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Gavemidler ved Stiftelsen Frambu, pr. 31.12.2018 
 
 
 
 
Oversikt over Frambus “givere” / benevnelser 
 

• Gaver, mottatte legatmidler og gamle, ubenyttede prosjektmidler 
• Prispenger 

 
Oppstilling med saldo pr. 31.12.2018 
Etter at rente for 2018 er godskrevet. 
 
Midlene vil så lenge de står i Frambus regnskap føres under “Opptjent egenkapital” på konto “gavemidler, bundet”, og oppbevares på egne bankkonti. 
 
  

Kristian Kristoffersen
Sak 09/18d



 2 

O v e r s i k t   o v e r   F r a m b u s   ”g i v e r e” 
Innledning. 
Frambus administrasjon rekonstruerte i år 2000 de gaver og legatmidler som Frambu hadde mottatt og som en ikke kunne se var brukt. I samråd med revisor ble tidligere års renter godskrevet de 
respektive gavemidlene. Flere gamle og ubrukte prosjektmidler ble fra det tidspunkt betraktet som gavemidler. 
 
Gavemidler og prispenger har i alle år vært oppbevart på egne bankkonti. Fra 2001 er renteinntekter godskrevet i samsvar med banksaldoene. 
 
Det skal være samsvar med bokførte saldoer på konto 2050, annen egenkapital. 
 
Pr. 31.12.2018 er det en total saldo på gavemidler kr 820.792,96 
Dette er delt i to underposter, gavemidler på kr 774.012,95 og prispenger på kr 46.780,01. 
  
Nedenstående beløp representerer bruk av gavemidler i 2018, justert for mottatte nye gaver.  
Total bruk av gavemidler i 2018 var kr 77.85278 
 
BENEVNELSE 
 /   GIVER 

BELØP GITT/ 
Testamentarisk gave 

HVA SKAL PENGENE BRUKES TIL (hvordan er de bundet opp) 
STATUTTER: 

Saldo (resterende ubrukt) 
beløp)  
Pr. 31. 12.2018 

Uspesifiserte gaver 
 

Det er opp gjennom årene 
blitt mottatt nærmere kr 
350.000 i godskrevet som 
uspesifiserte gaver. 
I 2012 er mottatt kr 7.000 
fra en foreldreforening. 
I 2015 mottatt kr 6.000 fra 
Rebekkalosjen. 
I 2016 er mottatt kr 25.000 
fra Lions. 
I 2017 mottatt kr 15.000 fra 
Kivanis. 
I 2018 mottatt kr 10.000 fra 
Kivanis og kr 10727 i privat 
gave. 

Samlekonto for forskjellige gaver. 
Bruken har i en viss, men liten grad, vært gaver til organisasjoner/personer, bl.a. 
nystartede brukerforeninger. 
I 2014 er det delt ut kr 2.000 som oppstartsgave til en ny brukerorganisasjon, samt dekket 
blomster til sansehagen og produksjon av historiske bilder for oppheng på 
møterom/direktørens kontor, totalt kr 11.080,- 
I 2015 brukt kr 6.000 til boblerør i sanserommet. 
I 2015 er det delt ut kr 2.000 som oppstartsgave til en ny brukerorganisasjon. 
Godskrevet kr 2.582,26 for å "nulle ut" gammelt DAW/PW-prosjekt. 
I 2016 er benyttet kr 12.593,33 til å kjøpe inn aktivitetsutstyr. 
I 2017 ble brukt Kr 21.085,48 brukt i 2017 til del-finansiering av 2 Ancona-senger. Samt 
kr 15.000 til personalrettede tiltak. 
Kr 26.236 brukt i 2018; fiskeutstyr og musikkinstrumenter som var det øremerkede 
formålet fra gavene i 2018. I tillegg brukt til oppgradering sansehagen. 

 
 
 
 
Renter er godskrevet i 2018 med kr 7.847,- 
 
Saldo 31.12. 2018 = 37.338,00 
 

NSB  Verksted-
arbeiderforening 
(Nå Mantena) 

Kr 30.000 mottatt i 2003 
Kr 54.000 mottatt i 2008 
Kr 27.000 mottatt i 2012 
Kr 27.000 mottatt i 2014. 
Kr 17.000 er mottatt i 2016.  
 

Etter ønske fra giverne under overrekkelsen skal gaven brukes til aktivitetsutstyr for 
barn/ungdom. Gavene fra 2012 og 2014, totalt kr 54.000 er benyttet til en 70” flatskjerm 
m/notebook som er satt opp i skolen. 
 
Gaven fra 2017 er ikke disponert. 

 
 
 
Saldo 31.12. 2018 = 17.000,- 
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DnB NOR-gave 2010 Kr 300.000 gitt til Frambu 

fra DnB NOR som julegave 
til et veldedig formål. 

Det er utarbeidet statutter for årlig utdeling på kr 50.000 til bl.a. kompetanseheving og 
internasjonale konferanser.  Kr 150.000 er øremerket del-finansiering av ballbinger. 
I 2013 er det gitt totalt kr 150.000 til finansiering av ballbingen, og kr 35.000 til en av tre 
søknader som ble gjennomført i 2013. De to andre innvilgete søknadene på til sammen kr 
15.000 er overført til 2013 i tillegg til den ordinære posten på kr 50.000. 
I 2014 er det delt ut kr 10.000 til en søknad om opplæringsstøtte. 
Ledermøtet har i januar 2019 besluttet av resterende midler kan benyttes til 
Rondeheim-prosjektet dersom dette ikke oppnår full finansiering fra annet hold. 

 
 
Saldo 31.12.2018= 105.000 

 
Olav Thons stiftelsen  
 

Kr 1.200.000 gitt til 
Frambu fra Olav Thons 
stiftelse i 2015 som gave til 
formål innen friluftsliv og 
aktiviteter. 

I 2015 er tilsammen kr 658.925 benyttet til ny svevebane, (Tarzan-huske), asfaltlegging, 
prosjektlederkostnader, reparasjon av lavvo, rekkverk langs vannet samt ny 
rullestolrampe. 
I 2016 er til sammen kr 71.620,37 benyttet til Hippocamp sittevogn, oppgradering av 
aktivitetsbanen samt akebrett. 
Ingen bruk i 2017. 
Kr 36.995 brukt i 2018; 4 brett samt impregnering lavvo, 
 
Søknaden omfattet kjøp av minibuss/7-seter for brukerrettede utflukter. Det har vist seg 
å være en løsning som gir utfordringer å løse.  Det vil bli søkt om å få omfordelt 
resterende midler til bl.a. et reisefond for bruk over flere år til brukerrettede utflukter 
under kurs og sommerleir. 

 
 
 
Saldo 31.12.2018= 428.143,74 
 

SensorLine AS 2017 Mottatt en gave fra firma 
SensorLine AS på kr 
200.000 i 2017 

 
Gaven på kr 200.000 er gitt uten andre føringer enn at den skal benyttes til beste for 
brukerne. 
Kr 13.468,78 brukt i 2018 til VR-utstyr 
 
Ledermøtet har i januar 2019 besluttet av resterende midler kan benyttes til 
Rondeheim-prosjektet dersom dette ikke oppnår full finansiering fra annet hold. 

 
Saldo 31.12.2018= 186.531,22 
 

 

Prispenger  
Esther Sanengens 
Rødvinsfond 

Oppstått i 1994. Påskjønnelse til ansatt som har utmerket seg sosialt og/eller arbeidsmessig.  Man skal 
spesielt vurdere den del av personalet som utfører støttefunksjoner. (Fagpersonalet vil til 
gjengjeld være mest relevante til Arvid Heibergs Pris).  Påskjønnelsen, en fl. Rødvin 
(med el. uten alkohol) finansieres ved renter fra fondet.  
Utdeles på julelunsjen av lederen i AMU.   
Kr 333,- brukt i 2018  

 
Renter er godskrevet i 2018 med kr 333,- 
 
Saldo 31.12.2018 = 6.000 
 
 

Arvid Heibergs pris / 
Mongbergpriset 

Opprettet før 1993. Påskjønnelse til ansatt som har vist ekstraordinær innsats for å bygge seg opp viktig 
kompetanse av et visst omfang for Frambu.  Påskjønnelsen, en passende gave og et 
diplom, finansieres ved renter fra fondet.  De år LM (Ledermøtet) mener det er en verdig 
kandidat, vil prisen bli utdelt under julelunsjen. 
I 2018 ble det delt ut kr 800 til to fullførte tilleggsutdannelser. 

 
Renter er godskrevet i 2018 med kr 820,- 
 
Saldo 31.12.2018 = 40.780 
 
 

Frambu, 22.02. 2019 Geir Andreassen 
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Årsrapport 
 

 
 

2018 
Antall årsverk: 72 

Tildeling 2018: kr 65.727.000 
 

 
 
  

Kristian Kristoffersen
Sak 09/18e
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1 Innledning	

Årsrapport i NKSD skal ta utgangspunkt i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 med 
tilhørende veileder sist revidert 22. april 2015. I følge forskriften skal nasjonale 
kompetansetjenester ivareta følgende oppgaver innenfor sitt ansvarsområde: 
 
• Bygge opp og formidle kompetanse 
• Overvåke og formidle behandlingsresultater 
• Delta i forskning og etablering av forskernettverk 
• Bidra i relevant undervisning 
• Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre 

tjenesteytere og brukere 
• Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester 
• Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis 
• Etablere faglige referansegrupper 
• Rapportere årlig til departementet eller til det organ som departementet bestemmer 
 
De nasjonale kompetansesentrene skal sikre kompetansebygging innenfor sitt spesifiserte 
fagområde og bidra aktivt til kompetansespredning og veiledning til hele helsetjenesten, 
andre deler av tjenesteapparatet, brukere/pårørende og til befolkningen forøvrig.  
  
