Pensjonsfond 0 0 500 000 
Øverført til gavemidler 0 -314 440 -48 126 
SUM FONDSDISPOSISJONER: -1 820 000 770 560 2 601 874 
ENDRING I FRI EGENKAPITAL 0 0 -84 835 
        
  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 
Prosjekt-fond/Forskningsfond 300 000 820 000 820 000 
Kompetansehevingsfond 1 400 000 1 150 000 450 000 
IKT-fond 1 940 403 3 040 403 2 805 403 
Vedlikeholdsfond 950 000 1 200 000 1 050 000 
Avskrivningsfond 1 150 000 1 350 000 1 350 000 
Pensjonsfond 10 500 000 10 500 000 10 500 000 
Overført til gavemidler 506 353 506 353 820 793 
SUM FOND OG GAVEMIDLER 16 746 756 18 566 756 17 796 196 
FRI EGENKAPITAL 2 118 323 2 118 323 2 118 323 
SUM EGENKAPITAL, FOND OG GAVEMIDLER 18 865 079 20 685 079 19 914 519 
	



Til:	Styret	i	Stiftelsen	Frambu		
Fra:	Frambus	administrasjon		
Saksnummer	39/19�	
Sakstype:	Vedtakssak	
Møtenummer:	4/2019�	
Møtedato:	17.	desember	2019	
Dokumentdato:	4.	desember	2019	
Saksbehandler:	Geir	Andreassen	og	

Kristian	E.	Kristoffersen	

 
STIFTELSEN FRAMBU 

	

	
	
Budsjett	2020	(vedtakssak)	
Det	legges	frem	et	budsjett	2020	med	et	regnskapsmessig	underskudd	på	kr	1.820.000.	
Underskuddet	foreslås	inndekket	inn	ved	avsatte	midler	(fond).	Budsjettet	er	basert	på	
en	rammebevilgning	fra	Helse	SørØst	RHF	på	kr	69.123.000.			
	
Det	 er	 budsjettert	 med	 personalkostnader	 på	 kr	 57.137.895.	 Dette	 utgjør	 78,9	 %	 av	
inntektene.	Sammenliknet	med	2019	er	dette	en	økning	på	6,6	%.	Rene	lønnskostnader	
øker	med	 kr	 1.657.000	 (inkl.	 sosiale	 kostnader).	 Det	 er	 lagt	 inn	 et	 lønnsoppgjør	med	
økning	pr.	1.7.20	på	2,25/2,5%	som	utgjør	kr	617.000.		
	
I	budsjettet	2020	er	det	 lagt	 inn	kr	700.000	 i	digitaliseringskostnader	og	kr	400.000	 i	
ekstra	bruk	av	forskningsmidler.	Øremerket	post	på	kr	1.000.000	til	vedlikehold	ligger	
også	inne	i	budsjettet.		
	
Vedlikeholdspostene	 i	 budsjett	 2020	 er	 på	 kr	 2.705.000.	Dette	 er	 en	 reduksjon	 på	 kr.	
350.000	 i	 forhold	 til	 forventet	årsresultat	2019.	Videre	er	budsjetterte	driftskostnader	
redusert	med	kr.	300.000,	basert	på	at	det	erfaringsmessig	gjennom	flere	år	har	vært	et	
mindreforbruk	her.		
	
Avskrivninger	er	økt	til	kr	2.102.000.	Disse	er	i	all	hovedsak	knyttet	til	IKT-anskaffelser	
2019/2020.	
	
Finansposter	er	budsjettert	som	i	2019.		
	
Underskuddet	på	kr	1.820.000	foreslås	dekket	på	følgende	måte	gjennom	avsatte	midler	
(fond).	Se	også	talloppstilling	nedenfor:		
	

• Bruk	av	forskningsfond,	kr	520.000	
• Bruk	av	IKT-fond,	kr	1.100.000	
• Bruk	av	vedlikeholdsfond,	kr	250.000	
• Bruk	av	avskrivningsfond,	kr	200.000	

	
Samtidig	styrkes	kompetansehevingsfondet	med	kr.	250.000.		
	
	
	
	
	



Forslag	til	årsoppgjørsdisposisjoner	for	2020	(sammenliknet	med	forventet	årsregnskap	
2019,	og	årsregnskap	2018):	
	
		
		
		

ÅRSBUDSJETT	
2020	

		

FORVENTET	
ÅRSREGNSKAP	

2019	
Regnskap	
31.12.18	

Forskningsfond	 -520	000	 0	 200	000	
Kompetansehevingsfond	 250	000	 700	000	 	
IKT-fond	 -1	100	000	 235	000	 800	000	
Vedlikeholdsfond	 -250	000	 150	000	 800	000	
Avskrivningsfond	 -200	000	 0	 350	000	
Pensjonsfond	 0	 0	 500	000	
Øverført	til	gavemidler	 0	 -314	440	 -48	126	
SUM	FONDSDISPOSISJONER:	 -1	820	000	 770	560	 2	601	874	
ENDRING	I	FRI	EGENKAPITAL	 0	 0	 -84	835	
		 		 		 		
		 31.12.2020	 31.12.2019	 31.12.2018	
Prosjekt-fond/Forskningsfond	 300	000	 820	000	 820	000	
Kompetansehevingsfond	 1	400	000	 1	150	000	 450	000	
IKT-fond	 1	940	403	 3	040	403	 2	805	403	
Vedlikeholdsfond	 950	000	 1	200	000	 1	050	000	
Avskrivningsfond	 1	150	000	 1	350	000	 1	350	000	
Pensjonsfond	 10	500	000	 10	500	000	 10	500	000	
Overført	til	gavemidler	 506	353	 506	353	 820	793	
SUM	FOND	OG	GAVEMIDLER:	 16	746	756	 18	566	756	 17	796	196	
FRI	EGENKAPITAL	 2	118	323	 2	118	323	 2	118	323	
SUM	 EGENKAPITAL,	 FOND	 OG	
GAVEMIDLER	 18	865	079	 20	685	079	 19	914	519	
	
	
	
Forslag	til	vedtak:	Styret	godkjenner	forslag	til	budsjett	2020.		
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Til:	Styret	i	Stiftelsen	Frambu		

Fra:	Frambus	administrasjon		

Saksnummer	41/19�	
Sakstype:	Vedtakssak	

Møtenummer:	4/2019�	
Møtedato:	17.	desember	2019	

Dokumentdato:	29.	november	2019	

Saksbehandler:	Kristian	E.	Kristoffersen	

 
STIFTELSEN FRAMBU 

	

	

	

Langtidsplan	2020	–	2025	
Frambus	 administrasjon	 legger	 med	 dette	 fram	 for	 styret	 langtidsplan	 2020	 –	 2025.	

