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Innledning 
Frambus faglige virksomhet er del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). 
Senteret har nasjonalt ansvar for mer enn 400 ulike sjeldne diagnoser. Hovedoppgavene 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. 

Nye brukere og omfang av utførte tjenester 
Frambu har i løpet av 2018 registrert 284 nye personer med en sjelden diagnose, og totalt antall er 
5186 pr. 31.12.2018. I løpet av 2018 mottok 716 personer med en diagnose tjenester fra Frambu. 

Aldersfordeling for personer med diagnose registrert ved Frambu: 

 0 – 18 år 19 – 66 år 67 + Totalt 
2017 2033 2837 115 4985 
2018 2074 2981 131 5186 

 

I 2018 har vi oppdatert SOMA mot folkeregisteret. Det har medført større frafall av registrerte brukere 
enn vanlig.  Antall nye brukere er de vi har registrert inn i SOMA i 2018, og er ikke forskjellen mellom 
2017 og 2018  

Mellom 1.1.2018 og 8.11.2018 har vi registrert 40 nye diagnoser (dvs. 40 ulike orphakoder/noen få 
icd-10 koder). I tillegg er det registrert 23 personer med icd-10 Q 99.8 «Annet spesifisert 
kromosomavvik. Dette er altså personer med kromosomavvik som ikke har egen orpha 
kode (og potensielt sett 23 ulike kromosomavvik).   
 
Antall nyregistrerte personer i samme periode er 244. 
 

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

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

Deltakelse på kurs og konferanser 
59 ansatte har deltatt på nasjonale og internasjonale kurs og konferanser i 2018. Videre har 20 
personer holdt innlegg eller presentert poster. Se vedlegg 1 for oversikt.    
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Forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter 
Frambu deltar i flere forskningsprosjekter, som bidrar til å øke vår kompetanse innenfor de 
diagnosene vi har ansvaret for. Gjennom 2018 har ansatte på Frambu vært involvert i følgende 
prosjekter:  

• Arvelige bevegelsesforstyrrelser – mot bedre diagnostikk og behandling for nevrotransmitter.  
finansiert gjennom midler fra NKSD. Gjennomført. 

• Del 2 av Kartlegging 30+ prosjektet: Funksjon og aldring blant godt voksne med HSP og NF1 
er i gang, og følger oppsatt plan. Forventes avsluttet i 2026 

• XXY Nordic – the Nordic Klinefelter Study – del 1 pilot, startet opp I 2018 og avsluttes i 2022  
• Søskenprosjektet 1-3 (SIBS) Intervensjon for søsken og foreldre til barn med kroniske 

funksjonsnedsettelser. Følger oppsatt plan, og avsluttes i 2021 
• Smith-Magenis’ syndrom – en skandinavisk kartleggings- og intervensjonsstudie. PhD-

prosjekt, dels finansiert av Frambu og dels av prosjektmidler NKSD. Avhandling forventes 
innlevert medio 2019. 

• Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. Kartlegging av personer med variasjon i kroppslig 
kjønnsutvikling. Avsluttes i 2019. 

• Langtidsoppfølging av personer med medfødt usikkert somatisk kjønn. Forventet avsluttet i 
2032 

• Duchennes muskeldystrofi i Norge. Avsluttes i 2020. 
• BupGen-Prosjektet. Longitudinell studie om sammenheng genotype-fenotype ved 

utviklingsforstyrrelser. Forventet prosjektslutt i 2050. 
• Fontan circulation and cardiopulmonary function: prognostic factors, hemodynamics and 

long-term effects. Avsluttes i 2020 
• Alternerende hemiplegi/ATP1A3 i Norge. Utprøving av ketogen diett. Finansiert gjennom 

midler fra NKSD. Gjennomført og avsluttet i 2018. 
• Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning – en kartleggingsstudie av Kleefstras 

syndrom og Wolf-Hirschhorns syndrom. Gjennomført og avsluttet i 2018. 

Samarbeid med Høgskolen i Innlandet om studieemne om sjeldne diagnoser 
Frambu har i samarbeid med Høgskolen Innlandet utviklet studieemnet «Helsepedagogikk i møte med 
sjeldne diagnoser». Studiet er nettbasert og er et deltidsstudium over ett semester som gir 15 
studiepoeng. Høgskolen i Innlandet står for den formelle og administrative gjennomføringen, mens 
Frambu er faglig ansvarlig. Søknadsfristen var 15.november 2018, og det søkte 135 studenter innen 
fristen. 55 studenter ble tatt opp. 

Spillteknologi 
Frambu har i 2018 hatt en spesiell satsing på spillteknologi, dels muliggjort gjennom en donasjon på 
kr 150.000 fra legemiddelfirmaet Pfizer. Donasjonen har gått til utstyr til et nyetablert spillrom og til 
konferansedeltakelse for ansatte som ønsker å bygge opp kunnskap på området. I startfasen har 
hovedfokuset ligget på å orientere seg om de mulighetene som finnes i denne teknologien, både når 
det gjelder opplæring, trening, som sosial arena og som fritidsaktivitet.  

Videreutdanning 
En av Frambus spesialpedagoger er i avslutningsfasen med en doktorgrad på Smith Magenis syndrom. 
Avhandling planlegges innlevert medio 2019. Videre har to avdelingsledere gjennomført 
videreutdanning innen ledelse, i fagene «Ledelse og anvendt organisasjonspsykologi» og 
«Personaladministrasjon/personalledelse og organisasjonspsykologi» 
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En miljøarbeider har påbegynt et deltidsstudium i “Oppvekstfag” og en kommunikasjonsmedarbeider 
er i gang med “Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning” I drifts- og vedlikeholdsavdelingen har en 
vedlikeholdsarbeider avlagt fagprøve i byggdrifterfaget. 

Andre kompetanseutviklende tiltak 
Som tidligere år ble det to ganger i 2018 gjennomført en internopplæringsuke på Frambu, i januar og 
i august.  

Formidling av kunnskap om sjeldne diagnoser 
Frambu formidler kunnskap 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. 

 

Kurs 
Frambu gjennomfører kurs både for navngitte brukere og deres familie (brukerkurs) og tjenesteytere 
(fagkurs). Tjenesteytere følger også brukerkursene. Tabell 2 viser gjennomførte kurs i ulike kategorier 
i 2018.  

 

Kurstype 2017 2018 
 Kurs Deltakere Kurs Deltakere 
Brukerkurs 29 1423 24 854 
Gjestekurs1 10 435 12 437 
Frambuleir 3 140 3 142 
Fagkurs2 17 1311 13 934 
Nettkurs 3 357 6 323 

Tabell 2: Kurs på Frambu 2018 

Fire brukerkurs ble avlyst på grunn av manglende påmelding. Vi har også forsøkt å gi kurstilbud til 
lavfrekvente diagnoser, noe som har gjort rekrutteringen mer utfordrende til enkelte kurs. Tre av 
fagkursa gitt som regionale fagkurs i HR Nord, Vest og Sørøst.  