Etablering av en samlet nasjonal kompetansetjeneste for personer med sjeldne diagnoser 
innebærer ikke sentralisering av pasientbehandling. I henhold til veileder til forskrift kan 
tjenesten ha klinisk aktivitet i kompetansetjenesten, hvis hovedhensikten er å bygge opp og 
opprettholde kompetanse.  
 
Behandling av pasienter forutsettes finansiert gjennom de ordinære finansieringssystemene 
for pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten. Det er et sentralt mål at den nasjonale 
kompetansetjenesten understøtter lokal pasientbehandling, der det er mulig og forsvarlig.  
 
Årsrapporten til Frambu kompetansesenter for sjeldne dignoser er utarbeidet etter felles mal 
for kompetansesentrene under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)1. I 
kapittel 2 gis en presentasjon av senteret. I kapittel 3 gis tallrapport (antall registrerte brukere, 
brukere som er gitt tilbud i 2018, diagnoser, geografisk fordeling m.m.) mens kapittel 4 viser 
resultat for planlagte aktiviteter for 2018, utformet i tråd med de tre strategiske målene for 
tjenesten.  
  

                                                        
1 Se https://oslo-universitetssykehus.no/sjeldnediagnoser og https://helsenorge.no/sjeldne-
diagnoser/kompetansesentrene  
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2 Frambu	kompetansesenter	for	sjeldne	diagnoser	

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

 
Figur 1 Organisasjonskart for Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser  
 
Frambu er en stiftelse med eget styre. Det er nå 72 årsverk ved senteret. Frambu ble åpnet i  
1955 og var tidlig ute med å gi aktivitetstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Fra 
2014 ble Frambu et av de ni sentrene i den Nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne 
diagnoser.  
Nasjonale kompetansetjenester skal sikre kunnskapsutvikling og kunnskapsspredning  
innenfor sine spesifikke fagområder og bidra til kompetanseoppbygging og veiledning  
innenfor disse fagområdene til hele helsetjenesten, andre tjenesteytere, brukere, pårørende  
og befolkningen for øvrig, samt bidra til at personer med en sjelden diagnose får likeverdige 
tjenester av høy kvalitet.  
Stiftelsen Frambu har en rammeavtale med Helse Sør-Øst og får sitt oppdrag gjennom den 
Nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser.  
Frambus egenart som senter legger til rette for et særlig fokus på kursopphold over flere dager 
for brukere, deres familier, tjenesteytere og nære nettverk.  
Kursvirksomheten gir brukerne og brukerorganisasjonene en viktig arena for erfaringsutveksling 
og nettverksbygging. Det betinger en tverrfaglig og kunnskapsbasert tilnærming hos våre 
medarbeidere og gir grunnlag for en bredt anlagt kunnskaps- og kompetanseutvikling hos våre 
brukere, deres familier og tjenesteytere.  
Dersom det legges til rette for det, vil brukerkursene også gi mulighet for en bredt anlagt  
kunnskaps- og kompetanseutvikling internt blant våre medarbeidere. Dette krever en bevissthet 
om denne muligheten og ressursmessig prioritering. Det må legges inn tid og  



 
 

Årsrapport 2018 for Frambu side 6 av 25 
 

ressurser i utvikling av metoder og verktøy, som både gir brukerne en konkret gevinst gjennom 
videreutvikling av våre tjenester, økt kunnskap og bedre evne til å mestre egen hverdag, men 
som også øker vår praksisnære kunnskap og erfaring med disse gruppene.  
For hele sjeldentjenesten gir brukerkursene en unik mulighet for kompetansebygging,  
dokumentasjon, forskning, innovasjon og tjenesteutvikling. Med tilstrekkelig tid,  
oppmerksomhet og ressurser kan det bygges opp et solid fundament og et troverdig grunnlag for 
videre kunnskapsutvikling og -formidling knyttet til mange av tjenestens diagnoser og 
brukergrupper. Skal vi nyttiggjøre oss dette krever det at vi bygger opp og ivaretar et godt og 
bredt tverrfaglig samarbeid, med solide ferdigheter, kunnskap og kompetanse. For Frambu er 
det derfor særlig viktig med fokus på god forvaltning av våre ressurser og kompetanse. Videre 
må det legges vekt på og sikres nødvendige kompetansefremmende tiltak for alle lag i 
organisasjonen, fra våre fagarbeidere og konsulenter til fagprofesjonelle og forskere. 
 
Styret i Stiftelsen Frambu  
Styret i Frambu er sammensatt av tre eksterne fagpersoner, to brukerrepresentanter og to 
representanter for de ansatte. Det avholdes ordinært fire styremøter i året. Frambu er  
organisert med en direktør som øverste ansvarlig leder for stiftelsens utvikling og  
gjennomføring av rammeavtalen som ligger til Frambu. Det er også etablert en stilling som  
assisterende direktør som ivaretar mange av de merkantile- og prosjektrelaterte oppgavene 
internt på vegne av direktøren.  
Frambus virksomhet er fokusert på to hovedområder. Det ene området er utvikling, vedlikehold 
og drift av kurs- og konferansesenteret Frambu. Dette innbefatter den betydelige 
bygningsmassen og tomter og aktivitetsinstallasjoner på området, samt de interne tjenestene 
som utøves for at senteret skal fungere for besøkende og ansatte.  
Økonomien er stram, og med nærmere 80 % knyttet til personalkostnader i budsjettet, samt 
store driftskostnader knyttet til kursdrift og en stor bygningsmasse, er det en tøff prioritering når 
det gjelder vedlikehold av bygningsmasse og maskiner, og reanskaffelser av utstyr og møbler. 
Plusseffekter av vakanser og refusjon sykepenger går med til å dekke nye og økte behov på foran 
nevnte felter inklusive IKT og digitalisering.  
Avbyråkratiseringseffekten fører trolig også i fortsettelsen til at en må kutte 1 årsverk minst 
annet hvert år.  
Den andre hoveddelen er kompetansesentertjenestene. Frambu har  
nasjonalt kompetansetjenesteansvar for mer enn 400 sjeldne diagnoser (basert på orpha-koder).  
Vi organiserer følgende hovedtjenester:  
• Brukerkurs for familier og voksne med sjelden diagnose fra hele landet.  
• Frambuleir som er et tilbud brukere i alder 12-30 fra alle sentre i NKSD søker på, og som har 
som mål å utvikle mestrings- og sosial kompetanse for barn og unge voksne med en sjelden 
diagnose.  
• Diagnosespesifikke og tematiserte fagkurs for fagpersoner over hele landet og som i økende 
grad deltar i videokonferanse.  
• Veiledningsoppdrag på Frambu eller lokalt  
• Dokumentasjonsarbeid som baserer seg på en kunnskapsbasert praksis.  
• Formidling av kunnskap gjennom veiledning, kurs og digitale løsninger som e-læring, 
portal/web, sosiale medier osv.  
• Forskning og utviklingsarbeid både diagnosespesifikt og tematisk for områder som er  
• spesielle for Frambu sine sjeldne diagnoser.  
• Internasjonalt samarbeid der Frambu har flere partneravtaler med europeiske land  
• via EØS midler (“Norwegian Grants”).  
Arbeidet med virksomhetsplan 2018 startet på Brukermøtet våren 2017, der 
brukerrepresentanter møtte for å gi innspill til hva de ønsket Frambu skulle fokusere på 
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fremover. De ansatte jobbet med innspill til virksomhetsplanen avdelingsvis og i grupper, og kom 
med skriftlig tilbakemeldinger til ledelsen. I desember 2017 ble planen lagt fram for styret som 
orienteringssak. NKSDs leder godkjente årsplanen for 2018 i januar. 
 

2.2 Brukermedvirkning	
Det gjennomføres ett Brukermøte i året. På dette møtet deltar representanter for en del  
brukerorganisasjoner og kontaktpersoner for de ulike diagnosene som Frambu har 
kompetansesenteransvar for. Møtet går over to dager og her drøftes tjenestetilbudet til  
brukere, pårørende og tjenesteytere for kommende år. De to brukerrepresentantene med  
vararepresentanter til Stiftelsen Frambus styre, velges på Brukermøtet.  
Det er også et nært samarbeid med brukerorganisasjoner og brukerrepresentanter på de ulike 
tjenesteområdene. 
 
Kursplanlegging og kursutvikling  
Brukerorganisasjonene og brukerrepresentantene inviteres med i planleggingen av brukerkurs 
på Frambu når det er mulig. I god tid før hvert brukerkurs tar Frambu kontakt med den aktuelle 
brukerorganisasjonen for å drøfte detaljprogram og eventuelle nye ønsker eller behov. 
Brukerorganisasjonen tilbys å stille med kurskontakt på kveldstid under kurset.  
Organisasjonen får også tilbud om å presentere seg selv overfor deltakerne en av kveldene i 
løpet av kurset.  
For å nå flere brukerforeninger strømmet vi deler av brukermøtet. Dette gjorde vi også i 2018.  
 
Samarbeid om kommunikasjonsprosjekter  
Frambu legger til rette for at brukerorganisasjonene og brukerrepresentantene kan initiere,  
være premissleverandører, delta i og være aktive i utforming og gjennomføring av  
kommunikasjonsprosjekter på Frambu.  
 