Planen	har	vært	gjenstand	for	arbeid	i	plenum	med	de	ansatte	i	to	runder	(januar	2019	og	

august	 2019),	 Frambus	 ledergruppe	 (mai	 2019)	 og	 Frambus	 styre	 (juni	 2019	 og	

september	2019).		

	

Planen	har	vært	revidert	på	grunnlag	av	kommentarer	som	har	kommet	gjennom	disse	

rundene.		
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STIFTELSEN FRAMBU 

Langtidsplan 2020 – 2025 

Innledning 
Styret	 i	 stiftelsen	Frambu	vedtok	på	styremøte	17.	desember	2019	ny	 langtidsplan	 for	

stiftelsen	Frambu,	med	en	virketid	på	fem	år	gjeldende	fra	1.	januar	2020.		Planen	bygger	

på	innspill	fra	de	ansatte	i	stiftelsen	i	flere	runder	og	Frambus	styre	(i	styreseminar	juni	

2019	og	styremøte	september	2019).	I	tillegg	har	planen	vært	drøftet	med	leder	i	Nasjonal	

kompetansetjeneste	for	sjeldne	diagnoser	(NKSD),	Stein	Are	Aksnes	(oktober	2019).		

Frambus	kjernevirksomhet	er	knyttet	 til	 drift	 av	Frambu	kompetansesenter	 for	

sjeldne	diagnoser,	som	er	en	del	av	NKSD,	og	som	finansieres	gjennom	en	rammeavtale	

med	Helse	Sør-Øst	RHF.	Hvert	år	utarbeider	senteret	virksomhetsplan	som	godkjennes	

av	ledelsen	i	NKSD.		

Virksomhetsplanene	skal	direkte	speile	målene	i	langtidsplanen.		

Frambus faglige plattform  
Frambu	samler,	utvikler	og	formidler	kunnskap	om	sjeldne	og	lite	kjente	diagnoser,	for	å	

bidra	til	at	barn,	unge,	voksne	og	eldre	med	slike	diagnoser	skal	få	mulighet	til	å	leve	et	liv	

i	tråd	med	egne	forutsetninger,	ønsker	og	behov	(Stiftelsen	Frambus	vedtekter,	§2).	Siden	

det	 foreløpig	 ikke	 finnes	 helbredende	 behandling	 for	 de	 fleste	 av	 Frambus	

diagnosegrupper,	er	vårt	arbeid	rettet	mot	å	bidra	til	at	barn,	unge,	voksne	og	eldre	i	størst	

mulig	grad	kan	leve	godt	med	sin	sjeldne	diagnose	gjennom	livsløpet.	

Frambu	bygger	all	sin	praksis	på	en	familiesentrert	tilnærming	(Family	Centered	

Care),	 der	 samspill,	 deltagelse	 og	 medvirkning	 står	 i	 sentrum.	 En	 familiesentrert	

tilnærming	innebærer	at	familien	ses	på	som	konstant	i	livet	til	den	som	har	en	sjelden	

diagnose,	 som	 eksperter	 på	 barnets	 ferdigheter	 og	 behov,	 og	 som	 en	 viktig	

samarbeidspartner	 i	det	å	kunne	ta	 informerte	valg	om	de	tjenenestene	som	personen	

med	diagnose	og	familien	mottar.		



	 3	

Frambu	legger	til	grunn	en	forståelse	av	helse	som	individets	opplevelse	av	mestring	

og	livskvalitet	i	møte	med	hverdagens	krav.	Heller	enn	et	skarpt	skille	mellom	syk	og	frisk,	

går	det	en	skala	 fra	dårlig	 til	god	helse.	Frambu	arbeider	 for	at	de	som	har	en	sjelden	

diagnose	 skal	 oppleve	mestring	og	 livskvalitet	 så	ofte	og	 så	 lenge	 som	mulig	 gjennom	

livsløpet.	 I	 sitt	arbeid	 for	å	oppnå	dette	arbeider	Frambu	 i	 tråd	med	helsepedagogiske	

prinsipper,	med	 fokus	på	å	 fremme	 læring,	mestring	og	helse	hos	de	med	diagnose	og	

deres	pårørende.		

I	helsefremmende	arbeid	er	brukermedvirkning	en	forutsetning	både	på	system-	

og	 individnivå.	 Frambu	 har	 lang	 tradisjon	med	 aktiv	 brukermedvirkning,	 og	 legger	 til	

grunn	at	det	er	den	som	har	en	sjelden	diagnose	og	hans/hennes	pårørende	som	oftest	

har	 mest	 kunnskap	 om	 tilstanden.	 De	 kan	 derfor	 beskrive	 konsekvensene	 med	

troverdighet.		

Helse	skapes	på	de	arenaene	der	folk	bor,	 leker,	 lærer,	arbeider	og	utfolder	seg.	

Frambus	 helsefremmende	 arbeid	 omfatter	 derfor	 også	 å	 gi	 overordnede	myndigheter	

informasjon	om	hva	de	som	har	en	sjelden	diagnose	trenger	for	å	oppnå	best	mulig	helse,	

få	 innflytelse	 og	 delta	 i	 alle	 deler	 av	 samfunnslivet.	 Dette	 forutsetter	 spesialisert	

tverrfaglig	kunnskap	som	det	er	vanskelig	å	utvikle	og	vedlikeholde	 lokalt.	Derfor	skal	

Frambu	 fortsatt	 ha	 en	 sentral	 plass	 som	 et	 kompetansesenter	 med	 nasjonalt	 ansvar.	