Veiledning 
Frambu gir ulike former for veiledningstjenester til fagpersoner. Tabell 3 gir en oversikt over omfanget 
av disse tjenestene i 2018:  

 

Aktivitet VP 2018 Resultat 2017 Resultat 2018 
Utreiser 50 65 55 
Nettmøter/Telefon- og videokonferanse 100 37 60 
Veiledning på Frambu 20 27 31 
Totalt 170 129 146 

Tabell 3: Veiledningstjenester fordelt på type 

                                                             
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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I tillegg har vi hatt 107 oppdrag med informasjon om diagnoser gitt på møter og ulike samlinger der 
fagpersoner er målgruppen. Disse oppdragene kommer gjerne i form av søknader til sentret. 

Til sammen har vi nådd 2381 personer gjennom disse tjenestene i 2018.  

Medier 
Frambu formidler mye kunnskap om sjeldne diagnoser gjennom egne nettsider og sosiale medier. 
Tallene for 2018 er oppsummert i tabell 4, der de også sammenliknes med tilsvarende tall for 2017 
(der slike finnes).  

 

 

 

 

 

 

Type 2017 2018 
Egne nettsider   
 Antall unike brukere 310550 286150 
 Antall økter 463551 436880 
 Gjennomsnittlig lengde på hver økt 2min 21 sek 2 min 18 sek 
Facebook   
 Antall følgere 12956 13975 
 Egne innlegg 313 209 
 Lukkede meldinger  206 
Twitter   
 Antall følgere 763 1178 
 Antall tweets 154 106 
Video på nett   
 YouTube: antall filmer 104 nye 31 nye 
 YouTube: antall avspillinger  24677 31700 
 Vimeo: antall filmer 160 nye 224 nye 
 Vimeo: antall avspillinger 29952 41352 
Chat (antall henvendelser besvart) 213 215 
Medieomtaler (se vedlegg 1 for oversikt) 49 75 

Tabell 4: Formidling gjennom medier 

Formidling gjennom andre kanaler  
• Frambu er omtalt eller brukt som kilde i 75 mediesaker i løpet av året.  
• 137 nyhetsartikler om og fra Frambu på www.frambu.no 
• Frambus nettkurs er tilgjengelige på www.sjelden.no 
• Helsebiblioteket har et eget område om sjeldne diagnoser på sitt nettsted. Innholdet hentes 

fra sjelden.no, hvor Frambu deltar aktivt  
• Diagnoseinformasjon på Helsenorge.no 
• Norsk Helseinformatikk og Norsk elektronisk legehåndbok publiserte sammendrag av mange 

av Frambus diagnoseomtaler, med lenke til Frambus beskrivelser  
• Nettstedet Mylder.no delte alle nyhetene som ble publisert på Frambus nettsted 
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Vitenskapelige publikasjoner 
Bakke, K. A., Howlin, P., Retterstøl, L., Kanavin, Ø. J., Heiberg, A., & Nærland, T. (2018). Effect of 

epilepsy on autism symptoms in Angelman syndrome. Molecular autism, 9(1), 2. 

Fjermestad, K. W., Nyhus, L., Kanavin, Ø. J., Heiberg, A., & Hoxmark, L. B. (2018). Health Survey of 
Adults with Neurofibromatosis 1 Compared to Population Study Controls. Journal of genetic 
counseling, 27(5), 1102-1110.  

Garmann, N. G., Kristoffersen, K. E., & Simonsen, H. G. (2018). Phonological patterns (templates) in 
5p deletion syndrome. Clinical linguistics & phonetics, 32(2), 101-113.  

Kanavin, Ø. J., & Fjermestad, K. W. (2018). Gastrointestinal and urinary complaints in adults with 
hereditary spastic paraparesis. Orphanet journal of rare diseases, 13(1), 58. 

Kolset, S. O., Nordstrøm, M., Hope, S., Retterstøl, K., & Iversen, P. O. (2018). Securing rights and 
nutritional health for persons with intellectual disabilities–a pressing challenge. Food & 
nutrition research, 62.  

Nag, H. E., Nordgren, A., Anderlid, B. M., & Nærland, T. (2018). Reversed gender ratio of autism 
spectrum disorder in Smith-Magenis syndrome. Molecular autism, 9(1), 1.  

Lande, A., Kroken, M., Rabben, K., & Retterstøl, L. (2018). Temple syndrome as a differential 
diagnosis to Prader–Willi syndrome: Identifying three new patients. American Journal of 
Medical Genetics Part A, 176(1), 175-180. 

Andre publikasjoner 
Hope, S., Nordstrøm, M., Retterstøl, K., Iversen, P. O., Kolset, S. O. (2018): Retten til et 

helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemning. Tidsskrift for Den norske 
legeforening. DOI: 10.4045/tidsskr.17.0985 

Fossmo, H. L., Holtebekk, E., Giltvedt, K., Dybesland, A. R., Sanaker, P. S. og Ørstavik, K. (2018). Fysisk 
trening hos voksne med arvelig muskelsykdom. Tidsskrift for Norsk Legeforening. doi: 
10.4045/tidsskr.17.1024  

Giltvedt, K., Fossmo, H. L. og Koht, J. (2018). Fysioterapi ved arvelig ataksi. Fysioterapeuten 
6/2018Nordstrøm, M. (2018). Ernæringsbehandling av pasienter med spinal muskelatrofi - 
en litteraturstudie. Norsk Tidsskrift for Ernæring, 16(4).  

Vatne, T. M. (2018). Hvem skal ta omsorg for omsorgsarbeideren. Fagbladet, januar 2018.  

Lærlinger og praksiselever 
Frambu er lærebedrift og hadde gjennom 2018 lærlinger under opplæring innenfor barne- og 
ungdomsarbeid, IKT 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. I 2018 
har 4 lærlinger avlagt og bestått fagprøven. 

På alle brukerkurs tar vi imot elever fra videregående skoler som får en praksisuke på Frambu. I 2018 
har vi tatt imot totalt 155 praksiselever fra 10 skoler,  

Deltakelse i ekstern undervisning 
Ansatte på Frambu har gjennom 2018 bidratt med 236 undervisnings- og veiledningstimer, på 
følgende institusjoner:  

• Undervisning, psykologisk institutt, UiO 
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• Undervisning, Det medisinske fakultet, UiO 
• Undervisning, det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO 
• Undervisning, sykepleiestudenter, Lovisenberg 
• Veiledning, hovedoppgaver i psykologi 
• Veiledning, masteroppgave i spesialpedagogikk 
• Undervisning, helsesøsterutdanningen på Diakonova 
• Undervisning, ergoterapiutdanningen, HiOA 
• Undervisning i videreutdanning for barnepalliasjon, OsloMet 
• Sensur, masterstudiet i fysioterapi, UNN/Norges arktiske universitet 
• En bachelorstudent i administrasjon og ledelse ved OsloMet har hatt praksis på Frambu.  