Samarbeid om forsknings- og utviklingsprosjekter  
I Frambus Forsknings- og innovasjonsstrategi for 2017 – 2019 står det følgende om 
brukermedvirkning:  
"Brukerperspektivet i Frambus forskning  
Brukerkunnskap	er	en	viktig	forutsetning	for	brukermedvirkning,	som	alltid	har		
spilt	en	viktig	rolle	på	Frambu.	Brukermedvirkning	er	også	ett	av	flere	satsningsområder	i	
Helseomsorg21,	og	knyttes	på	denne	måten	til	forskning	og	innovasjon	(s	15):		
Brukermedvirkning	er	særlig	viktig	i	tjenesteforskning	og	kliniske	studier,	det	vil	si	i	den	
pasient-	og	praksisnære	forskningen,	og	i	tjeneste	og	produktinnovasjon.	At	dette	må	være	
et	viktig	element	i	en	forskningsstrategi	for	Frambu	kommer	også	til	syne	i	regjeringens	
oppfølgingsplan	til	HelseOmsorg21,	der	det	stilles	et	eksplisitt	krav	til	offentlig	finansiert	
helseforskning	om	at	brukerperspektivet	skal	ivaretas.	Konkret	for	Frambus	del	er	det	viktig	
å	ha	et	stadig	fokus	på	forskning,	særlig	i	de	minste	foreningene/foreldregruppene,	der	
antallet	personer	med	diagnose	er	lite	og	forskningsbasert	kunnskap	derfor	er	mangelfull.»	
 
 
 
 

2.3 Økonomi/Regnskap	
3.3	Økonomi/	budsjett		
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Frambu har i dag ansvaret for mer enn 400 diagnoser. Dette er langt flere enn de øvrige 
sentrene i NKSD. Gitt at diagnosene er medisinsk definert, er det på et kompetansesenter som 
har et slikt ansvar behov for bred medisinsk kompetanse. I dag har Frambu tre leger som deler 
det medisinske ansvaret for alle disse diagnosene. Dette er etter vår vurdering for lite.  
Det er i dag et tydelig styringssignal om at virksomheter i offentlig sektor skal ha et stort fokus på 
digitale verktøy og arbeidsformer. Selv om Frambu er en privat stiftelse, er driften i det store og 
hele finansiert gjennom offentlige midler, og som del av Nasjonal kompetansetjeneste for 
sjeldne diagnoser en del av det offentlige helsetilbudet. Det er derfor liten grunn til å regne med 
at Frambu er unntatt fra disse styringssignalene. Samtidig er det nødvendig for Frambu som 
kunnskapsorganisasjon å ha et tydelig fokus nettopp på digitale verktøy og arbeidsformer, fordi 
det vil kunne gjøre tjenestene våre bedre, og i tillegg sørge for at de når flest mulig. I strategien 
for den Nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser er «likeverdig tilbud» et av 
satsningsområdene. Frambu vil som et ledd i planer og styringssignaler, arbeide målrettet for å 
digitalisere alle tjenestetilbudene ved sentret. Vi tenker at dette er fremtidsrettet arbeid for å gi 
likeverdige tjenester av høy kvalitet til personer med en sjelden diagnose. Vi ser for oss at dette 
arbeidet vil kreve ansatte med annen kompetanse enn vi har i dag. Med en utvikling mot mer 
bruk av digitale verktøy og arbeidsmåter i kunnskapsarbeid vil vi i framtida få et økende behov 
for kompetanse innen e-læring, spillutvikling og koding, sett i forhold til mer tradisjonelle 
kompetanseområder.  
 
Behov for endring i bemanning: (prioritert rekkefølge) 
 
1. Økt legeressurs med 100% stilling  
2. Økt ressurs 100% for person med kompetanse innen digital tjenesteinnovasjon  
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3 Tallrapportering:	Diagnoser,	antall	brukere,	alders-	og	
fylkesfordeling	

 

3.1 Totalt	antall	registrerte	brukere/pasienter	*	SE	EGET	VEDLEGG	

 
Diagnosenavn ICD-10 

-kode 
Orpha- 
nummer 

2017 2018 2018 
vs 
2017 

Mottatt 
tjenester 
i 2018 

(Navn på diagnose)            

       

       

       

       

       

Etc…       

Totalt      4985  5186  284 ** 716 

 
Høyre kolonne med beskrivelse av antall brukere som har mottatt tjenester fra senteret 
(hvor mange som har benyttet tjenester i hver diagnose/ diagnosegruppe) kan eventuelt gis 
tekstlig. Med ”mottatt tjeneste” menes all aktivitet gitt til navngitt bruker. 
 
** Dette er antall nye registrerte brukere i 2018  
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3.2 Alle	registrerte	brukere/pasienter	fordelt	på	alder	og	fylke		

Fylker 0-18 år 19- 66 år 67 år+ 
Totalt Totalt Mottatt tjenester i 

2018 
2018 2017 

Akershus  258 366  16  640  602 95 

Aust-Agder  50  63  2  115  102 21 

Buskerud  93  162  9  264  255 36 

Finnmark  27  29  2  58  51 14 

Hedmark  95  118  5  219  211 34 

Hordaland  154  273  10  439  424 45 

Møre og 
Romsdal 

 111  162  10  283  282 28 

Nordland  98  158  4  260  253 32 

Nord-
Trøndelag 

 *  *  *  *  153 * 

Oppland  84  108  8 200  187 33 

Oslo  250  316  17 584  545 105 

Rogaland  175  237  8 420  404 59 

Sogn og 
Fjordane 

 43  52  3 98  95 13 

Sør-Trøndelag  *164  *254 * 4 *422  258 24 

Telemark  60  108  6 174  171 26 

Troms  91  127  2  220  210 *44 

Vest-Agder  67  78  5  150  151 19 

Vestfold  126  192  10  328  322 47 

Østfold  122  163  5  291  279 38 

Annet  6  15  5  21  22 3 

Totalt 2074  2981  131  5186  4985 716 

  
*Sør- og Nord-Trøndelag er slått sammen til ett fylke fra 01.01.2018 
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4 Aktiviteter	og	resultat	

I dette kapittelet presenteres senterets resultater (kolonne 3) for resultatmål i sentrenes 
virksomhetsplan for 2018 (kolonne 2). Oppsettet er tilpasset tjenestens overordnede 
strategiske områder, rapporteringsmalen og tilpasset elektronisk rapporteringssystem for 
nasjonale tjenester.  
   
I NKSDs strategi for 2017-2021 er det nedfelt strategiske mål for tre satsningsområder. 
Senterets årlige virksomhetsplaner er disponert etter de tre områdene: 
 
• Kompetansebygging 
• Kunnskapsspredning 
• Likeverdig tilbud 

 

4.1 Kompetansebygging	

Kompetansebyggende aktiviteter (kurs, konferanser, videreutdanning, og hospitering) som 
senteret har deltatt på. Beskrivelse av eventuell klinisk aktivitet ved senteret gis i kap. 2.3. 
 Aktivitet Resultatmål  Resultat 
A1 
 
 

Kurs/seminar/ 
Konferanser  

Det planlegges deltagelse av  
samme omfang som tidligere  
år, og under er en del av dem  
som allerede er bestemt:  
1. NF1 Joint Global Neurofibromatosis  
Conference 2018  
2. Nettverk Funksjonshemmede,  
seksualitet og samliv  
3. PRISMS 10th International  
Conference Honoring the Past, Treasuring the  
Present, Shaping the Future  
4. 34rd Annual Q Conference for the Scientific 
 Study of Subjectivity  

 

Gjennomført 
 
Deltatt på 40 
nasjonale eller 
internasjonale 
konferanser  
 
Holdt innlegg på 15 
nasjonale eller 
internasjonale 
konferanser 

A2 
 

Videreutdanning Videreutdanning i ledelse (30 studiepoeng i 
ledelse og anvendt organisasjonspsykologi) 
ved/BI  
Videreutdanning i ledelse (30 stp i 
personaladministrasjon/personalledelse og 
organisasjonspsykolog) ved HiØ  

 
Gjennomført 
 

A3 
 

Hospitering 
(Beskrivelse av 
senterets kliniske 
aktivitet i C4) 

Ågrenska familievistelse VCFS – 1 person  
Hospitering på Beitostølen helsesportssenter: 
1) Barnas Ridderuke. 1 miljøarbeider og 5 
lærlinger  
2) 2 pedagoger, 1 ergoterapeut og 2 
spesialpedagoger 
3) Barnehabiliteringstjenesten på Ullevål, 1 
KEF 

 
Gjennomført 
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A4 Annet Kompetanseheving gjennom deltagelse på 
bruker- og fagkurs på Frambu: 
Diagnosekunnskap  
Samtale med barn og ungdom med diagnose og 
søsken 

 
Gjennomført 
 

	

4.1.1 Forskning	og	utvikling	(FoU)	
 
Forsknings- og utviklingsarbeid innebærer både kompetansebygging og 
kompetansespredning. For å legge til rette for rapporteringen for NKSD er sentrenes 
planlagte FoU-aktivitet synliggjort i egne tabeller: 
	
Forskningsprosjekter	
Utført aktivitet av vitenskapelig karakter (forskning/publikasjoner). Artikler publisert i 
rapporteringsåret skal i A5 a. Avlagte doktorgrader oppgis i A6, og pågående 
forskningsprosjekter i A7.  
 Aktivitet Resultat 
A5 
 

Forskningsproduksjon, vitenskapelige artikler  
Oppgi vitenskapelige artikler knyttet til det nasjonale oppdraget, som er publisert i 
rapporteringsåret (artikler iht. VP 2018 og nye som er kommet til). Av hensyn til 
eRapport oppgis artikler med PubMed-ID (PMID) separat fra andre vitenskapelige 
artikler (uten PMID).  