Frambu	 skal	 også	 ta	 et	 tydelig	 ansvar	 for	 helheten	 i	 sjeldenfeltet,	 gjennom	 å	 tilby	

oppdatert	 forsknings-	 og	 erfaringsbasert	 spesialisert	 kunnskap	 både	 på	 medisinske	

forhold	og	på	det	å	leve	med	en	sjelden	diagnose.			

Frambu i dag 

Frambus tjenester 

Frambus	 kjernetjenester	 er	 gitt	 gjennom	Forskrift	 om	krav	 til	 spesialisthelsetjenester,	

godkjenning	 av	 nasjonale	 tjenester	 i	 spesialisthelsetjenesten	 og	 bruk	 av	 betegnelsen	

universitetssykehus:	å	dokumentere	og	utvikle	kunnskap	om	sjeldne	diagnoser,	og	formidle	

denne	kunnskapen	 til	 dem	 som	har	 en	 sjelden	diagnose,	 familiene	deres	og	 tjenesteytere	

innenfor	 helse-	 og	 omsorgstjenesten	 og	 andre	 relevante	 sektorer.	 Frambus	 tjenester	

planlegges	og	gjennomføres	også	i	tråd	med	NKSDs	strategi	2017	–	2021,	med	sine	tre	

hovedområder	kompetansebygging,	kunnskapsspredning	og	likeverdig	tilbud.		

Frambu	svarer	ut	disse	oppgavene	gjennom	et	bredt	tverrfaglig	tilbud	som	består	

av	kurs	for	personer	med	diagnose	og	familiene	deres,	kurs	for	fagpersoner	og	ulike	typer	
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veiledningstjenester.	Kurs	og	veiledning	foregår	både	på	sentret	og	lokalt.	Senteret	står	

også	for	en	omfattende	formidling	av	kunnskap	om	sjeldne	diagnoser	gjennom	tekst,	film	

og	 bilder,	 primært	 formidlet	 på	 digitale	 flater.	 Slik	 når	 vi	 stadig	 ut	 til	 nye	 grupper	 og	

skaper	viktige	nettverk	mellom	dem	som	har	en	av	våre	diagnoser,	 familiene	deres	og	

fagpersoner	nasjonalt,	 lokalt	og	 regionalt.	 Samtidig	driver	Frambu	med	 forskning	–	på	

enkeltdiagnoser,	men	også	på	områder	som	går	på	tvers	av	diagnoser,	som	ernæring	og	

hvordan	søsken	opplever	og	mestrer	hverdagen,	eller	hvordan	det	er	å	bli	eldre	med	en	

sjelden	diagnose.		

Frambus	 tjenester	 er	 forankret	 i	 kunnskapsbasert	 praksis,	 gjennom	

forskningsbasert	 kunnskap,	 erfaringsbasert	 kunnskap	 og	 systematiserte	

brukererfaringer.	Hovedmålet	er	å	bidra	med	diagnose-	og	temaspesifikk	kunnskap	som	

muliggjør	mestring	og	 livskvalitet	på	ulike	 livsområder	 for	mennesker	med	en	sjelden	

diagnose.		

	

Utfordringene 

Som	kompetansesenter	er	Frambu	er	en	del	av	spesialisthelsetjenesten	i	Norge.	Denne	er	

i	 endring,	 som	 resultat	 av	 en	 rekke	 forhold,	 blant	 annet	 et	 økende	 fokus	 på	 kvalitet,	

gjennom	 økte	 krav	 om	 å	 følge	 nasjonale	 og	 internasjonale	 standarder	 (retningslinjer,	

forløpsbeskrivelser,	 kodepraksis),	 økte	 krav	 til	 dokumentert	 effektivitet	 og	 nytte	 av	

helsetjenesten,	som	følge	av	en	strammere	økonomi,	økt	fokus	på	persontilpassa	medisin	

og	eksperimentell	og	utprøvende	behandling,	større	krav	til	forutsigbarhet	for	brukerne	

av	helsetjenestene	og	godt	koordinert	samhandling	mellom	ulike	tjenesteytere,	på	ulike	

nivå	og	i	ulike	sektorer.		Samtidig	finnes	det	kun	behandling	for	svært	få	av	diagnosene	

Frambu	har	ansvaret	for.	De	fleste	vil	måtte	leve	med	sin	funksjonsnedsettelse,	og	behovet	

for	spesialisert	kunnskap	 for	å	 legge	til	 rette	 for	at	disse	kan	mestre	og	 leve	godt	med	

denne,	er	stor.		

I	løpet	av	2020	vil	Norge	få	sin	nasjonale	sjeldenstrategi,	på	lik	linje	med	mange	

andre	land.	Strategien	vil	blant	annet	bygge	på	en	ny	avgrensing	av	hva	som	skal	gjelde	

som	sjeldne	diagnoser.	Gjennom	strategiarbeidet	 skal	man	se	både	på	organisering	og	

finansiering	av	sjeldenfeltet.	Det	er	derfor	viktig	at	Frambu	finner	sin	plass	i	feltet,	gjør	

seg	relevant	for	alle	våre	målgrupper,	og	kommuniserer	tydelig	hvilke	oppgaver	vi	kan	

utføre.			
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Frambu	må	 være	 en	 godt	 synlig	 og	 tydelig	 premissleverandør	 og	 deltaker	 når	

samfunnsspørsmål	relevante	for	vårt	felt	debatteres,	og	slik	øke	den	offentlige	forståelsen	

av	en	helhetlig	 tilnærming	til	mennesker	med	en	sjelden	diagnose,	verdien	av	sentrale	

kompetansemiljøer,	 og	 synliggjøre	 hvordan	 Frambus	 tilbud	 inngår	 i	 det	 totale	

tjenestetilbudet.		