Internasjonalt arbeid 
Frambu er til stede internasjonalt innenfor forskning, se avsnitt 3.1 og 4.3. I tillegg har senteret vært 
representert på ulike konferanser, workshops og møter med internasjonale samarbeidspartnere. 
Samarbeid og besøk fra andre land er en kontinuerlig prosess, og i 2018 har vi deltatt og bidratt på 
følgende arrangementer:  

• Workshop on Creating a Sustainable Environment for Holistic & Innovative Care for Rare 
Diseases & Complex Conditions.” Joint workshop of the EU-funded projects INNOVCare and 
RD-Action, Frambu. 

• Årsmøte i  EURORDIS, Wien.  
• Supplementary INNOVCare Workshop on Transferring of best practices on case 

management for RD at national level.  “Case Management”. Cluj, Romania. 
• Final Conference on the EU-funded INNOVCare project: Innovative Patients-Centred 

Approach for Social Care Provision to Complex Condition. Advancing person-centred and 
integrated care for rare diseases and complex conditions across Europe. Brussel. 

• Frambu har bidratt til å etablere European Network of Resource Centres for Rare Diseases - 
RareResourceNet. Frambu er medlem i interimstyret. I forbindelse med dette deltok en 
ansatt fra Frambu på styremøte i RareResourceNet, Brussel. 

Også noe av Frambus forskning og utvikling er internasjonal. Doktorgradsprosjektet om Smith-
Magenis syndrom har deltakere fra Sverige og Danmark, i tillegg til fra Norge. I tillegg har det 
innenfor rammen av SIBS-prosjektet vært gjennomført et delprosjekt i Kambodsja.  

Annen faglig aktivitet 
Frambu har som tidligere år bidratt til at de av senterets brukere det har vært aktuelt for, har registrert 
seg i Muskelregisteret. Videre har Frambu sendt svar på flere høringer og bidratt til høringssvar sendt 
av NKSD (se vedlegg 2 for en oversikt). Frambu gjør også et viktig faglig arbeid i forbindelse med 
senterets mattilbud, som er vesentlig for trivsel og velferd under kursopphold. Behovet for spesialkost 
øker blant befolkningen. Frambus kjøkken er blant landets fremste når det gjelder å tillage og servere 
spesialkost og dietter. Vårt kjøkkenpersonale har solid erfaring i å sørge for at hver enkelt deltaker, 
som har disse behovene, får likt spisetilbud som alle andre deltakere. Denne faglige kompetansen er 
nødvendig og viktig for deltakernes gode opplevelse av oppholdet. Brukerevalueringen av denne delen 
av Frambus tilbud viser stor tilfredshet. 
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Kvalitetsmålinger 
Deltakerevaluering gjøres systematisk på brukerkurs, fagkurs og veiledningstjenester, og er en 
innarbeidet del av kvalitetsarbeidet på Frambu. I 2018 ble deltakerevaluering også gjennom ført på 
sommerleirene. Rapporten finnes som vedlegg nummer 3.  

Ledelsens vurdering 
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. Frambus 
aktivitet er god på disse arenaene. I 2016 vedtok styret for stiftelsen en strategi for forskning og 
innovasjon, som peker i retning av en styrking av denne delen av Frambus virksomhet. Dette 
innebærer blant annet et fokus på å øke andelen ekstern finansiering av forskning. Det legges ned mye 
arbeid med å søke eksterne midler, og noe av dette gir uttelling. Det er likevel slik at denne andelen 
kan økes, og Frambus ledelse vil derfor legge til rette for at det skal bli mulig å øke denne andelen, 
både praktisk og økonomisk.   

Utviklingsarbeid har alltid vært prioritert på Frambu. I løpet av 2018 er det to områder som bør 
framheves. Det ene er samarbeidet med Høgskolen i Innlandet om utvikling av studieemnet 
Helsepedagogikk i møte med nye diagnoser. Selv om fokus her er på formidling av sjelden kunnskap i 
en ny sammenheng (UH-sektoren) og til nye målgrupper, er det det også et vesentlig element av 
kunnskapsutvikling i dette: Gjennom dette samarbeidet har Frambu fått ny kunnskap om det å utvikle 
undervisningsemner for studenter. Tidligere har vi for det meste bidratt inn i andres emner.  

Det andre området er spill og VR. Gjennom året har vi innreda et rom til utprøving av spillteknologi. 
Dette har blant annet vært muliggjort gjennom en donasjon fra legemiddelfirmaet Pfizer. Flere ansatte 
har også brukt tid på å sette seg inn i mulighetene som finnes på dette området, både gjennom 
egenstudier og gjennom deltakelse på konferanser. Vi kommer til å arbeide videre med dette i åra 
som kommer. Et første steg blir å lage et mandat for arbeidet.  

Kunnskapsformidling 
Frambu formidler kunnskap gjennom en rekke kanaler. Som følge av signaler fra styret og føringer i 
NKSDs femårsstrategi har det gjennom de siste åra vært en dreining av aktiviteten mot mer formidling 
med digitale verktøy og på digitale flater. Vi har bidratt vesentlig med innhold til NKSDs læringsportal 
sjelden.no, og filmer, podcaster og nettkurs utgjør en viktig del av formidlingsvirksomheten vår.  

Denne dreiningen medfører enn noe lavere antall brukerkurs. Likevel er aktiviteten høy også på dette 
området. Som tidligere vil Frambus ledelse ha et tydelig fokus på å utvikle og gi kurs som det er stor 
interesse for hos både fagpersoner og brukere, slik at vi får færrest mulig avlyste kurs og et jevnt høyt 
deltakertall. 

Styret vedtok i 2017 at Frambus brukerretta veiledninger som hovedregel skulle foregå ved 
videomøter, og ikke utreiser. NKSDs ledergruppe har gjort en tilsvarende anbefaling. Av tabell 3 går 
det fram at antall utreiser har gått noe ned, mens antall video- og telefonmøter har gått noe opp. 
Når omfanget av utreiser likevel er såpass stort er en vesentlig forklaring på dette at Frambu har 
opplevd en økning i antall veiledningssaker med ultrasjeldne diagnoser. I disse sakene har Frambu et 
stort behov for å møte personen med diagnose for å lære mest mulig, og da er utreise en bedre form 
enn videomøte.  
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Formidling gjennom sosiale medier viser også i 2018 en høy aktivitet (tabell 4), og 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. 