 Vitenskapelige artikler i PubMed: 
 Forfattere Hope, Sigrun, Nordstrøm, Marianne, Retterstøl, Kjetil  

Iversen, Per Ole,Kolset, Svein Olav 
Tittel Retten til et helsefremmende kosthold for personer 

med utviklingshemning 
Tidsskriftnavn, årstall, utg 
(volume), nr (issue), sidetall 

Tidsskrift for Den norske legeforening ( ISSN 0029-
2001) 2018 

PMID  29357630 
 Forfattere Nag,H, Nordgren,A., Anderlid,B-M., og Nærland,T 

Tittel Reversed gender ratio of autism spectrum disorder in 
Smith-Magenis syndrome 

Tidsskriftnavn, årstall, utg 
(volume), nr (issue), sidetall 

1. Molecular Autism ( ISSN 2040-2392) 2018 

PMID 29321841 
 Forfattere Bakke, K.A,, Howlin, P.,Retterstøl, L., Kanavin, Ø. J.  

Heiberg, A., Nærland, T 
Tittel Effect of epilepsy on autism symptoms in Angelman 

syndrome 
Tidsskriftnavn, årstall, utg 
(volume), nr (issue), sidetall 

Molecular Autism ( ISSN 2040-2392)  
utgivelse:2018-01-08 

PMID 29340132 
 Forfattere Fjermestad, K., Nyhus, L Kanavin, Ø J. Heiberg, A  
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Hoxmark, L.B, 
Tittel Health Survey of Adults with Neurofibromatosis 1 

Compared to Population Study Controls 
Tidsskriftnavn, årstall, utg 
(volume), nr (issue), sidetall 

Journal of Genetic Counseling ( ISSN 1059-7700) 
October 2018, Volume 27, Issue 5, pp 1102–1110 | Cite 
as 
 

PMID 29429039 
 Forfattere Lande, Asgeir, Kroken, Mette, Rabben, Kai Fr.  

Retterstøl, Lars  
Tittel Temple syndrome as a differential diagnosis to 

Prader?Willi syndrome: Identifying three new patients 
Tidsskriftnavn, årstall, utg 
(volume), nr (issue), sidetall 

American Journal of Medical Genetics. Part A ( ISSN 
1552-4825) 

PMID 29159982 
 Forfattere Kanavin, Øivind J.,Fjermestad, Krister 

Tittel Gastrointestinal and urinary complaints in adults with 
hereditary spastic paraparesis 

Tidsskriftnavn, årstall, utg 
(volume), nr (issue), sidetall 

Orphanet Journal of Rare Diseases ( ISSN 1750-1172) 

PMID 29661209 
 Forfattere Svein Olav Kolset, Marianne Nordstrøm, Sigrun Hope, 

Kjetil Retterstøl, Per Ole Iversen 
Tittel Securing rights and nutritional health for persons with 

intellectual disabilities – a pressing challenge 
Tidsskriftnavn, årstall, utg 
(volume), nr (issue), sidetall 

Food & Nutrition Research 2018. 

PMID 29899685 
   
 Forfattere Nina Gram Garmann, Kristian E. Kristoffersen, Hanne 

Gram Simonsen 
 Tittel Phonological patterns (templates) in 5p deletion 

syndrome 
 Tidsskriftnavn, årstall, utg 

(volume), nr (issue), sidetall 
Clinical Linguistics & Phonetics, 2018, 32(2), 101 - 113 

 PMID 28498724 
   
 Vitenskapelige artikler uten PMID: 
 Forfattere Marianne Nordstrøm 

Tittel "Ernæringsbehandling av pasienter med spinal 
muskelatrofi - en litteraturstudie" 

Tidsskriftnavn, årstall, utg 
(volume), nr (issue), sidetall 

Norsk Tidsskrift for Ernæring, desember 2018 

 Forfattere Vatne, TM 
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Tittel «Hvem skal ta omsorg for omsorgsarbeideren» 
Tidsskriftnavn, årstall, utg 
(volume), nr (issue), sidetall 

Fagbladet, 2018, januar 

 Forfattere Kaja Giltvedt, Hanne Ludt Fossmo, Jeanette Koht. 
 Tittel Fysioterapi ved arvelig ataksi 
 Tidsskriftnavn, årstall, utg 

(volume), nr (issue), sidetall 
Fysioterapeuten 6/2018 

 Forfattere Hanne Ludt Fossmo, Elizabeth Holtebekk, Kaja Giltvedt, 
Andreas Rosenberger Dybesland, Petter Schandl 
Sanaker, Kristin Ørstavik 

 Tittel Fysisk trening hos voksne med arvelig muskelsykdom 
 Tidsskriftnavn, årstall, utg 

(volume), nr (issue), sidetall 
Tidsskrift for Norsk Legeforening, 2018.  
doi: 10.4045/tidsskr.17.1024 

 
A6 
 

Avlagte doktorgrader  
Oppgi doktorgrader knyttet til det nasjonale oppdraget, avlagt i rapporteringsåret. 
Pågående doktorgradsprosjekter oppgis under A7 Pågående forskningsprosjekter. 
 

 Navn på kandidat  
 
A7 
 

Andre forskningsprosjekter 
Registrer pågående forskningsprosjekter (inkl. PhD-prosjekter) som utgår fra det 
nasjonale oppdraget. Det er særlig viktig å registrere prosjekter med aktiv deltakelse 
fra andre regioner, av hensyn til eRapport. Internasjonale forskningsnettverk beskrives 
nærmere i A15-A16. 
 

1 Prosjekttittel Søskenprosjektet 1-3 (SIBS) 
Intervensjon for søsken og foreldre til barn med 
kroniske funksjonsnedsettelser. 

Prosjektleder Torun Vatne 
Ansvarlig institusjon Frambu 
Samarbeid om analyse og 
publisering  

�Helse Vest                �Helse Nord     �Helse Sør-Øst   
�Helse Midt-Norge   �Internasjonalt  
Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo; NevSom; 
Senter for sjeldne diagnoser. 

Oppstartår 2012 
Forventet prosjektslutt (år) 2021 

2 Prosjekttittel Variasjon i kroppslig kjønnsutvikling  
Tema: Kartleggingsprosjekt om personer med variasjon i 
kroppslig kjønnsutvikling, fra Frambu personer med 
andre kjønnskromosomvarianter enn 46 XX/XY. 

Prosjektleder Frambu-ansvarlig: Anne-Grethe Myhre. 
Ansvarlig institusjon Senter for sjeldne diagnoser 
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Samarbeid om analyse og 
publisering  

☐Helse Vest                ☐Helse Nord     ☒ Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   ☐Internasjonalt 

Oppstartår 2017 
Forventet prosjektslutt (år) 2019 

3 Prosjekttittel Langtidsoppfølging av personer med medfødt usikkert 
somatisk kjønn. 

Prosjektleder Anne Wæhre, SSD.  
(Ansvarlig Frambu : Anne Grethe Myhre) 

Ansvarlig institusjon SSD 
Samarbeid om analyse og 
publisering  

�Helse Vest                �Helse Nord     �Helse Sør-Øst   
�Helse Midt-Norge   �Internasjonalt  

Oppstartår 2017 
Forventet prosjektslutt (år) 2032 

4 Prosjekttittel 
 
 

Duchenne muskeldystrofi i Norge. 

Prosjektleder Magnhild Rasmussen 
(Ansvarlig Frambu : Anne Grethe Myhre) 

Ansvarlig institusjon Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære 
tilstander (EMAN) 

Samarbeid om analyse og 
publisering  

☐Helse Vest               � Helse Nord     � Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   ☐Internasjonalt 

Oppstartår 2013 
Forventet prosjektslutt (år) 2020 

5 Prosjekttittel Del to av Kartlegging 30+ -prosjektet 
Funksjon og aldring blant godt voksne med HSP og NF1. 

Prosjektleder Lise B Hoxmark 
Ansvarlig institusjon Frambu 
Samarbeid om analyse og 
publisering  

� Helse Vest                ☐Helse Nord     ☐Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   ☐Internasjonalt 
NASPA; NF1-foreningen; NTNU. 

Oppstartår 2014 
Forventet prosjektslutt (år) 2026 

6 Prosjekttittel Arvelige bevegelsesforstyrrelser - mot bedre diagnostikk 
og behandling for nevrotransmittersykdommer 

Prosjektleder Øivind Kanavin 
Ansvarlig institusjon Frambu 
Samarbeid om analyse og 
publisering  

☐Helse Vest                ☐Helse Nord    � Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   ☐Internasjonalt 
OUS; Vestre Viken HF. 

Oppstartår 2017 
Forventet prosjektslutt (år) 2018 
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7 Prosjekttittel BupGen-Prosjektet 
Longitudinelt studie om sammenheng genotyp-fenotyp 
ved utviklingsforstyrrelser. 

Prosjektleder Krister W Fjermestad (Frambus ansvarlige) 
Ansvarlig institusjon Ledes fra OUS. 
Samarbeid om analyse og 
publisering  

☐Helse Vest                ☐Helse Nord    � Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   ☐Internasjonalt 
Partnere er NevSom og en rekke nasjonale 
klinikker/sentre. 