	

Mulighetene 

Selv	om	mange	som	lever	med	en	sjelden	diagnose	har	store	utfordringer	med	å	få	gode	

nok	tjenester,	finnes	det	i	dag	bedre	muligheter	enn	noen	gang.	For	det	første	er	det	mer	

kunnskap	enn	noen	gang	tidligere	om	sjeldne	diagnoser.	Også	digitale	verktøy	skaper	nye	

muligheter.	Frambu	har	lang	erfaring	med	bruk	av	videomøter	og	strømming	av	kurs.	I	

tillegg	 er	 vi	 til	 stede	 for	 målgruppene	 våre	 i	 ulike	 sosiale	 medier.	 Gitt	 det	 nasjonale	

ansvaret	og	kravet	om	et	likeverdig	tilbud	vil	vi	fortsette	å	utvikle	våre	tjenester	på	dette	

området.			

Frambu	 har	 lang	 erfaring	med	 formidling	 av	 sjelden	 kunnskap	 til	 studenter	 på	

universitet	 og	 høgskoler.	 Og	 siden	 2019	 har	 Frambu	 samarbeidet	 med	 Høgskolen	 i	

Innlandet	om	studieemnet	«Helsepedagogikk	i	møte	med	sjeldne	diagnoser».	Dette	har	

gitt	oss	mulighet	til	å	følge	opp	studenter	gjennom	et	helt	semester.	Samtidig	har	Frambus	

ansatte	 fått	 muligheter	 til	 å	 utvikle	 digitalt	 undervisningsmateriale	 til	 denne	 gruppa.	

Dette	er	erfaringer	som	gir	gode	muligheter	for	videre	utvikling	av	Frambus	tjenester.		

Frambus mål i planperioden 

Møteplassen Frambu 

Frambu	viktigste	funksjon	har	vært	og	er	som	knutepunkt	og	møteplass	for	familier	og	

fagpersoner.	Mennesker	med	en	sjelden	diagnose	og	familiene	deres	er	sårbare	grupper,	

som	nettopp	har	behov	for	å	møte	andre	i	samme	situasjon	som	dem	selv,	og	som	de	kan	

dele	erfaringer	med.		Dette	er	en	svært	viktig	funksjon,	siden	nærpersoner	til	dem	med	en	

sjelden	diagnose	ofte	 er	de	 fremste	ekspertene	på	diagnosen.	De	er	også	ofte	de	mest	

stabile	ekspertene	i	barnas	liv,	siden	høy	turnover	hos	tjenesteytere	lokalt	ofte	medfører	

at	kompetanse	stadig	må	bygges	opp	på	nytt.	Frambu	som	møteplass	kan	legge	til	rette	

for	at	denne	stabile	kunnskapsbasen	utnyttes	best	mulig,	både	på	det	fysiske	senteret	og	

på	digitale	møteplasser,	utviklet	og	lagt	til	rette	for	av	Frambu.		
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Videre	er	Frambu	et	møtested	for	fagfolk,	gjennom	fagkursene	vi	tilbyr.	Og	ved	at	

fagfolk	av	ulike	profesjoner	møtes	på	Frambu,	blir	 senteret	også	et	møtested	 for	ulike	

faglige	perspektiv.	Derfor	er	det	viktig	å	etablere	og	videreutvikle	nettverk	med	andre	

tjenesteytere	 det	 naturlig	 for	 Frambu	 å	 samarbeide	 med.	 Nasjonalt	 er	

habiliteringstjenestene	viktige,	men	også	 Statped	og	NAV.	 Internasjonalt	 er	 samarbeid	

gjennom	den	europeiske	pasientorganisasjonen	Eurordis,	som	også	har	en	tydelig	faglig	

profil,	 og	 de	 europeiske	 referansenettverkene	 (ERN)	 relevante	 rammer	 for	 faglig	

samarbeid.		

Samtidig	kan	vi	ikke	nå	alle	fysisk	på	senteret.	For	å	kunne	gi	et	likeverdig	tilbud	

er	 det	 derfor	 viktig	 at	 vi	 viderefører	 arbeidet	med	 å	møte	 familier	 og	 fagpersoner	 på	

digitale	flater	(for	eksempel	strømming	av	fagkurs	og	veiledning	gjennom	videomøter),	

og	å	legge	til	rette	for	virtuelle	møteplasser	gjennom	sosiale	medier.	Her	er	også	miljø,	

klima	og	bærekraft	et	viktig	aspekt.		

I	planperioden	skal	Frambu	

	

• videreutvikle	den	fysiske	møteplassen	Frambu	som	ramme	for	dokumentasjon	og	

deling	av	brukererfaringer	og	erfaringsbasert	kunnskap,	men	også	for	ramme	for	

samarbeid,	 kunnskapsdeling	 og	 kunnskapsutvikling	 for	 fagfolk	 nasjonalt	 og	

internasjonalt.		

• videreutvikle	 den	 virtuelle	 møteplassen	 gjennom	 innovativ	 bruk	 av	 digitale	

verktøy	og	flater.		

• fornye	og	videreutvikle	dagens	modell	for	brukermedvirkning	(som	i	dag	består	

av	det	årlig	brukermøte	og	brukerrepresentasjon	i	styret).		

• arrangere	 en	 årlig	 fagkonferanse,	 «Frambukonferansen»,	 som	 skal	 samle	

representanter	for	målgruppene	våre	på	senteret,	og	bidra	til	å	gjøre	Frambu	og	

Frambus	tilbud	kjent.			

	

Frambu som forskningsarena for sjeldenfeltet 

Som	en	troverdig	formidler	av	forskningsbasert	kunnskap	holder	Frambu	seg	oppdatert	

på	 internasjonal	 forskning	 på	 sine	 diagnoser,	 og	 driver	 selv	 med	 forskning,	 både	 på	

diagnoser	vi	har	ansvar	 for	og	på	 relevante	 tema	som	går	på	 tvers	av	 flere	diagnoser.	