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. Samtidig er 
brukerperspektivet viktig for Frambu. Frambu søkte derfor fullt medlemskap i den europeiske 
pasientorganisasjonen Eurordis. Søknaden ble innvilga, og tre ansatte på Frambu deltok for første 
gang på organisasjonens årsmøte i Wien i mai 2018.  

En viktig del av Frambus internasjonale arbeid til nå har i stor grad dreid seg om bistand finansiert 
gjennom EØS-midler. Men potensialet er langt større, og Frambu deltar, i egenskap av fullverdig 
medlem av Eurordis, i stadig flere nettverk på den europeiske arenaen. Viktige områder å arbeide 
videre med er forskningsprosjekter på tvers av landegrenser og felles kunnskapsbaser. Her er selvsagt 
det nordiske språkfellesskapet et godt utgangspunkt, noe som selvsagt ikke utelukker et videre 
internasjonalt perspektiv.  

Vedlegg 
Vedlegg 1: Deltakelse på kurs og konferanser, med og uten innlegg 
Konferansedeltagelse: 

• SPOT - Statped konferanse (7 deltagere) 
• Kommunikasjon og Service", to-dagers kurs i regi av Delta på Scandic Vulkan, Oslo  
• FuNKon18 (5 deltagere) 
• SOR Konferansen Fra løfter til handling (2 deltagere) 
• Læring og mestring 2018. Nasjonal kompetansetjeneste læring og mestring innen helse (5 

deltagere) 
• Fra kunnskap til praksis. Den 9. konferansen om utviklingshemning og aldring. Nasjonal 

kompetansetjeneste aldring og helse  
• International Q-Method conference  
• Deltatt på fagdag om vurdering og behandling av lungeproblemer hos barn og unge med 

nevromuskulære sykdommer og/eller multifunksjonshemning.  
• Fagkonferanse nevromuskulære sykdommer Tromsø (6 deltagere) 
• Kurs med jurist Petter Kramås  
• Kleefstra konferanse Coventry (2 deltagere) 
• SSIEM 2018, Aten (2 deltagere) 
• EURORDIS - INNOVCare final conference, Brussel  
• Utbildningsdagar Kongenitala myopatier, Ågrenska Sverige (4 deltagere) 
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• Nordic Implementation Conference, København (4 deltagere) 
• 9th European Conference on Rare Diseases & Orphan Products, Wien 
• SOR - konferanse i Bergen (3 deltagere) 
• KEFF konferansen 2018, fagkonferanse for klinisk ernæringsfysiologer, Kr.sand (2 deltagere) 
• Palliative Care in Pediatric Oncology - symposium i Stockholm 
• Forskningsnettverk Verona Codes of Emotional Sequences (3 deltagere) 
• SMA behandling, Gardermoen  
• CP-konferansen (2 deltagere) 
• MPS VII Sly disease 
• Fysioterapikongressen, Lillestrøm 
• Sjeldendagen om forskning (4 deltagere) 
• FN dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Bufdir 
• Fagseminar barn som etterlatte, BarnsBeste 
• Nevrodagene, OUS (2 deltagere) 
• Mitt liv - mitt ansvar. Uloba presenterer sin BPA-rapport  
• Når virtual reality møter utdanning 
• ICCH i Portugal (5 deltagere) 
• Casa dos Marcos, Portugal (5 deltagere) 
• Uloba, presentasjon av BPA-rapport  
• Fagkonferanse PWS i regi av brukerforeningen, Gardermoen 
• 10. nasjonale fagmøte i genetikk (2 deltagere) 
• Unge funksjonshemmede, «sex som funker» (4 deltagere) 
• Kurs om vergefunksjon, FM i Oslo og Viken 
• Charge, nettverksseminar 
• Clinical research conference AT (Napoli) 
• Barnenevrologisk interessegruppe, Trondheim  
• ESPE, europeisk barneendokrinologisk konferanse, Aten 
• Kurs, Nydalen kunstskole 
• Retts syndrom, europeisk konferanse, Stockholm (2 deltagere) 
• Vernepleierkonferanse, Gardermoen 
• Syndromdiagnostikkmøte, Bergen 
• Nevrogenetikkseminar, Oslo (3 deltagere) 
• Kreativitet alene og sammen, Nesodden 
• ISOP, «Hvorfor spurte ingen meg», kommunikasjon med barn og unge, Oslo 
• HOD Innspillsmøte folkehelse, Oslo 
• Fagdag, lungeproblematikk 
• Hjelpemiddelmesse, Oslo (2 deltagere) 
• Observasjon av Game-On spillgruppe, Vikersund (2 deltagere) 
• ASK-nettverk, Tønsberg 
• Hjernerådets nevrokonferanse, Lysaker (2 deltagere) 
• Kurs for ansattvalgt i styrer  

 

Hospitering 

• UNN, NMK (3 deltagere) 
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• Beitostølen (2 deltagere) 
• Spiseteam, Rikshospitalet 
• Ågrenska, VR-samarbeid (3 deltagere) 

 

Postere  

• Kommunikasjon i helsevesenet, ICCH, Portugal 
• Rare Academy på Eurordiskonferansen i Wien 
• Nordisk konferanse om Rett syndrom 
• Fysioterapikongressen 
• Helsepedagogikk studiet på Statpedkonferansen 

 

Innlegg/foredrag 

• Rare Academy ICCH i Portugal (kommunikasjonskonferanse) 
• Signo Charge konferanse, Tønsberg (3 deltagere) 
• Chey Chumneas Referral Hospital, Kambodsja (hospitering og gjennomføring av SIBS, 

innlegg)  
• Verdenskonferansen NF1 (2 deltagere)  
• Foredrag på lærings og mestringskonferansen  
• Fagseminar i regi av brukerforeningen, Retts syndrom 
• Barnehabiliteringskonferanse, Gardermoen 
• Rhabu-konferanse, Sundvolden 
• Rare Academy foredrag på Cas dos Marcos, Portugal 
• Smith-Magenis konferanse på Island  
• Foredrag på nevromuskulær konferanse i Tromsø (3 innlegg) 
• Holdt innlegg på kurs LMS, Ullevål sykehus, minoritetsspråklige, Somaliske 
• Psykisk helse og ernæring 
• BufDir, Hva med oss (2 deltagere) 
• Ernæringsutfordringer ved utviklingshemming  
• International Smith-Magenis syndrome conference  
• Habiliteringstjenesten for voksne, OUS 
• Workshop:Creating a Sustainable Environment for Holistic & Innovative Care Rare Diseases 

& Complex Conditions   
• Q Method workshop 
• Case Management Workshop, Cluj 

 

Vedlegg 2: Høringer 
Oversikt høringsinnspill, andre innspill og møtedeltagelse fra 
Frambu pr 131218 

  
Sendt 
fra oss  

Høringsansvarlig instans og tema 
  

Kommentar 
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Januar HOD 
Høring - Gjennomføring av forsøk med 
primærhelseteam 

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 

Mars HOD 
Høring - Forslag til forskrift om system for 
rapportering av bivirkninger av legemidler  

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 

Mars HOD 
Høring - Forslag til endringer i MSIS-
forskriften og forskrift om allmennfarlige 
smittsomme sykdommer 

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 

April HOD 
Høring - Regulering av spesialist-
utdanning i allmennmedisin, 
samfunnsmedisin og arbeids-medisin i 
spesialistforskriften 

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 

April HOD 
Innspill til Utvalg om prioritering i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten 

Vurdert og støttet at NKSD 
gir innspill og sent forslag til 
endringer. Innspill sendt fra 
NKSD. Høringsrunde 
senere. 