Oppstartår 2017 (Frambu) 
Forventet prosjektslutt (år) 2050 

8 Prosjekttittel Smith-Magenis` syndrome (PhD-prosjekt) 
Prosjektleder Heidi Nag 
Ansvarlig institusjon Frambu 
Samarbeid om analyse og 
publisering  

☐Helse Vest                ☐Helse Nord      � Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   ☐Internasjonalt 

Oppstartår 2015 
Forventet prosjektslutt (år) 2019 

9 Prosjekttittel Fontan circulation and cardiopulmonary function: 
prognostic factors, hemodynamics and long-term effects 

Prosjektleder Thomas Møller, OUS 
(Ansvarlig Frambu : Anne Grethe Myhre) 

Ansvarlig institusjon Barne- og ungdomsklinikken, OUS 
Samarbeid om analyse og 
publisering  

☐Helse Vest                ☐Helse Nord     � Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   ☐Internasjonalt 

Oppstartår 2017 
Forventet prosjektslutt (år) 2020 

10 Prosjekttittel XXY Nordic – the Nordic Klinefelter Study – del 1 pilot 
Prosjektleder Krister W Fjermestad 
Ansvarlig institusjon Frambu 
Samarbeid om analyse og 
publisering  

☐Helse Vest                ☐Helse Nord     � Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   � Internasjonalt 
NevSom; Norsk Klinefelterforening; Psykologisk institutt, 
Universitetet i Oslo; Århus Universitet, Danmark; Århus 
Universitetssykehus, Danmark; Karolinska Institutet, 
Sverige. 

Oppstartår 2018 
Forventet prosjektslutt (år) 2022 

11 Prosjekttittel Alternerende hemiplegi /ATP1A3 i Norge.  
Tema: Utprøving av ketogen diett. 

Prosjektleder Øivind J. Kanavin. 
Ansvarlig institusjon Frambu 
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Samarbeid om analyse og 
publisering  

☐Helse Vest                � Helse Nord     � Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   ☐Internasjonalt 
Drammen sykehus, Nordlandssykehuset og Nasjonalt 
kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte 
diagnoser 

Oppstartår 2017 
Forventet prosjektslutt (år) 2018 

12 Prosjekttittel Svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning - 
en kartleggingsstudie av Kleefstras syndrom og Wolf-
Hirschhorns syndrom 

Prosjektleder Lise B Hoxmark 
Ansvarlig institusjon Frambu 
Samarbeid om analyse og 
publisering  

☐Helse Vest                ☐Helse Nord     ☐ Helse Sør-Øst   
☐Helse Midt-Norge   ☐Internasjonalt 

Oppstartår 2012 
Forventet prosjektslutt (år) 2018 

	

Utviklingsprosjekter	
Utviklingsprosjekter som videreutvikling av tilbudet ved senteret, implementering av faglige 
retningslinjer og kunnskapsbasert praksis. 
 Aktivitet Resultatmål Resultat 
A8 Utvikling av informasjons-

materiell  
  

 «materiell» produseres 
og distribueres digitalt på 
frambu.no 
9 nye 
diagnosebeskrivelser  
31 oppdaterte 
diagnosebeskrivelser 
19 nye temaartikler 
48 opptak av foredrag fra 
fagkurs/lær om på 
Sjelden.no (12 fagkurs i 
2018 med minst 4 foredrag 
publisert fra hvert kurs er 
realistisk)  
5 videoer med personlige 
historier/diagnoseinformasj
on  
8 podkaster (slik som Silver-
Russels syndrom)  
1 ny informasjonsfilm om 
Frambu med brukere som 
forteller (forberedelse til 
kurs etc)  
5 andre diverse filmer 
(markedsføring av kurs etc)  
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Videovisninger i 2018: 50 
000 (YouTube, Vimeo) 
 

A9 Utvikling av kvalitetsregistre 
og biobanker 

Bidrar til registrering i 
«Muskelregistret»  
 

Gjennomføres på alle 
aktuelle kurs og 
veiledningstjenester 

A10 Utvikling av verktøy for 
aktivitetsregistrering 
(”Solan”, ”Soma” eller 
lignende) 

Utviklingsarbeid knyttet til 
Soma med utvikling av 
systemer for digital 
samhandling med brukerne og 
søknadsbehandling  

Arbeidet er i gang 

A11 Internt 
kvalitetsforbedringsarbeid 
  

Implementering av nytt 
elektronisk avviks-
/kvalitetsbehandlingssystem 
via Simployer  
Løpende kvalitets- og 
utviklingsarbeid knyttet til 
Frambus kvaltitetssystem og 
faghåndbøker  
Brukerevalueringer som 
bakgrunn for utviklingsarbeid  

Gjennomført etter 
oppsatt rutine 

A12 Innovasjon 
  

Utvikling av virtual reality-
rom 
Video som dokumentasjons-
verktøy knyttet til 
miljøarbeid og annet 
pedagogisk arbeid 
Bruk av kreative digitale 
verktøy i miljøarbeidet, med 
utprøving og utvikling av 
disse ferdighetene hos våre 
brukergrupper 

Gjennomført 

A13 IKT 
 
 

Systemer som støtter opp om 
digitalt førstevalg: 
søknadsskjema på nett, 
Sharepoint, skylagring, 
telefoni,  

Arbeidet er i gang 

A14 Annet 
  

«Helsepedagogikk i møte 
med sjeldne diagnoser» 

Pilotprosjekt i samarbeid 
med Høgskolen 
Innlandet, der vi har 
utarbeidet læreplan for et 
studie som gir 15 
studiepoeng på 
bachelornivå. Studiet blir 
satt i gang i januar 2019. 

	

4.1.2 Internasjonalt	kompetansebyggende	arbeid	

 Aktivitet Resultatmål Resultat 
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A15 Deltagelse i internasjonale 
forskningsprosjekter 

Klinefelterprosjektet -Nordisk 
oppstartsprosjekt (samarbeid 
med NevSom, Århus 
Universitet, Karolinska 
Universitet og 
Klinefelterforeningen). 

Gjennomført som 
planlagt 

A16 Deltagelse i andre aktuelle 
internasjonale faglige 
nettverk 

Rarelink  
 
 
Eurordis  
 
 
 
Kommunikasjonsforum  
 
SSIEM-dietitians Group 
 
Redaksjonen i Sjelden.no 
 
 
 
 
 
Deltagelse i OCHER nettverket og  
Verona-gruppen (forskernettverk)  

 

Rarelink: 2 møter og 2 
videomøter. Lenkesiden 
lukket. 
Frambu er medlem. 
Deltok på årsmøte og 
konferanse. 
 
Kommunikasjonsrådgiver
ne deltok på to årlige 
møter 
 
Kommunikasjonsrådgiver 
medlem av redaksjonen. 
To dagsmøter og 
sjeldenforum som er på 
vk 

A17 Evt annet    
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4.2 Kunnskapsspredning	

4.2.1 Brukere/pårørende	(”brukerrettet	aktivitet”)	
Direkte arbeid med navngitt bruker og hans/hennes familie og tjenesteapparat. Utreiser for 
å bistå brukere/fagpersoner lokalt, kurs og opphold for bruker og/ eller familie, individuelle 
konsultasjoner osv. 
 
 Aktivitet Resultatmål   Resultat 
B1 Veiledning   Utreiser:  

50  
 

55 
 

Nettmøter/ video-/ 
telefonkonferanser (antall): 
100  
 

59 
 

Konsultasjoner/veiledning på 
senteret (antall): 
20 

31 

B2 Kurs/ opphold/ 
seminar/ 
Konferanser 
  

27 brukerkurs  
3 helseleire  
10 gjestekurs  

28 
3 
12 kurs over 9 uker 

B3 Annet 
(Dette var punkt 
B10 i vår VP) 

70 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. 

108 

	

4.2.2 Aktivitet	rettet	mot	helsepersonell	og	andre	faggrupper	

Arbeid for å formidle kunnskap til helsepersonell og andre faggrupper, når det ikke gjelder 
en navngitt bruker. Spesifiser faggruppe der det er naturlig. 
 
 Aktivitet Resultatmål   Resultat 
B4 Fagkurs/ møter  

på senteret  
12 fagkurs på sentret  
 

Gjennomført 10 

B5 Deltagelse i  
tverrfaglige 
grupper/team 

2 representanter fra Frambu i 
Samarbeidsgruppen for NCL-sykdommer;  
«Barns beste»- forskernettverk  
To representanter fra Frambu i 
tverrfaglig forskningsgruppe for 
barnepalliasjon, ledet av OsloMet 

Gjennomført 

B6 Konferanser/ 
Seminar  

4 regionale fagkurs i helseregion, Nord, 
Vest og SørØst  

Gjennomført 3 

B7 Undervisning og 
veiledning ved  
høyskoler og 
universitet 

Vi underviser regelmessig på høyskoler 
og universitet, i tillegg til at vi har 
studenter i praksis på senteret.  

Gjennomført 
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Følgende fagområder regner vi med å gi 
undervisning til: medisin, sykepleie, 
psykologi, spesialpedagogikk, fysioterapi, 
vernepleie 

B8 Hospitering på 
senteret  

Hospitering av medarbeidere fra 
Beitostølen  

Gjennomført 

B9 Annet, f.eks e-
læring inkl 
Sjelden.no 
  

5 "store" e-læringskurs til Sjelden.no  
 
Antall deltagere på Frambus 
nettkurs: 

Gjennomført 
 
 
 

Klinefelters syndrom 13 deltakere 
 

Dystrofia myotonika - tilrettelegging i 
skolehverdagen 

34 deltakere 
 

Smith-Magenis' syndrom:  
84 deltakere 
 

NF1 - tilrettelegging i skolehverdagen 
(oppdatert versjon 2018)  
 

12 deltakere innlogget + 
102 deltakere som har 
klikket på kurset uten å 
logge seg inn 

Søskenintervensjonen - SIBS:  
 

55 deltakere 
 

Prader-Willis syndrom - 
introduksjonskurs for tjenesteytere 

125 deltakere 
 

Totalt 323 deltagere 
 

I tabell 4.2.2 Aktivitet rettet mot helsepersonell og andre faggrupper er undervisningen 
beskrevet. Denne tabellen er et utdrag av rene timer som skal inn i e-rapport for 2018.  