Brukermedvirkning	skal	være	del	av	all	forskning	på	Frambu.		
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Frambus	forskning	skal	være	praksisnær,	og	bør	derfor	foregå	i	samarbeid	med	

mennesker	med	en	av	våre	diagnoser	og	familiene	deres,	andre	sentre	i	sjeldentjenesten,	

andre	 aktører	 i	 helsetjenesten,	 særlig	 habiliteringstjenestene,	 relevante	

forskningsmiljøer	universitets-	og	høyskolesektoren	 i	 inn-	og	utland,	og	med	relevante	

tjenesteytere	i	kommunesektoren,	for	å	sikre	best	mulig	kvalitet,	relevans	og	synlighet	for	

dem	som	trenger	kunnskapen	vår.	

	Med	sin	tverrfaglige	profil	har	Frambu	gode	forutsetninger	til	å	utvikle	praksisnær	

forskningsbasert	 kunnskap	 som	 favner	 kompleksiteten	 i	 det	 å	 leve	 med	 en	 sjelden	

diagnose.		

I	planperioden	skal	Frambu	

	

• styrke	 forskningskompetansen	 hos	 de	 ansatte	 gjennom	 egne	 tiltak,	 og	 tiltak	 i	

samarbeid	med	resten	av	Nasjonal	kompetansetjeneste	for	sjeldne	diagnoser,	og	

med	andre	relevante	forskningsmiljøer.		

• videreutvikle	sterke	forskningsområder,	men	også	identifisere	nye	områder	som	

er	viktige	for	våre	målgrupper,	og	over	tid	utvikle	forskningskompetanse	også	på	

disse.		

• vinne	 fram	 i	 konkurranser	 om	 nasjonale	 forskningsmidler	 (i	 samarbeid	 med	

relevante	samarbeidspartnere)	

• heve	kvaliteten	på	tjenestene	våre	gjennom	forskning	som	dokumenterer	nytten	

av	dem.		

• legge	 til	 rette	 for	 at	møteplassen	 Frambu	utnyttes	 best	mulig	 til	 innsamling	 av	

forskningsdata.		

	

Frambu som innovasjonsarena for sjeldenfeltet 

På	samme	måte	som	de	første	pionerene	på	Frambu,	vil	vi	se	videre	framover,	og	jakte	på	

nye	tilnærminger	til	både	kunnskapsutvikling	og	kunnskapsformidling	på	sjeldenfeltet.	

Frambu	 skal	 være	 en	 arena	 for	 innovasjon	 av	 tjenestetilbudet	 for	 hele	 sjeldenfeltet.	

Tjenesteinnovasjon	skal	være	en	del	av	alle	tjenesteområdene,	med	et	særlig	fokus	på	å	

utvikle	 digitale	 tjenester	 som	 gjør	 oss	mer	 tilgjengelig	 for	målgruppene	 våre,	 og	 som	

forsterker	 mulighetene	 for	 dialog.	Gjennom	 innovative	 grep	 skal	 Frambu	 sikre	 at	

utviklingen	av	tilbudet	gjennom	digitale	flater	og	det	fysiske	tilbudet	på	senteret	gjøres	i	

sammenheng,	slik	at	de	de	to	kanalene	supplerer	og	utfyller	hverandre		
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	 I	planperioden	skal	Frambu		

	

• videreutvikle	(nye)	arbeidsformer	for	kunnskapsutvikling,	gjennom	å	la	personer	

med	diagnose	komme	til	orde	med	sin	erfaring	slik	at	det	blir	tilgjengelig	for	alle		

(for	eksempel	gjennom	digital	historiefortelling)	

• samarbeide	med	 fagmiljøer	 om	utvikling	 og	 bruk	 av	 kunstig	 intelligens	 (AI)	 og	

utvidet	virkelighet	(AR)	for	utprøving	i	våre	tjenesteporteføljer	

• gjøre	spillteknologi	tilgjengelig	og	inkluderende,	som	gjør	det	mulig	for	personer	

med	sjeldne	diagnoser	å	delta,	i	tråd	med	nasjonal	spillstrategi.		

• kommersialisere	 ett	 eller	 flere	 innovasjonsprosjekter,	 i	 håp	 om	 at	 det	 blir	

tilgjengelig	for	flere.	

	

Frambu som en utviklende og inkluderende arbeidsplass 

Som	arbeidsplass	legger	Frambu	til	rette	for	et	arbeidsmiljø	preget	av	tillit	og	lojalitet:	

tillit	 mellom	 ansatte,	 og	 mellom	 ansatte	 og	 ledelse,	 og	 lojalitet	 til	 Frambu	 som	

organisasjon,	 til	 Frambus	 formål,	 og	 til	 Frambus	 brukergrupper.	 Som	

kunnskapsorganisasjon	opprettholder	og	videreutvikler	Frambu	sin	kompetanse	i	møte	

med	nye	diagnosegrupper.	På	denne	måten	er	vi	relevante	og	attraktive	for	mennesker	i	

alle	aldre	med	våre	diagnoser,	for	familiene	deres	og	for	fagfolk.	Slik	er	vi	også	en	attraktiv	

arbeidsplass	 som	 sikrer	 fornyelse	 av	 organisasjonen	 gjennom	 nyrekruttering.	 Ved	

fremtidig	rekruttering	av	nye	medarbeidere,	skal	det	i	tillegg	til	klinisk	og	annen	erfaring	

med	 Frambus	 målgrupper,	 legges	 vekt	 på	 søkernes	 erfaring	 med	 forskning	 og	

kunnskapsformidling.	

I	planperioden	skal	Frambu	

	

• videreutvikle	sin	tverrfaglige	kompetanseprofil	gjennom	kompetanseutvikling	og	

nyrekruttering.		

• Vektlegge	kompetanse	 i	og	erfaring	med	 forskning	og	kunnskapsformidling	ved	

nyansettelser		

• sikre	at	Frambus	ansatte	speiler	sammensetning	i	samfunnet	ellers.		