April ASD 
Høring – Endringer i bilstønads-ordningen 

Vurdert og foreslått at NKSD 
avgir høringssvar, samt 
sendt forslag til svar. NKSD 
sendte høringssvar. 

Mai HOD 
Høring - Forslag til forskrifts-endringer – 
gebyr og sektoravgifter på 
legemiddelområdet 

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 

Mai HOD 
Høring - Forslag til ny forskrift om 
pasientjournal 

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar 

Mai KMD 
Høring av rapport fra ekspertutvalget som 
har vurdert nye oppgaver til 
fylkeskommunene 

Vurdert og støttet NevSoms 
for-slag om at NKSD avgir 
hørings-svar, samt sendt 
forslag til svar. NKSD 
sendte høringssvar. 

Mai HOD 
NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til 
alvorlig syke og døende 

Vurdert og foreslått at NKSD 
avgir høringssvar, samt 
sendt forslag til et fyldig 
svar. Øvrige sentre og 
NKSD ønsket ikke å slutte 
seg til Frambus svar, som 
ble sendt direkte etter avtale 
med NKSD* - se s. 3 
nederst 

Juni HOD 
Høring - Forslag til endringer i 
helsepersonelloven § 36 og 
dødsårsaksregisterforskriften mv.  

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 

Juni HOD 
Høring - Forslag til endringer i 
egenandelsregisterforskriften 

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 

Juni HOD Vurdert og uttrykt en viss 
bekymring for deler av 
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Lovfesting av ordningen for nye metoder 
på høring 

innholdet overfor NKSD, 
som valgte å ikke sende 
høringssvar. 

Juni HDIR 
Høring – For hvilke legemidler knyttet til 
sjeldne diagnoser skal 
finansieringsansvaret overføres fra 
Folketrygden til RHF? 

Vår forståelse er at NKSD 
har sendt inn høringssvar 
etter drøfting med 
legegruppen ved 
kompetansesentrene. 

Juni KD 
Høring - Forslag til nasjonale retningslinjer 
for helse- og sosialfagutdanninger: 
Sosionom, barnevernspedagog, 
ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier, 
vernepleier mfl 

NKSD sendte et kort 
hørings-svar som gjaldt alle 
utdanningene. Frambu 
sendte høringssvar direkte 
for hver av de seks nevnte 
utdanningene etter avtale 
med NKSD. 

Juli KD 
Høring - Nordahlrapporten. Inkluderende 
fellesskap for barn og unge.  
Ekspertgruppen for barn og unge med 
behov for særskilt tilrettelegging. 

NKSD sendte et kort 
høringssvar. Frambu sendte 
et eget høringssvar direkte 
etter avtale med NKSD. 
Frambu deltok også på en 
hørings-samling om 
rapporten. 

September BUFDIR 
Workshop - Bedre informasjon og 
koordinering av tjenester for barn og unge 
med nedsatt funksjons-evne.   
Hovedmål: Flere skal kunne fullføre 
videregående skole. Del av 0 – 24 
samarbeidet. 

Frambu fikk invitasjon og 
deltok i workshopen med to 
representanter og sendte 
inn utfyllende informasjon i 
ettertid. 

September HOD 
Ny folkehelsemelding 

Frambu fikk invitasjon og 
deltok på innspillsmøte, 
samt sendte et fyldig 
innspill. NKSD ble orientert i 
etterkant pga. tidsknapphet 
og fordi det var et innspill, 
ikke et høringssvar. 

September HDIR 
Faglige råd for klinisk rettsmedisinske og 
medisinske undersøkelser i Statens 
Barnehus 
  

Frambu sluttet seg til 
NevSoms høringssvar med 
noen få justeringer. Svaret 
ble sendt inn i regi av 
NKSD. 

Oktober Statens legemiddelverk 
Forslag til endinger i legemiddel-forskriften 
kapittel 13 om reklame for legemidler og 
om gjennom-føring av forordning nr. 
2017/2394 om forbrukervernsamarbeid 
(CPC-forordningen) i legemiddellovgiv-
ningen om reklame for legemidler 

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 

Oktober Bergen kommune 
Høringsutkast - «Et helt liv med mening, 
vekst og utvikling». Plan for tjenester til 
personer med utviklingshemming 2018-
2028 

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 
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Oktober Hjernerådet 
Innspill til utkast til program 

Frambu er medlem av 
Hjerne-rådet og ga innspill til 
nytt program. 

November HOD 
Høring - Forslag til endringer i forskrift om 
betaling fra pasienter for poliklinisk 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten på 
høring 

Vurdert og støttet NKSD i at 
det ikke avgis høringssvar. 

24 
November 

HOD 
Høring – Etablering av nasjonalt eldre-, 
pasient- og brukerombud 

Vurdert og foreslått at NKSD 
avgir høringssvar, samt 
sendt forslag til svar. 
Trukket fordi 
høringsgrunnlaget er endret 
av departementet. 

November HOD 
Høyringsnotat om lovfesting av plikt for 
kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til 
heimebuande personar med demens 

Vurdert og foreslått at NKSD 
avgir høringssvar, samt 
sendt forslag til svar. 
Høringsfristen er ikke gått 
ut. 

November HDIR 
Deltakelse i referansegruppe - Veileder 
om helse- og omsorgs-tjenester til 
personer med utviklingshemming 

Frambu fikk invitasjon til å 
delta i referansegruppen og 
gjør det etter avtale med 
NKSD. Skriftlig innspill ble 
sendt inn etter første møte i 
gruppen. Kopi til NKSD. 

Desember BUFDIR + HDIR 
Veileder om barn og unge med 
funksjonsnedsettelser som har behov for 
tjenester fra barneverntjenesten og helse- 
og omsorgstjenesten 

Oversendt informasjon om 
ny høring, som Frambu 
mottok via RHABU og 
sosionomnettverket i Helse 
Sør-Øst, til NKSD. 
Opprinnelig høringssvar 
sendt i 2015. Saken ligger 
hos NKSD. 
  

 

*  

Hjernerådet benyttet noe av Frambus svar i sitt svar, og vi fikk god tilbakemelding fra 
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) og Nasjonal 
kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). 