 Målgruppe Antall timer 
Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell  
Alle regioner: Videreutdanning av helsepersonell  
Alle regioner: Etterutdanning av helsepersonell  
Alle regioner: Utdanning av annet personell 60 t 
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell  
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell  
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell  
Flere regioner: Utdanning av annet personell  
Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell  
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell  
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell  
Egen region: Utdanning av annet personell  
Sum undervisningstimer i 2018  
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4.2.3 Formidlingsaktivitet	mot	både	brukere,	pårørende,	helsepersonell	og	andre	
- Medieoppslag: Der en har bidratt i form av intervju, leserinnlegg, faktaboks mv 
- Artikler og annen populærvitenskapelig formidling: Formidling gjennom ikke-

vitenskapelige tidsskrifter, Helsenorge.no etc  
- Web-aktivitet og sosiale medier (B12): Treff/rekkevidde/følgere på egne sosiale medier, 

artikler o.a. på egne nettsider etc)  
 
 Aktivitet Resultatmål Resultat 
B10 Medieoppslag  Forventer samme 

nivå som i 2017  
Frambu er omtalt eller brukt 
som kilde i 75 mediesaker i 
løpet av 2018 (jfr. Retriever) 
 

B11 Artikler og annen 
populærvitenskapelig formidling 

Like mange eller 
flere som 
forskningsartikler 
bl.a en artikkel fra 
prosjektet «Svært 
sjeldne 
kromosomavvik» 
planlegges publisert i 
«Velferd»  

Delvis gjennomført 

  Plakater 5 Postere  
B12 Web-aktivitet og sosiale medier Nytt nettsted  

Forventer samme 
aktivitet som i 2017  

Facebook
 
Antall følgere 
13 975 
Egne innlegg 
309 
Meldinger (lukkede via 
messenger) 
206 
stadig økende antall 
meldinger på veggen  
           
Twitter 
Antall følgere: 1178 
Antall tweets: 106 
 
YouTube 
Nye videoer: 31 
Antall visninger: 31 700 
 
Vimeo 
Nye videoer: 224 
Antall visninger: 41 352 
 
SoundCloud 
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Nye podcaster: 11 
Antall avspillinger: 4 346 
 
Chat (antall henvendelser 
besvart): 215 
Deltakere på Frambus nettkurs 
på Sjelden.no: 516 

 Formidling tilbake til deltakerne  Nyhetsbrev til 
deltakere i forskning  

Gjennomføres etter plan 

	

 

4.2.4 Internasjonalt	kunnskapsspredningsarbeid	

 Aktivitet Resultatmål Resultat 
B13 Bidrag på internasjonale 

arenaer 
Samarbeid og besøk fra 
andre land – kontinuerlig 
prosess.  
Mulige partneravtale etter 
tildeling av EØS-midler i 
2018  
12-13 April på Frambu: 
“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. 

Gjennomført  
 
 
 
 
Gjennomført av Frambu 
og EURORDIS. 

B14 Initiativ og bidrag i 
internasjonale fag- og 
brukernettverk 

Frambu er medlem i 
EURORDIS og er deltaker i 
prosjektet INNOVCare.  
Medlemsmøte og 
konferanse i Wien mai 2018 
. 
Etablering av 
RareResourceNet. Frambu er 
medlem i interimstyret. 

Gjennomført 

B15 Evt annet    
	

4.3 Likeverdig	tilbud	

Aktivitetene som er gitt, er lik forslag til strategiske mål på området for 2017 - 2021. De 
strategiske målene gjelder for 5 år. Det forventes ikke resultat som gir fullstendig 
måloppnåelse i 2018. Resultatene i 2018 vil derfor være delmål. 
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 Aktivitet Resultatmål Resultat 
C1 
 
 

Plan for likeverdig tilbud Vi er i gang med arbeidet 
som skal føre til et digitalt  
førstevalg for alle tjenester ved Frambu.  
Vi vil også ha mer fokus på tilbud til grupper enn til  
enkeltindivid. Omfattende  
bruk av digitale kanaler,  
bidrar til at tilbudene både når flere, og sikrer at  
alle målgrupper kan  
benytte Frambus tjenester.  
Frambus bidrar via  
Sjelden.no til å tilby  
kunnskap og kurs til  
fagpersoner via den  
digitale læringsportalen.  

 

Arbeidet med dette er i 
gang. 

C2 
 
 

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

Samarbeidsavtale for 
NMK-samarbeidet  
Samarbeidsgruppen for 
NCL-sykdommer. I 
gruppen er det 
representanter for 
Statped midt og Statped 
sørøst, Rikshospitalet og 
Norsk Spielmeyer-Vogt 
forening. Statped midt og 
Frambu har i tillegg et 
utvidet jevnlig samarbeid.  
Samarbeid med Nasjonal 
kompetansetjeneste for 
døvblinde  

Gjennomføres som 
planlagt. 

C3
  

Senterets samarbeid med 
andre aktuelle nasjonale og 
regionale virksomheter (NAV, 
Statped)? 

Samarbeidsprosjekt med 
Statped 

Gjennomføres som 
planlagt 

C4 
 
 

Beskrivelse av senterets 
kliniske aktivitet 

Frambu har ikke klinisk 
aktivitet.  

 

C5 
 
 

Videreutvikling av 
diagnosetilbudet 
(Fasemodellen). 

Alle Frambus diagnoser er 
faseplassert. Plasseringen 
brukes i utarbeidelse av 
kurskalender, i 
vurderingen av 
veiledningsform, nivå på 
dokumentasjon etc. Alle 
diagnosenes plassering 

Gjennomføres som 
planlagt 
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blir gjennomgås én gang i 
året. 
 

 

4.3.1 Internasjonalt	arbeid	for	likeverdig	tilbud	

 Aktivitet Resultatmål   Resultat 
C6 Bidrag til at flere norske miljø 

er involvert i European 
Reference Networks (ERN). 

 
  

 

C7 Bidrag til å styrke norsk 
brukerrepresentasjon i ulike 
europeiske og nordiske 
nettverk.  

Frambu er fullverdig 
medlem i Eurordis 
  

Gjennomført 

 

4.4 Eventuell	annen	aktivitet,	ikke	synliggjort	annet	sted	

 
 Aktivitet Resultatmål Resultat 
D1 Høringsinnspill  Frambu bidrar i stor grad inn 

i høringsarbeidet til Nasjonal 
kompetansetjeneste for 
sjeldne diagnoser.  
Omfanget er 10 til 15 
høringer pr. år. De fleste 
sendes Fellesenheten som 
bearbeider dem og sender 
dem inn; noen sender 
Frambu direkte etter avtale 
med Fellesenheten. Dette 
aktivitetsnivået planlegges 
opprettholdt. Annen type 
deltagelse i lignende arbeid 
forekommer også.  

Gjennomført 
Gitt innspill til 9 høringer 
og vurdert og støttet 
NKSD i at det ikke avgis 
høringssvar på 11 
høringer.  

D2 Sikker digital kommunikasjon 
med brukerne  
 

Kurssøknader på nett  
Sikker e-post  
Markedsføring av våre tilbud 
til brukere  

Er under utarbeidelse 

D3 Vertskap for staben i 
Sjelden.no  
 

Redaktør, kursutvikler og 
multimediaprodusent har 
base på Frambu  

Gjennomført. 
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1. Innledning 
 

Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina Helse har bistått med gjennom året. Tjenesten 
skal dekke virksomhetens behov for HMS-oppfølging og bistand i henhold til Arbeidsmiljølovens § 3-3, 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 og Forskrift om systematisk HMS-arbeid § 5. 
Rapporter/notater som beskriver utførte oppdrag er oversendt løpende i året som er gått.  
 
2. Rådgivere fra Stamina Helse 
 

Kundeansvarlig jan-aug var Else Marie Hedemann. Grunnet pensjonering overtok Gry Iselin Badivuku KA 
rollen.  
 