• sørge	for	lavest	mulig	sykefravær	og	høyest	mulig	trivsel	gjennom	interne	tiltak.		
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Frambu som et bærekraftig senter 

Frambus	 tjenester,	 bygningsmasse	 og	 uteområder	 skal	 videreutvikles	 i	 tråd	med	 FNs	

bærekraftmål	der	disse	er	relevante,	på	en	slik	måte	at	vi	framstår	som	attraktive	for	alle	

våre	 brukergrupper,	 og	 kan	 romme	 aktiviteter	 og	 fasiliteter	 som	møter	 deres	 behov.	

Beliggenheten	i	Østmarka	må	løftes	fram	som	et	viktig	fortrinn	i	den	nasjonale	tjenesten.	

Belegget	på	Frambu	skal	være	høyest	mulig,	både	på	hverdager	og	i	helger.		

Frambu	skal	gjennom	utvikling	og	vedlikehold	av	bygg,	uteområder	og	tjenester	ha	et	

tydelig	fokus	på	klima,	miljø	og	bærekraft.		

I	planperioden	skal	Frambu	

	

• Gjennomføre	en	mulighetsstudie	av	hvordan	det	fysiske	Frambu	(bygg	og	

uteområder)	best	kan	møte	målgruppenes	(personer	med	en	sjelden	diagnose,	

familiene	deres,	fagpersoner,	andre)	behov	de	neste	5/10	åra.		

• Vurdere	mulighetene	for	å	utvide	aktiviteten	på	Frambu	til	drift	både	på	

hverdager	og	i	helger,	for	å	dekke	behov	hos	våre	målgrupper,	men	også	med	

tanke	på	eksterne	inntekter.		

• Lage	en	prioritert	plan	for	utbygging	og	renovering	av	senter	og	uteområder	

basert	på	resultatene	av	mulighetsstudien,	med	tilhørende	finansieringsplan.			

• La	klima,	miljø	og	bærekraft	inngå	i	vurdering,	planlegging	og	gjennomføring	av	

alle	tjenester,	utviklingstiltak	og	-prosjekter.		

		

	



Til:	Styret	i	Stiftelsen	Frambu		
Fra:	Frambus	administrasjon		
Saksnummer	42/19�	
Sakstype:	Vedtakssak	
Møtenummer:	4/2018�	
Møtedato:	17.	desember	2019		
Dokumentdato:	18.	november	2019		
Saksbehandler:	Geir	Andreassen	

 
                            STIFTELSEN FRAMBU 

	

	
	

Godkjenning	av	honorar	for	styremedlemmer	2019	
	

Bakgrunn	

Styret	vedtok	i	møte	21.	mars	2019	satser	for	honorar	for	styrets	medlemmer	for	2019	

(se	vedlagte	saksgrunnlag	fra	marsmøtet).	På	grunnlag	av	disse	satsene	beregnes	honorar	

i	henhold	til	den	vedlagte	talloppstillinga.		

	

	

Forslag	til	vedtak:	Styret	godkjenner	forslaget	til	styrehonorar	2019.	



Stiftelsen Frambu

Styrehonorar 2019 : 18.11.19
Antall timer: Timesats Timesats Møtegodtgjørelse Forberedelse Fast styre- SUM

møter forberedelse varialbel godtgjørelse godtgjørelse godtgjørelse
Bjørn Lerdal 28,25 612,00 463,00 17 289,00 13 079,75 36 800,00 67 168,75
Berit Otterlei 28,25 463,00 463,00 13 079,75 13 079,75 13 000,00 39 159,50
Torhild Berntsen 28,25 463,00 463,00 13 079,75 13 079,75 6 400,00 32 559,50
Ton Mørk 25,75 463,00 463,00 11 922,25 11 922,25 6 400,00 30 244,50
John Berg-Jensen 22,25 463,00 463,00 10 301,75 10 301,75 6 400,00 27 003,50
Lisen J. Mohr 28,25 463,00 463,00 13 079,75 13 079,75 6 400,00 32 559,50
Monica Andresen 28,25 463,00 463,00 13 079,75 13 079,75 6 400,00 32 559,50 Budsjett:
Jan Tore Paulsen 0,00 463,00 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budsjett:
Gro Trae 0,00 463,00 463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budsjett:

SUM STYREHONORAR 2018 189,25 4 316,00 4 167,00 91 832,00 87 622,75 81 800,00 261 254,75 275 000,00 -13 745,25

Godtgjørelse 2018: SUM -15 683,33
Timer Sats Sum

Deltakelse i brukermøter m.v. for brukerrepresentantene VÅRMØTE SUM

Timer Beløp Beløp
BERIT OTTERLEI
Planleggingstid 2,00 926,00
Ordinær deltakelsestid 10,00 4 630,00
Forberedelsestid 2,00 926,00

6 482,00

JOHN BERG-HANSEN
Planleggingstid 2,00 926,00
Ordinær deltakelsestid 10,00 4 630,00
Forberedelsestid 2,00 926,00

6 482,00

SUM MØTEGODTGJØRELSE 2018 12 964,00 13 000,00

SUM 274 218,75 288 000,00
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Honorar	og	godtgjøring	2019	til	styrets	medlemmer	

Forslag	til	vedtak:		
Styret	vedtar	følgende	prinsipper	og	satser	for	honorar	og	annen	godtgjørelse	for	styrets	
medlemmer	for	2018.	Satsene	tar	utgangspunkt	i	Statens	personalhåndbok:		
	

1. Fast	årlig	honorar	til	styreleder	er	kr	36.800,	for	nestleder	kr	13.000	og	for	andre	
faste	styremedlemmer	kr	6.400.	

2. I	tillegg	til	fast	honorar	tilstås	styret	honorar	for	styremøte	etter	satsene	for	
“Utvalgsgodtgjøring	i	statlige	utvalg”,	jfr.	Statens	personalhåndbok,	for	hhv.	
styreleder	og	øvrige	medlemmer	(inklusive	varamedlemmer	når	disse	møter	i	
styret.).		