  

Forkortelser 

ASD               Arbeids- og sosialdepartementet                                                                       

BUFDIR        Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

HDIR              Helsedirektoratet 

HOD               Helse- og omsorgsdepartementet 

KD                  Kunnskapsdepartementet 

KMD               Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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Frambu, 13. desember 2018 

Lise Beate Hoxmark 

Seniorrådgiver 
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Vedlegg 3: Evalueringsrapport 2018 
 
 

 

Kvalitetsmålinger på Frambu 2018 
 
 
Resultater per 31. desember 2018 
Sist oppdatert: 13.02.2019 – kha 
 

 

 

Frambu har rutinemessige kvalitetsmålinger av tjenester. Dette gjøres med elektronisk spørreskjema 
som sendes på epost.  

I 2018 har vi brukt SurveyXact fra Rambøll. Grafene ser litt annerledes ut enn tidligere år, men de gir 
mer informasjon siden vi nå kan vise både svarfordeling og spredning i tillegg til 
gjennomsnittsverdier. 
 

Denne rapporten viser resultatene fra 

• Brukerkursene, voksne deltakere  
• Fagkurs, alle deltakere på Frambu, på videokonferanse og med strømming 
• Veiledningstjenestene, alle deltakere 
• Sommerleirene, alle deltakere. Evaluering ble gjennomført med mentometerknapper 

 

 

Kvalitetsnivået 
Det er opplevd kvalitet som måles. De som vurderer tjenestene, gjør det på en skala fra 1 til 7 hvor 1 
defineres som svært dårlig og 7 som svært bra. 

Styret har definert at ønsket verdi skal være 5,5 eller høyere. Derfor gjøres en vurdering av de 
tjenestene som skårer lavere. Dette for om mulig å klargjøre årsaker og finne forbedringsmuligheter. 
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Brukerkurs 
Spørreskjema sendes deltakerne mandagen etter kursavslutning. 

Vi spør om deltakernes egen opplevelse/vurdering, og benytter en skala fra 1til 7,  

hvor 1 er dårligst og 7 er beste vurdering.  

Dette er en endring fra 2016, da vi brukte en skala fra 1 til 5. 

 

20 av 23 brukerkurs ble evaluert i 2018. Et av kursene ble evaluert som fagkurs (Foreldre på vakt), et 
kurs ble evaluert på mentometerknapper (Å være søsken) og et kurs ble av ulike årsaker ikke 
evaluert (Svært sjeldne kromosomavvik i uke 47) 

For fem av kursene var det så få deltakere eller så få som svarte på evalueringen at vi ikke kan ta det 
med i enkeltkursoversikten. Dette gjelder «Å få en diagnose i voksen alder» (4), «Noonan syndrom – 
voksne» (3), «Å være ung voksen med en sjelden diagnose» (2), «Dystrofia myotonica» (2) og 
«1q21.1 delesjon»(4).  

 

Det er derfor 15 kurs vi presenterer detaljvurderinger av. 

 

Vi ser en nedgang i svarprosent sammenliknet med 2017, hvor 83% svarte, til 60% i 2018. Vi mener 
dette kan skyldes egenskaper ved verktøyet som ble brukt i 2018. To ulike fenomener kan til 
sammen forklare den store forskjellen. Det første er at utseendet på invitasjonseposten kan 
oppleves mindre seriøst. Det kan også være en større andel av epostene som fanges i mottakers 
spamfilter. Det andre er at i Survey Xact opplevde vi noe usikkerhet i om vi klarte å hente ut riktige 
tall for svarprosent. Det kan være at den reelle svarprosenten for 2018 er høyere enn 60%, og det er 
mulig at svarprosenten er lavere enn året før fordi invitasjonsepostene i mindre grad når fram. 

Fra 2019 er vil tilbake med Questback som verktøy, så vi følger dette nøye videre.  

 

 

Samlet for alle brukerkurs 
 

 2016  2017 2018 
Antall kurs evaluert 27 26 20 (15) 
Antall svar 407 492 223 
Svarprosent  Ca 83 % 60% 
    
Samlet for kurset 4,59 6,28 6,1 
Faglig utbytte 4,53 6,16 6,2 
Tilbudet i 
barnehagen/skolen 

4,70 6,35 6,7 (135) 

Aktivitetstilbud kveld 4,30 5,90 6,0 
Kjøkken og renhold 4,65 6,17 6,3 
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Tabell 1: Resultatene for 2018 bygger på 223 besvarelser fordelt på 15 kurs. 
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Resultatene presenteres nedenfor i sju diagrammer: 
 

1) Totalinntrykket av kurset 
2) Faglig innhold 
3) Gjesterom og overnatting 
4) Mat og måltider 
5) Rengjøring 
6) Aktivitetstilbudet på ettermiddag og kveld 
7) Barnehage/skole og kveldsaktiviteter 

 

1) Totalt utbytte av kurset 
 

 

Figur 1 Totalutbytte av kurset viser jevnt høy skåre. Høyeste er 6,7 mens laveste er 5,9. Av tekniske grunner vises ikke 
kursene Barn med en sjelden diagnose er skåret til 6,1 og Å bli eldre med en sjelden diagnose med er skåret til 6,1 som 
gjennomsnitt, i denne tabellen. 
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2) Hvor fornøyd er du med det faglige innholdet? - Totalinntrykket 

 
Figur 2 Totalinntrykk faglig innhold 

 

Tabellen viser at topp skåren er 6,8 (Svært sjeldne kromosomavvik), mens kurset som skåret lavest 
på faglig innhold var voksne søsken med 5,4. 
 
 

Kommentarer på brukerkurs med spesielt høy skåre på totale utbytte og faglig innhold 

Det er jevnt høy skåre, hvor alle kursene bortsett fra ett skårer høyere enn 6.0 på totalt utbytte. Fem 
kurs har en skåre på 6,5 eller høyere på totalt utbytte og seks kurs skårer 6.5 eller høyere på faglig 
innhold. Fire av disse kursene ble gjennomført etter foreldredeltakelsesmodellen eller «Hvem er 
jeg»-modellen. To av kursene var aldersspesifikke kurs for flere diagnoser, to kurs var 
diagnosespesifikke og to var kurs for gruppen svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil, inkl kurset 
som scoret høyest (6,8). Dette viser at det kan oppleves som nyttig å delta på brukerkurs selv om 
man ikke nødvendigvis treffer andre med helt samme diagnose.   
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Kommentarer til brukerkurs med lavere skåre enn 5.5. på totale utbytte og faglig innhold 

Det er ingen kurs som skårer lavere enn 5.5 på totalt utbytte og kun ett kurs som skårer lavere enn 
5.5 på faglig innhold. Det er kurset “Voksne søsken”, hvor scoren er 5.4. Kurset scorer imidlertid 6,0 
på totalt utbytte. Det er kun 5 av 14 som har svart.  