Andre rådgivere som har bistått i 2018 er: 
Kristin Dille – Census 
Ellen Juel – Census 
Tore Hegstad – Census 
Ingunn Tidemann – individoppfølging  
Hilde Mothnes - individoppfølging  
Anne Grete Lausland - individoppfølging  
Ruth Eva Gagliardi – Gruppeveiledning, kollegastøttegruppe 
Siv Kathrine Larsen - Førstehjelpskurs, BHLR  
Tone Grænsen – Ergonomi 
Ole Martin Prebsen Tandberg – Ergonomi  
Christine Pedersen – Vaksiner 
Liv Hanne Nilsson - Vaksiner 
 
3. Aktivitetsoversikt for 2018 
 

 
Diagram 1: Viser leverte tjenester i 2018 i prosent for de ulike tjenesteområdene, både abonnement og 
volum, inkludert vaksiner.  
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Detaljert oversikt: 

   Antall 
 Sum 
Levert 

% av 
total 

Behandling       
Abonnement 31,00 63 508 35,1 % 

Ergonomi 5,50 7 431 4,1 % 
Arbeidsplassvurdering inkl tilpasning 5,50 7 431 4,1 % 

Kurs 1,00 8 620 4,8 % 
Førstehjelp grunnkurs (BHLR) inntil 16 deltakere 1,00 8 620 4,8 % 

Psykososialt og organisatorisk 9,00 26 517 14,6 % 
Psykososial / organisatorisk gruppesamtale 2,00 17 060 9,4 % 
Psykososial / organisatorisk individoppfølging 6,00 8 106 4,5 % 
Psykososialt rådgivning 1,00 1 351 0,7 % 

Systematisk HMS arbeid 15,50 20 941 11,6 % 
Adm. arbeid - KAM-KA-kontrakt 1,00 1 351 0,7 % 
HMS deltagelse i AMU/utvalg 10,50 14 186 7,8 % 
HMS handlingsplan, statusmøter, årsrapport 2,00 2 702 1,5 % 
HMS system, prosess og rådgivning 2,00 2 702 1,5 % 

Volum 51,00 103 923 57,4 % 
Arbeidshelse 7,00 6 475 3,6 % 

Vaksine- og reisemedisinsk rådgivning 7,00 6 475 3,6 % 
Census 39,50 91 800 50,7 % 

Gruppecoaching 12,00 36 000 19,9 % 
Organisasjonsutvikling 25,50 40 800 22,5 % 
Workshop - halv dag 2,00 15 000 8,3 % 

Ergonomi 4,50 5 648 3,1 % 
Ergonomi, individoppfølging 4,50 5 648 3,1 % 

Artikkel       
Volum 28,00 13 580 7,5 % 

Fakt_Vaksine/Artikke 28,00 13 580 7,5 % 
Vaxigrip 28,00 13 580 7,5 % 

Grand Total 110,00 181 011 100,0 % 
Diagrammet 2: viser detaljert oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2018. 
 
4. Samarbeidet i 2018 
 
Avtalen med Frambu stiftelsen er overført fra Stamina Lillestrøm til Stamina Ullevål høsten 2018. Dette 
grunnet geografi og at oppdragene for det meste er levert fra Stamina ullevål.  
 
De områdene det har vært mest samarbeid om i 2018 har vært Systematisk HMS arbeid med jevnlig kontakt i 
AMU møter ila året samt en kort veiledning til verneombudene på hva vernerundene bør og skal fokusere på. 
Det er gjennomført arbeidsplassvurderinger i bedriften etter gjennomført vernerunde. 
Enkelte ansatte er blitt fulgt opp av psykiatrisk sykepleier med samtaler.  
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Census som er en avdeling i Stamina har bidratt i bedriften. Dette etter oppdrag fra ledelsen. 
Vaksiner ble også tilbudt alle ansatte i år. Grunnet feilinformasjon internt i Stamina Helse ble vaksinene 
dessverre satt senere enn kunden ønsket. 
 
5. Anbefalte tiltak for 2019 
Stamina Helse ønsker å bidra til at dere når de målene dere setter dere for HMS-arbeidet. Vi ønsker at dere 
skal oppleve en mest mulig effektiv og god utnyttelse av de rammene som ligger til grunn i avtalen, og at de 
tiltakene som gjennomføres er målrettede og bidrar til opplevd merverdi. Dette ønsker vi å vektlegge også i 
kommende periode. Punktene under or områder Frambu stiftelsen allerede har fokus på, men fortsatt et 
viktig område å prioritere. 
 
Sykefravær/nærvær:  
Nærvær er viktig i arbeidslivet. I Jobbhelserapporten, Norsk jobbhelserapport 2018, gjennomført av Stamina 
Helse hvor vi har spurt 2500 yrkesaktive om helse og arbeidsliv kommer det tydelig frem at fokus på nærvær 
er viktig. Stamina Helse sin erfaring de siste årene viser at økt ansvarliggjøring og mer strukturert oppfølging 
på et tidlig stadium hos ansatte øker arbeidsnærværet. Stamina Helse kan bistå med kompetanseheving hos 
både ansatte og ledere. Vi har prosessundervisning hvor ledere og ansatte deltar, foredrag som heter «Mot 
til å lede» og «Medarbeiderskap» som kan bidra til å trygge ledere og ansatte i å ta tak i utfordrende 
situasjoner tidlig for vi vet at tidlig tilbakemelding skaper forutsigbarhet og trygghet for ansatte. Det kan igjen 
være med på å redusere og forhindre sykefravær.  
 
Psykisk helse/rus og avhengighet:  
Stamina Helse og fagrådgivere i psykososialt team har i 2018 erfart at bedrifter trenger bistand angående 
forebygging og oppfølging angående psykisk helse og rus/ avhengighet. Forebyggende arbeid i arbeidslivet 
handler om å gi ansatte og ledere god kunnskap om dette og verktøy for å håndtere signaler tidlig for å 
kunne ivareta sine ansatte på en god og forsvarlig måte. Videre gi trygghet og kunnskap til ledere og ansatte 
om å kunne tidlig ta de viktige samtalene med ansatte og kollegaer som har utfordringer med eksempelvis, 
stress og press, rus og avhengighet, eller manglende leveranse og produktivitet. Det anbefales heving av 
lederes kompetanse i håndtering av psykisk helse i arbeidslivet, både før det er fravær, ved ansatte som ikke 
oppleves at fungerer som forventet i stillingene sine og ved fravær. Stamina Helse kan bistå med dette, og 
har prosesskurs, workshops, foredrag angående stress og press i arbeidslivet, verktøy for håndtering av 
arbeidshverdagen på en god måte. 
 
 
6. Konklusjon 
 
Det har vært mye aktivitet i året som har vært og handlingsplanen har blitt fulgt.  
 
På vegne av Stamina Helse takker jeg for samarbeidet i året som gikk, og ser frem til et godt, 
helsefremmende og konstruktivt samarbeid i 2019. 
 
  
7. Referanser 
Arbeidsmiljølovens § 3-3 
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 
Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) § 5  
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26.02. 2019 

HANDLINGSPLAN 2019 FOR HMS-OMRÅDET OG AMU 
Stiftelsen Frambu planlegger i 2019 å gjennomføre følgende tiltak som angår HMS-området 
og AMU’s saksområde: 

1. I SAMARBEIDE MED 
STAMINAHELSEBEDRIFTSHELSETJENESTE. 

a) Årlig samarbeidsmøte 2019 
b) Løpende avtale med en tidskonto på 50 timer fast fakturert. Ytelser ut over dette 

tilleggsfaktureres.  
c) Videreføre avtalt prosess for organisasjonsutvikling i en avdeling i regi av Census. 
d) BHT deltar på AMU-møter 
e) Konferere med og evt. å engasjere kontaktperson eller annen fagperson i enkeltsaker 

under oppfølging. (Etter behov i vanskelige saker, vurdert av avdelingslederen, 
eventuelt verneombudet. Gjelder så vel støttesamtaler av forebyggende karakter eller 
når en fraværssak er oppstått. Inntil 5 timer pr. sak,) 

f) Delta i dialogmøter. 
g) Bruk av Stamina Helse BHT etter behov ved uførhet/yrkesskade og for øvrig i 

Frambus IA-arbeid. 
h) Bistå ved kriser, konflikter og lignende ved behov. 
i) BHT tilbyr grunnkurs i arbeidsmiljø for aktuelle medarbeidere. (Også andre 

kurstilbydere vurderes.)  
j) Tilby influensavaksine. 
k) Tilby førstehjelpskurs inklusive hjertestarter. 
l) Tilby inneklimamålinger, 
m) Gjennomføre arbeidsplassbesøk og ergonomisk veiledning etter behov/ønske.  

2. LOVPÅLAGTE SAKER I AMU I.H.H. AML 
a) Gjennomføre vernerunder 
b) Behandling i AMU av saker vedr. større byggeprosjekter. 
c) Følge opp sykefravær, yrkesskader, arbeidsulykker mv. 

3. VELFERDSSAKER. 
a) Behandle saker vedr.” mor og barn” mv. etter som de dukker opp. 
b) Innstille til Frambus prisutdelinger. 
c) Følge opp øvrige saker til beste for Frambuansattes trivsel og helse bl.a. gjennom 

bedriftsidrettslaget. 

4. ” BYGGESAKER”- TEKNISKE SAKER 
• AMU skal behandle og godkjenne saker som skal til offentlig byggesaksbehandling. 

Skjer normalt ved erklæring ved hovedverneombudet.  
• Det er en tradisjon for AMU på Frambu å få seg fremlagt en punktmessig oversikt på 

planlagte enkelttiltak i regi av vedlikeholdsseksjonen og IKT. Punktene er satt opp 
med utgangspunkt i at de er relatert til begrepet HMS i videste forstand, og er ment 
mer som en bevisstgjøring om denne HMS-relasjonen. 

Kristian Kristoffersen
Sak 09/18g



 2 

• Med hensyn til enkeltsaker under dette punkt, se vedlegg, ”Byggesaker”-tekniske 
saker. 

5. HMS-SAKER I LEDERGRUPPEN 
a) Behandle og følge opp HMS-årsrapport 2018 og HMS-plan 2019. 
b) Sørge for at alle medarbeidere er kjent med rutiner for håndtering av konflikter, og for 

varling og oppfølging av trakassering. 
c) IA-arbeidet 2019.  