3. Det	honoreres	for	hele	timer	i	møte	i	hht.	møtebok,	og	minimum	for	det	antall	
timer	som	er	reservert	i	møteinnkallingen.	Forberedelse	til	styremøter	honoreres	
med	like	mange	timer	som	for	arbeide	i	møter.		Den	som	leder	styremøtet	mottar	
forhøyet	møtehonorar	som	leder.	

4. Reiseutgifter	til	styremøter	godtgjøres	i	hht.	statens	satser.	
5. Honorar	for	annet	arbeid	i	styret	og	refusjon	av	andre	kostnader	enn	nevnt	

ovenfor	skal	forhåndsgodkjennes	av	styreleder,	eventuelt	av	to	styremedlemmer	
hvis	dette	gjelder	styreleder	selv,	og	honoreres	som	for	arbeid	i	styremøter	med	
mindre	styret	vedtar	noe	annet.	

6. Brukerrepresentantenes	deltakelse	i	brukermøter	skal	godtgjøres	etter	“enkel	
sats”	etter	medgått	tid	i	samsvar	med	programmet	inntil	6	timer	pr.	dag.	For	
“aktiv	deltakelse”	i	samsvar	med	de	enkelte	programposter	gis	i	tillegg	
godtgjørelse	for	møteforberedelser.	Planleggingsmøter	godtgjøres	etter	
hovedreglene.	

7. Dersom	deltakelsen	med	fører	tapt	arbeidsinntekt	kan	det	gis	erstatning	etter	
statens	regler	for	utvalgsgodtgjøring	punkt	III.	Erstatning,	dersom	det	er	et	
dokumentert	tap	eller	sannsynliggjort	tap.	

8. For	2019	foreslås	følgende	honorar	/	satser,	bl.a.	med	utgangspunkt	i	Statens	
personalhåndbok	(tallene	i	parentes	er	satsene	for	2018.	(Økningen	er	2,89	%):		

	
	 Fast	

styrehonorar	
Variabelt	honorar	pr.	
time	i	møte	

Møteforberedelser	
pr.	time	

Styreleder	 36.800	(35.750)	 612	(595)	 463	(450)	
Nestleder	 13.000	(12.600)	 463	(450)	 463	
Fast	
styremedlem	

	6.400	(6.200)	 463	 463	

Vararepresentant	 0								 463	 463	
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Palliasjon til barn og unge på Frambu 
På styremøtet 21. mars (sak 07/19) ba styret Frambus administrasjon om å legge fram for styret 
på junimøtet et notat som utreder de mulighetene som finnes innenfor den kompetansen senteret 
har på dette området.  

Saken ble først lagt fram for styret på septembermøtet (sak 30/19), gjennom et notat 
som belyste Frambus kompetanse og tjenester på området, og mulige utvidelser på feltet. Styret 
gjorde da følgende vedtak:  

 
«Styreleder ber om et møte med Helsedirektoratet for å informere om Frambus 
kompetanse og muligheter på feltet. Styreleder og direktør deltar på et eventuelt møte.» 

 
Møtet fant sted 24. oktober 2019, i Helsedirektoratets lokaler. Det ble foreslått at 

Frambu utvikler en søknad knyttet til post 73 i Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjettforslag 2020, med utlysning tidlig i 2020. Det er satt av 30 millioner til tiltaket. 
Formålet er beskrevet slik (post 73):  

 
«Formålet med tilskuddet er styrke mangfoldet av tilbudet til mennesker som trenger 
lindrende behandling og omsorg. Tilskuddet skal gå til drift og etablering av enheter 
som drives etter hospicefilosofien. Både frivillige aktører, stiftelser og kommunale 
enheter kan søke om tilskudd. Særlig tilrettelagte tilbud om lindrende behandling til 
barn skal prioriteres.» 

 
Fagmiljøet ved Frambu møttes 19. november for å diskutere mulighetene i lys av dette. 
Konklusjonen ble at det er aktuelt å sende en søknad. I diskusjonen kom det likevel opp to 
sterke forbehold: 1) søknaden må bygge på Frambus arbeidsmåter og verdisyn, 2) det må være 
mulig å finne gode samarbeidspartnere og samarbeidsmåter, i fagmiljøer og hos Frambus 
brukere/brukergrupper. Arbeidsgruppa ber samtidig styret signalisere hvor bredt eller smalt en 
eventuell søknad skal favne når det gjelde målgrupper, med følgende to hovedalternativ: a)  
Frambus nåværende diagnoser; b) alle diagnoser med behov for et slikt tilbud 
 
 
Forslag til vedtak: 

Styret slutter seg til anbefalinga til Frambus arbeidsgruppe, og ber om at søknaden retter 
seg mot Frambus nåværende diagnoser/alle diagnoser med behov for et slikt tilbud.   
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Årshjul	2020	

Tidspunkt	styremøte	 Saker	

Mars	
	

• Faglig	rapportering	siste	periode	
• Økonomisk	rapportering	siste	periode	
• Årsregnskap,	årsberetning	og	revisorberetning	

foregående	år	(Stiftelsen	Frambu,	Søbergs	stiftelse,	
Haaves	stiftelse	og	Vedelds	legat)	

• Årsrapport	faglig	virksomhet	foregående	år	
• Årsrapport	NKSD	
• Årsberetning		
• Brukertilfredshet	med	evalueringsrapport	foregående	

år	
• Evaluering	av	styrets	arbeid	
• Godkjenning	av	honorarsatser	for	styremedlemmer	

Juni	

• Faglig	rapportering	siste	periode	
• Økonomisk	rapportering	1.	tertial	
• Budsjettrevisjon	
• Frambus	kvalitetsarbeid	
• Frambus	FoU-	

September	

• Faglig	rapportering	siste	periode	
• Økonomisk	rapportering	2.	tertial	
• Premisser	for	virksomhetsplan	og	budsjett	kommende	