Kurset varte i to dager og tilbakemeldingene vedr forbedringer handler om ønske om lenger kurs og 
flere gruppesamtaler for å rekke å bli bedre kjent. 

 

3) Gjesterom og overnatting 

 

Figur 3 Gjesterom og overnatting 

Alle kurs skårer fra 5,6 til 6,4  
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Vurdering: 
Det er egentlig forunderlig at vi skårer såpass høyt som vi gjør. Rommene våre er jo ikke akkurat up 
to date, så da får vi si oss fornøyd med det. 

 

 

4) Mat og måltider 

 

Figur 4 Mat og måltider skårer høyt – alle kurs over vurderingsgrensa. Høyeste skåre er 6,8 fra kurset «Å bli eldre med en 
sjelden diagnose» 

Vurdering: 
NF 1 har tallet 10% (1 person) som er direkte misfornøyd. Det er gjennomgående for dette kurset at 
1 er misfornøyd med det meste her på Frambu. De andre 7 er svært fornøyd.  
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At vi skårer litt lavere på AT og barn med sjelden kommer sannsynligvis av at av disse er det svært 
mange med spesialkost/ønsker/liker ikke og reelle diettbehov. Det kan være vanskelig å tilfredsstille 
alle forventninger som de har til at alt skal være «likt som hjemme». 

At de eldre er svært godt fornøyd er hyggelig, da vi i motsetning til å sette opp meny som tilpasses 
barn/foreldre, setter opp meny som vi vet godt voksne liker. 

5) Rengjøring 

 

Figur 5 Rengjøring. Lavest skåre kurs om NF1, som er 5,2 Det må bemerkes at det er en person som gjør at 
gjennomsnittet blir såpass lavt. De øvrige skårer meget godt her. 

Vurdering: 

Her ser jeg at vi fortsetter den gode trenden, noe vi er stolt av. Og ikke minst alle de direkte 
tilbakemeldingene gjestene gir til renholderne om at på Frambu er det rent. Det setter vi pris på. 
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6) Aktivitetstilbud ettermiddag og kveld 

 

Figur 6 Aktivitetstilbud ettermiddag og kveld. 
Alle kurs oppnår kvalitetsmålet. Skåringene ligger mellom 5,5 og 6,6 

Vurdering: 
Samlet sett er tilbudet på kvelden vurdert til å være bra. De kursene som ligger under 6 samsvarer 
med de kursene der aktivitetslederne forteller at det har vært vanskelig å få med enkelte av 
deltakerne til å være med på aktivitetene på kvelden. 
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7) Tilbudet i skole og barnehage 

 

Figur 7 Tilbudet i skole og barnehage 

Vurdering: 
De to kursene som ikke har vurdering var voksenkurs. 

For skole/barnehage ligger skåren over 6 på alle kursene.  Det er vi veldig fornøyd med. Vi ser at de 
kursene som skårer høyest, er de kursene der vi følger en bestemt modell, som «hvem er jeg» eller 
«foreldredeltakelsesmodellen». 
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Fagkurs  
I 2018 ble det arrangert totalt 13 fagkurs, hvorav tre var regionale. Deltagere på fagkurs i 2018 var 
totalt 976. Det er evalueringer fra 11 fagkurs som er inkludert i denne oversikten. Fagkursene 
Søskenprosjekt og Hvordan gjennomføre kommunikasjonskurs for foreldre og søsken til barn med 
funksjonsnedsettelse? hadde kun deltagere tilknyttet forskningsprosjektet, og det ble ikke sendt ut 
evaluering på disse kursene.  

 

I denne oversikten har 364 deltagere evaluert, hvorav 95 deltok på Frambu, 110 på videokonferanse 
og 38 via strømming. 121 av tilbakemeldingene er gitt fra deltakere som deltok på regionale fagkurs. 
I tabell 3 er brukerkurset Foreldre på vakt tatt med av praktiske årsaker. Dette var et kurs for 
foreldre som ble gjennomført på en dag og på grunn av varighet ble det sendt ut samme evaluering 
som for fagkurs. Tallene fra brukerkurset Foreldre på vakt er ikke tatt med i den totale oversikten for 
fagkurs.   

 

Spørreskjema sendes alle deltakere på fagkurs – både de som er til stede på Frambu og de som 
deltar på videokonferanse og strømming. Tabellen nedenfor bør ses på som en oppsummering av til 
dels svært ulike tilbud. 

 

 2016 2017 2018  

Antall kurs 15 15 13 (10+3)  

Antall svar 677 582 364  

Svarprosent Ca 59 % ? 37 %  

     
Faglig utbytte 4,07 (5-trinn) 5,37 5,8  

Tabell 2 Samlet oversikt over fagkurs i 2018.  

 

Fagkurs på Frambu er svært varierte, med ulike målgrupper og temaer. Noen kurs er spesifikt knyttet 
til en problemstilling for en eller flere diagnoser, mens andre gir en bred tilnærming til en diagnose. 
Noen kurs har et avansert medisinsk innhold, som krever at deltakerne har noen forkunnskaper, 
andre er mer praktisk rettet. Til noen kurs har vi utenlandske eksperter, og forelesningene går på 
engelsk. En ønsket effekt av dette, er å skaffe oss internasjonale kontakter, og at disse foreleserne 
kan bidra til å bygge nettverk videre.  
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Tabell 3 Alle fagkursene fikk en skåre som ligger mellom 5,1 og 6,4 

 

I 2018 får faglig innhold på fagkurs gjennomsnittlig skåre på 5,8. Kun et fagkurs skårer lavere enn 5,5 
og fire skårer 6 eller høyere. Gjennomsnittlig skåre på fagkurs er betydelig bedre sammenlignet med 
2017, hvor totalt sju kurs hadde lavere skåre enn 5,5 og ingen hadde 6 eller høyere på faglig innhold.  

 

Kommentarer på fagkurs med lavere skåre enn 5.5 på faglig innhold: 

Skolehverdag og psykisk helse ved Nevrofibromatose type 1 og Klinefelters syndrom (5,1 N=35)                                                                                                                               

Totalt 74 deltagere gjennomførte fagkurset. I programmet var det noen parallelle forelesninger 
(medisinsk diagnoseinformasjon og pedagogisk fokus) og noe felles forelesninger (kognitiv utredning 
og oppfølging, psykisk helse og selvbilde, tilrettelegging av læringsmiljø og NAV som 
samarbeidspartner). Medisinsk diagnoseinformasjon får jevnt over god tilbakemelding for begge 
gruppene. Tilbakemeldingene viser imidlertid at deltagerne opplevde noen av forelesningene (både i 
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parallell og felles del) som lite relevante for temaet psykisk helse. Noen synes at forelesningene 
overlappet mye og at det ble en del repetisjon. Det ble også ytret ønske om mer konkrete tiltak, 
både med tanke på forebygging av psykisk helse og god tilrettelegging. Det var både eksterne og 
interne forelesere på fagkurset.  