• Delta i partssammensatt IA-arbeidsgruppe.  
• Delta på kurs i regi av NAV Arbeidslivssenter. 
• Fastsette og implementere delmål 2019 om et mer inkluderende arbeidsliv, 

samkjørt med HMS-planen. 
• Avholde minst ett partssammensatt møte i 2019. Følge opp at tiltak 

gjennomføres i ledelsen og linjen. 
d) Planlegge eventuell arbeidsmiljøundersøkelse i 2020. 
e) Følge opp sykefraværsstatistikk og rutiner for oppfølging av sykefravær 
f) Gjennomføre medarbeidersamtaler.  
g) Utpeke Personvernombud.  Etablere rutiner, programmer og ordninger som 

tilfredsstiller ny Personvernlov/forskrifter. 
h) Drøfte Frambus utdanningsnivåer og beslutte et fremtidig stillings- og lønnssystem. 

Herunder å evaluere og evt. revidere Frambus retningslinjer for videreutdanning. 
i) Ivareta Frambus interesser og posisjon i NKSD. 
j) Behandle og videreutvikle Frambus livsfaseorienterte personalpolitikk 
k) Frambus ledelsesplattform skal være forankret i overordnede dokumenter. 

• Ledergruppen evaluerer igjen sin møteform. 
l) Følgende prosjekter innen anskaffelser behandles: 

• Dokumentsamhandlingssystemet implementeres med bl.a. intern 
opplæringsplan. 

• Det er avsatt 1,0 mill.kr. til et digitaliseringsprosjekt, hvorav kr 700.000 er 
ubrukt.. 

• Det er avsatt 1,0 mill.kr. til et nytt nettsted. 
• Det er avsatt kr 400.000 til samarbeid, bl.a. innen forskning og utvikling. 
• Diverse vedlikeholds- og IKT-prosjekter. 
• Disponering av gavemidler og minnegaver. 

m) Kvalitetshåndbok innbefattet det anskaffede elektroniske avvikssystem for den faglige 
virksomheten utvikles videre til et aktivt verktøy, bl.a. i samsvar med nytt lovverk og 
nye retningslinjer. 
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VEDLEGG TIL HANDLINGSPLAN 2018 FOR HMS-
ARBEIDET PÅ FRAMBU 

TIL PUNKT 4,” BYGGESAKER”- TEKNISKE SAKER 

Fortløpende og særskilte tiltak over drift: 
a) Gjennomføre minst 2 brannøvelser for hele organisasjonen, pluss særskilt 

branninformasjon til nyansatte. Herunder å avholde praktisk brannslukning i 
samarbeid med brannvesenet.  I tillegg særskilte branninformasjon forut for 
helseleirene. 

b) Kjøre informasjon om brannvernrutiner for nyansatte. (Fortløpende.) 
c) Ferdigstille og implementere elektronisk branndokumentasjon.  
d) Oppgradere siste 12 baderom (av 24) med nye toaletter.. 
e) Oppussing av Skjelbreia/Vangen.  
f) Utskifting av resterende ca. 7 vinduer i løpet av 2019. (Vinduer er innkjøpt.) 
g) Gjennomføring av så vel vårdugnad som høstdugnad under veiledning av 

vedlikeholdsseksjonen. 
h) Diverse oppgradering av elektriske installasjoner på bakgrunn av internkontrollen. 

Fortløpende utskifting til LED i områder hvor enkeltarmaturer er gått i stykker. 
i) Bytte ut slangeskap, ca 15 stk. 
j) Innkjøp og montering av branndetektorer i en sløyfe i internatfløyen. Gamle detektorer 

beholdes som et reservelager for fremtidig utskifting når behov oppstår i øvrige 
sløyfer.  

k) Dele alarm- og klokkefunksjonen etter to hovedbrannsoner, for delvis melding i bare 
den ene sonen på dagtid. 

l) Vurdere oppgradering av alarmklokker, også inne på det enkelte gjesterom?  
m) Engasjere branningeniør fra Sweco for bistand i brannalarmorganisering, 

evakueringsplan, oppfølging av branninspeksjon samt utdanning og opplæring. 
n) Vurdere å lage store vindusåpninger i Stua. 
o) Skifte ut to elektriske senger.  Reparere øvrige samt andre hjelpemidler for fysisk 

funksjonshemmede etter behov. 
p) Diverse supplering av kontormøbler o.a. etter vernerunder. 
q) Oppussing av søppelrom. 
r) Nye dører med nytt låssystem utredes i internatfløyen.  
s) Fullføre skiltprosjektet med etasjeplansjer vurderes? 
t) Vurdere «tak oppbygg» for å skjule bedre ventilasjonsanleggene på taket ved 

hovedhall/kontorfløy øst.  
u) Tilsyn og måltaking av råvann, drikkevann og bassengvann. Utvidet måltaking i 

samråd med Mattilsynet. 
v) Etablere el-lade anlegg, 8 på bortre parkeringsplass, 4 i garasje, med hensiktsmessig 

elektronisk betalingssystem. 
 
ARBEIDET MED MULIGHETSPLAN OG VEDLIKEHOLDSPLAN 3-5 ÅR: 

• Arkitekt hos Sweco har fått tre mindre oppdrag, og gitt skisser og kostnadsoverslag: 
o Bygge på eksisterende ubrukt terrasse utenfor svømmehallen for å få badstue, 

boblebad og et relax-areal m.m. 
o Et påbygg i to etasjer som i nordre del av atriet som gir en gymsal på ca. 345 

m2 i nedgravd sokkeletasje samt en sal på ca. 176 m2 ved hovedhallen.   
Totalrenovering av atriet inngår i prosjektet. 
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o Skissere takkonstruksjoner som skjuler ventilasjonsbyggene på nordsiden av 
hovedinngangen. 

• De to første prosjektene vil en forsøke å lansere mot eksterne støttespillere for ekstern 
finansiering. (Gavemidler) 

• Interiørarkitekt er engasjert for å bistå med innvendige tiltak. 
o Videre bistand etter de planer vi gjør i egen regi. 

IT-relaterte 
a) Videreutvikle IT-strategien på Frambu, informasjonssikkerhet samt GDPR. 
b) Det skjer en fortløpende utskifting og supplering av datautstyr; maskiner, skjermer, 

printere mv., samt oppdatering av programvare.  Status i begynnelsen av 2019 er god. 
c) Nytt fibernett. Finansieres ved å inngå en 10 års avtale med Broadnett. Fibernettet 

leverer videonett, sikkert helsenett samt generell internettaksess som ansees å dekke 
Frambu sine behov i de kommende årene. 

d) Nytt streamingsutstyr. (Norsk Helsenett legger ned nåværende ordning.). I forbindelse 
med at Norsk Helsenett legger ned sin streamingtjeneste er det investert i utstyr som 
muliggjør egen studioproduksjon med streaming på et langt høyere kvalitetsnivå. 

e) Oppgradering i Ramstadslottet med ny podium belysning og nytt oppsett av 
eksisterende kameraer. (Gir mulighet for mer «levende» bilder på video o.a.). Noe 
avventet grunnet forespeilet installasjon av ny takbelysning, estimerer montering 
senest 2 kvartal 2019. 

f) 3 nye Cisco Room Kit (videokonferanseutstyr), innkjøp i 2018 er montert i Sarabråten, 
Rustadsaga og Knurra.  

g) Studio og Knurra har byttet plass. Studioet er oppgradert både bygningsmessig og 
utstyrsmessig. 

h) Oppgradering av AV-utstyr i Skjelbreia/Vangen etter oppussing. Utsatt 
i) Nytt videoutstyr i Skjelbreia/Vangen med streamingmuligheter vurderes. Ikke vurdert 

som behov. 
j) Delta teknisk under videokonferanser og opprettholde driftsstabiliteten. 
k) IKT-konsulent blir Frambus Personvernombud. 
l) Det etableres programmer og rutiner for å tilfredsstille ny Personvernlovning. Nye 

rutiner er utarbeidet og tatt i bruk for å tilfredsstille kravene i ny lov om personvern. 
Noe arbeid gjenstår, endringer og oppdatering av rutiner vurderes fortløpende. 

m) Delta teknisk ved vurdering av ny teknologi innen Frambus web- og inntrenettsystem, 
og eventuelt andre IT-løsninger på det faglige området. 

• Opplæring og innføring av Sharepoint, (Dokumentsamhandlingssystem 
anskaffet i 2017) 

• Innføring av workplace som Frambu sitt nye intranett. Eksisterende intranett er 
lagt ned. 

• Planprosess og kontraktsinngåelse av nytt nettsted.  Levert før 1.7.19? 
• Innledende vurderinger av erstatning av Soma Pasientbehandlingssystem. 

2021. Det vurderes om pasientsystem skal erstattes av noe som er mer tilpasset 
en digital tidsalder. Systemet må ha mulighet for digital kommunikasjon av 
sensitive opplysninger med brukere. 

 
n) Det jobbes kontinuerlig for å forbedre implementasjon og rutiner rundt Sharepoint i 

organisasjonen 
o) Det jobbes med utarbeidelse av elektroniske interaktive bruksanvisninger for alle 

systemer der dette ansees som et godt tiltak 
p) Brosjyrene skal erstattes av en elektronisk løsning med skjermer i gang. 
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Det har i 2018 blitt foretatt tiltak ihht sikkerhetsrapport utarbeidet i 2017 av IKOMM. IKT 
konsulent Bjørn Larsen har også blitt utnevnt som Frambus personvernombud. 
 
 
Frambu, 26.02.2019 
Geir Andreassen 
HMS-koordinator  
HMS-systemansvarlig 



Kristian Kristoffersen
Sak 09/18h
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Sykefraværsstatistikk 2015 - februar 2019

Egenmelding, 1-3 dager

Sum 4-16 d

17dg-8 uker

Over 8 uker

Kristian Kristoffersen
Sak 09/18i