år	
• Forslag	til	bruk	av	øremerkede	midler	kommende	år	
• Utvikling	av	Frambus	faglige	profil	

Desember	

• Faglig	rapportering	siste	periode	
• Økonomisk	rapportering	
• Budsjett	2021	
• Virksomhetsplan	NKSD	2021	
• Innspill	til	neste	års	brukermøte	
• Revisjon	av	årshjul	kommende	år	
• Evaluering	og	godtgjøring	direktør	
• Godkjenning	av	honorar	for	styremedlemmer	
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Utredning	av	ulike	modeller	for	brukermedvirkning	

	
Bakgrunn	
på	møtet	i	juni	vedtok	styret	følgende	i	sak	18/19,	om	Evaluering	av	årets	brukermøte:		
	

"Frambus	 administrasjon	 lager	 til	 styremøtet	 i	 desember	 en	 oversikt	 over	 de	
arenaer	der	det	er	ulike	former	for	kontakt	med	brukere.	I	samarbeid	med	styrets	
brukerrepresentanter	lager	administrasjonen	videre	et	forslag	til	ulike	modeller	
for	brukermedvirkning	som	kan	erstatte	dagens	brukermøte."	

	
Dette	 er	 en	 sak	 som	 bør	 legges	 fram	 for	 brukermøtet	 2020,	 og	 det	 er	 derfor	
hensiktsmessig	 å	 ta	 sikte	 på	 en	 prosess	 fram	 mot	 dette.	 I	 samråd	 med	 styrets	
brukerrepresentanter	 legges	 det	 her	 fram	 et	 første	 drøftingsnotat.	 Notatet	 vil	 danne	
utgangspunkt	for	det	videre	arbeidet	fram	mot	styremøtet	i	mars.	Her	foreslår	vi	minst	to		
møter	mellom	Frambus	interne	arbeidsgruppe	og	styrets	brukerrepresentanter.	Mandat	
for	dette	arbeidet	vil	være	å	utforme	et	endelig	forslag	til	modeller	for	brukermedvirkning	
som	kan	erstatte	dagens	brukermøte.		
	
Framdriftsplan:		

o Frambus	arbeidsgruppe	og	brukerrepresentantene	i	styret	utformer	et	forslag	til	
ulike	modeller	for	brukermedvirkning	som	kan	erstatte	dagens	brukermøte.	Dette	
legges	fram	for	styret	på	marsmøtet	2020.		

o Forslaget	revidert	etter	drøfting	i	styret	legges	fram	for	brukermøtet	i	april	2020.		
o Styret	beslutter	endelig	modell	på	junimøtet	2020.		

	
	
	
	
	 	



a. Arenaer der det i dag er ulike former for kontakt med brukere  
• Kurs  

o Årlig kursplanlegging (lett tilgjengelig)  

o Ber aktivt om ønsker og innspill fra foreninger og enkeltpersoner  

o Brukermøte  

o Åpen høring på nett og i sosiale medier  

o Enkeltkurs  

o Innspill før, under og etter kurs   

o Evalueringer brukes aktivt i planlegging av nye kurs  

o Frambus barnehage og skole  

o deltakerne har mulighet til å påvirke innholdet i den konkrete uken de er her, 

og de har mulighet til å komme med innspill som vil ha innvirkning på andre/ 

senere kurs.  

o Evaluering fra praksiselever om både eget tilbud og tilbudet til barna  

o Ettermiddag- og kveldstilbud  

§ Programmet tilpasses ønskene og interessene til de deltakerne som er her  

• Frambuleir  

o Evaluering etter leir direkte med deltakerne før de reiser hjem   

o Evaluering fra hjelperne på leir  

• Informasjons- og veiledningstjenester   

o Innspill før, under og etter tjenesten  

o Henvendelser på telefon, e-post, chat og sosiale medier  

• Kommunikasjon- og dokumentasjonsarbeid  

o Brukerrepresentasjon ved planlegging av nytt nettsted  

o Nettsidene evalueres med spørreundersøkelse minst annethvert år  

o Vi deltar i grupper i sosiale medier for å fange opp hva målgruppene våre er opptatt 

av og også spørre dem eksplisitt om ulike ting  

o Brukermedvirkning i dokumentasjon, for eksempel nettkurs og diagnosebeskrivelser  

• Forskning  

o Tett samarbeid med brukerforeningene. Vanskeligere når det ikke er forening.  

• Årlig brukermøte   
o Faglig program, kursplanlegging, andre tjenester, brukerforum  

• Brukerrepresentanter i styret   

o Velges på brukermøtet  

  

b. Innspill til styrets drøfting av alternativer til dagens brukermøte  
o Bør brukerforum skje et annet sted eller på en annen måte enn fysisk på Frambu? Digitalt 

brukersamarbeid?   

o Kan brukerrepresentanter møtes i tilknytning til programmet på Frambukonferansen e.l.?    

o Digitale valg av brukerrepresentanter (ala Coop, som inviterer interesserte til å stille som 

kandidater, presenterer aktuelle kandidater på nett og gjennomfører digitale valg)  

o Hvordan kan/bør brukerrepresentanter involvere andre brukere? Frambu kan for eksempel 

informere om brukermedvirkningsgruppe i aktuelle sammenhenger   

o Etablere en brukermedvirkningsgruppe?  

Representasjon – hvordan inkludere flest mulig? Hva med de som ikke har forening, barn og 

unge, minoritetsfamilier, de som ikke får tilbud om kurs, de som ikke «orker» å involvere 

seg pga meget belastende situasjon osv?  

 
c. Andre innspill  

o Brukermedvirkning i forskning:  
o Deltakelse allerede fra starten? 



o  Være med å påvirke forskningsspørsmål.  

o Ta i bruk nye metoder for å inkludere personer med utviklingshemming?  

o Høringer: Hvordan involvere brukerne i høringer?  

	



Kristian Kristoffersen
Sak 46/19d