 

Foreldre på vakt                                                                                                                                   (5,4 N=12)     

Dette brukerkurset omtales her ettersom det er inkludert i tabelloversikten for fagkurs. Totalt 31 
foreldre deltok på brukerkurset. Tilbakemeldingene viser at temaene som ble presentert var 
relevante for foreldrene og flere påpekte at innholdet ga mulighet til en bedre bevisstgjøring og 
påminnelse. Det ble imidlertid også presisert at foreldrene hadde ønsket at innleggene/øvelsene var 
mer praktisk rettet. En sier: det gjenstår å se hvor lett det blir å endre eget mønster. Foreldrene 
ønsket seg mer om hvordan de best kan ta vare på seg selv? Hva kan de kan gjøre for at hverdagen 
skal bli bedre?  Gruppearbeid/samtaler ble trukket fram som positivt.  

 

Kommentarer på fagkurs som har høy skåre på faglig innhold: 

VCFS læring og sosial samhandling hos barn i grunnskolealder (6,4 N=28) 

Totalt 89 deltagere gjennomførte fagkurset. Tilbakemeldingene fra de deltagerne som svarte på 
evalueringen tilsier at det faglige programmet innfridde i forhold til tema for fagdagen og måten 
stoffet ble formidlet på traff målgruppen for kurset. Kunnskapsrike forelesere med god 
formidlingsevne blir trukket fram. Likeledes det at fagkurset hadde ulike faglige perspektiver og at 
foreleserne ga gode konkrete råd og tips som kan gjøre hverdagen lettere. Forbedringspunkt ville 
vært å ha med en brukerstemme i programmet. Det var kun interne forelesere på fagkurset.  

 

Fra ungdom til voksen med en sjelden diagnose og moderat eller alvorlig grad av 
utviklingshemning (6,3 N=14)  

Totalt 80 deltagere gjennomførte fagkurset. Deltagerne som svarte på evalueringen opplevde kurset 
som omfattende, variert og nyttig. Forelesning om samarbeid med pårørende og Himmeljegernes 
mulighetsfokus trekkes frem som spesielt interessant og viktig. Fire av seks forelesninger ble 
gjennomført av eksterne forelesere.  

Veiledningstjenester 
Questback sendes alle deltakere (både bruker, pårørende og fagpersoner) på brukerrettede 
veiledningstjenestene som gjennomføres enten som utreise, videokonferanse eller KIK 

 

Fra 2015 har vi brukt Brukeropplevd kvalitet –konseptet (BOK), som er utviklet av 
Kunnskapssenteret. Vi spør respondentene om hva som var det viktigste temaet på møtet, og hvor 
godt forventningene til dette ble innfridd. Deretter det nest viktigste temaet og det tredje viktigste 
temaet. Dermed er det deltakerne selv som legger premissene for hva de evaluerer. 

 

Her brukes skala fra 1 til 7 i vurderingene 
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 2016 2017 2018 
   Samlet FTF VK 
Antall svar 457 331 228   
Svarprosent 65% 63% 77%   
FTF – antall 350 278 167   
VK - antall 107 38 53   
Tema 1 6,1 6,0 6,0 6,0 5,9 
Tema 2 5,8 5,7 5,6 5,7 5,5 
Tema 3 5,6 5,5 5,4 5,5 5,4 
Alt-i-alt 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 

 
Tabell 4: FTF er forkortelse for «face to face», mens VK er forkortelse for «videokonferanse» 

Resultatene fordeler seg på 52 veiledningssaker 

 

De hyppigste brukte temaer som viktigste er: 

• Diagnoseinformasjon (61%) 
• Barnehage, skole (8%) 
• Tiltak i hverdagslivet (7%) 

 

De hyppigste temaer som nest viktigste er: 

• Barnehage, skole (21%) 
• Diagnoseinformasjon (14%) 
• Atferd (13%) 

 

De hyppigste temaet som tredje viktigste er: 

• Psykososiale utfordringer og sosiale deltakelse (15%) 
• Tiltak i hverdagsliv (13%) 
• Atferd (12%) 

 

Resultatene viser at forventningene i stor grad blir innfridd, og det er liten forskjell mellom FTF og 
VK. Dette bekrefter at det er et stort ønske om temaer knytta til det å leve med en diagnose. 
Tjenestemottakerne fremhever at det viktigste temaet for møtet er diagnoseinformasjon, men flere 
gir uttrykk for tilfredshet med at Frambu har vært lydhøre for temaer som er spesielt viktig for det 
lokale fagmiljøet.  Frambu sin evne til å ta utgangspunkt i brukerens funksjonsevne og behov er noe 
som øker nytteverdien. 
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Frambuleir 
 

For andre året er det gjennomført deltakerevaluering på leirene. 

Det er brukt mentometerknapper, som deltakerne bruker til å velge svaralternativ. 
Deltakerne gjennomfører dette gruppevis i Ramstadslottet, og de som trenger bistand, har en 
hjelper ved siden av seg. 

 

Her vises samleresultat fra leir 1, 2 og 3 

 

 

Det er 131 som har svart. 43 er på leir for første gang og 88 har deltatt tidligere. 

 

 

 

Leirene har mange aktiviteter. Her er valgt aktiviteter som alle leirene gjennomførte. 
Spørsmålet er «Hvor godt likte du aktiviteten?» Det er tre svaralternativer: Godt, sånn passe og 
dårlig. 

88

43

Har du vært på leir før?

Ja Nei

80%

76%

82%

18%

19%

15%

18%

5%

4%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lage show

Sletta

Gruppas dag

Hvor godt likte du disse aktivitetene?

Godt Sånn passe Dårlig
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Gruppas dag er en aktivitet hvor gruppene selv bestemmer hva de vil gjøre. Kan være gå på kino, dra 
på tur, ++ 

Sletta er ulike aktiviteter på sletta på Frambu 

Lage show er den dagen gruppa har ansvaret for kveldsunderholdningen i Ramstadslottet. 

 

 

Leirene er organisert i faste grupper med 8-10 deltakere  

 

 

 

Hvor godt liker du deg på leir er det generelle inntrykket deltakeren har. 

 

 

Vurdering: 
Evalueringene bekrefter inntrykket av at leir er svært populært, og at det er organisert på en god 
måte. Vi vurderer at 80% som er fornøyd med gruppa si er en viktig indikator på dette. 

 

80%

15%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Godt

Sånn passe

Dårlig

Hvor godt liker du gruppa di

82%

14%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Godt

Sånn passe

Dårlig

Hvor godt liker du deg på leir?


