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STIFTELSEN FRAMBU 

 
 
 

Innkalling til styremøte i Stiftelsen Frambu 
 

Torsdag 19. september 2019, kl. 10.00 – 16.00 
 
Møtende styremedlemmer: 
Bjørn Lerdal (styreleder), Torhild Berntsen, Tone Mørk, Berit Otterlei, John Berg-Jensen, Lisen J. Mohr 
og Monica Andresen.  
 
 
Fra Frambus administrasjon: 
Kristian E. Kristoffersen (direktør), Linda Stensnes (referent)  
 
Tid:  10.00 – 16.00 
Sted:  Frambu, møterom Vangen/Skjelbreia 
 
Vararepresentanter mottar innkalling og sakspapirer til orientering, men møter kun dersom de 
innkalles særskilt. 
 
 
Sak 25/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 
  Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 
 
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
Sak 26/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. juni 2019 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Protokoll 3.6.19. Protokollen har tatt hensyn til merknader som kom 
inn innen merknadsfristen 12. juni 2018.  
 
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.  

 
Sak 27/19 Økonomisk status per 31. august 2019 (orienteringssak)�

Saksgrunnlag: Økonomirapport 2. tertial 
  
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering  

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

Saksgrunnlag: Utkast til langtidsplan 2020 – 2025 
 
Oppsummering: Utkastet revideres på grunnlag av diskusjonen i møtet. Endelig 
versjon legges fram som vedtakssak for styret i desembermøtet.  
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Sak 29/19 Valgkomite og mandat for valgkomiteen (vedtakssak) 
Saksgrunnlag: 
 
1. Forslag til valgkomite 
2. Utkast til mandat for valgkomiteen 
 
Forslag til vedtak: Forslag til valgkomite og mandat for valgkomiteen godkjennes.   

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

Saksgrunnlag: Notatet «Palliasjon til barn og unge på Frambu» (vedlagt) 
 
Forslag til vedtak: Styreleder ber om et møte med Helsedirektoratet for å informere 
om Frambus kompetanse og muligheter på feltet. Styreleder og direktør deltar på et 
eventuelt møte.  
 

Sak 31/19 Forvaltning av Frambus overskuddslikviditet (vedtakssak) 
Saksgrunnlag: Forvaltning av overskuddslikviditet 
 
Forslag til vedtak: Frambus administrasjon får fullmakt til å nedbetale inntil hele 
pantelånet etter en hensiktsmessig tidsplan.  
 

Sak 32/19 Diverse orienteringssaker 
a. Faglig virksomhet pr 31. august 2019 (muntlig orientering ved direktøren) 
b. Rapport fra Arendalsuka 2019 (muntlig orientering ved direktøren).  
c. Gjennomføring av pilot studieemnet Helsepedagogikk i møte med sjeldne 

diagnoser (presentasjon ved emneansvarlig Gro Trae). 
d. Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu (muntlig orientering ved 

direktøren). 
e. Åpen dag på Frambu 8. september 2019 (muntlig orientering ved direktøren). 
f. Beredskapsøvelse 23. august 2019 (muntlig orientering ved direktøren) 
g. Sykefraværsstatistikk per 31. august 2019 (vedlagt).  

 
Forslag til vedtak: Styret tar 31/19a-g til orientering. 
 

Sak 33/19 Neste styremøte 
Neste styremøte blir 17. desember 2019 kl. 11.30 - 16.00 
Styret inviteres til middag etter møtet.  

 
Sak 34/19 Eventuelt 
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STIFTELSEN FRAMBU 

 
Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Frambu 

 
4. juni 2019 

 
 
 
Møtende styremedlemmer: 
Bjørn Lerdal (styreleder), Torhild Berntsen, Tone Mørk (til kl 12.00), Berit Otterlei, John Berg-Jensen, 
Lisen J. Mohr og Monica Andresen.  
 
Fra Frambus administrasjon: 
Kristian E. Kristoffersen (direktør/referent) 
 
Tid:  09.15 – 14.30 
Sted:  Ågrenska 
 
 
 
Sak 12/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 
Sak 13/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. mars 2019 (vedtakssak) 

Saksgrunnlag: Protokoll 21.3.19. Protokollen har tatt hensyn til merknader som kom 
inn innen merknadsfristen 24. april 2019.  
 
Vedtak: Protokollen godkjennes.  

 
Sak 14/19 Økonomisk status per 30. april 2019 (orienteringssak)�

Saksgrunnlag: Økonomisk status per 30. april 2019  
  
Vedtak: Styret tar saken til orientering  

 
Sak 15/19  Faglig virksomhet pr 1. juni 2019 (muntlig orientering ved direktøren) 

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering 
 

Sak 16/19 Frambus kvalitetssystem (orienteringssak) 
Saksgrunnlag: Frambus kvalitetssystem 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
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Sak 17/19 Støtte til faglig aktivitet for styremedlemmer ut over ordinære møter  
Saksframlegg: Støtte til faglig aktivitet for styremedlemmer ut over ordinære møter  
 
Vedtak:  

1. Brukerrepresentanter og eksterne representanter kan søke støtte til en faglig 
aktivitet i året, begrensa oppad til kr 5000. De ansattes representanter i 
styret får sine utgifter dekka gjennom sin avdeling.  

2. Det må være et absolutt krav at denne aktiviteten er relevant for vervet som 
styrerepresentant.  

3. Søknaden fremmes til styreleder, som tar beslutning i samråd med direktør. 
Dersom styreleder søker, beslutter nestleder og ett annet styremedlem, i 
samråd med direktør.  

 
Dette vil gi økte kostnader for styrearbeid på Frambu. Budsjettposten for styrearbeid 
må da økes noe fra neste budsjettår.  

Sak 18/19 Evaluering av årets brukermøte (drøftingssak) 
Saksframlegg: Evaluering av Frambus brukermøte 2019 med vedlegg.  

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

Sak 19/19 Forvaltning av Frambus egenkapital (vedtakssak)  
Saksframlegg: Forvaltning av Frambus egenkapital med vedlegg  
 
Vedtak: Frambus administrasjon legger fram saken på nytt på neste møte, med 
følgende punkter: (1) Resultat av forhandlinger med Handelsbanken om høyere rente 
på nåværende avtale; (2) innhenta tilbud fra to eller tre konkurrerende banker; (3) en 
vurdering av hva det vil innebære å nedbetale langsiktig gjeld med deler av 
egenkapitalen.  

Sak 20/19 Åpne eller lukka styremøter på Frambu 
Saksframlegg: Åpne eller lukka styremøter på Frambu 
 
Vedtak: Frambus styremøter er i utgangspunktet åpne. I saker som gjelder 
lovbestemt taushetsplikt, arbeidstakers tjenstlige forhold, eller når hensynet til 
personvern ellers krever det, lukkes møtet. Styret kan også av saklighetsgrunner 
beslutte å lukke styremøtene i bestemte saker. Forslag om lukking av møter i 
bestemte saker av saklighetsgrunner gjøres i forbindelse med behandling av 
innkalling og agenda.  

 
Sak 21/19 Diverse orienteringssaker 

a) Status vedlikehold og videreutvikling av Frambu (muntlig orientering ved 
direktøren)  

b) Frambus FoU-virksomhet (muntlig orientering ved direktøren)  
c) Sykefraværsstatistikk per 30. april 2019 (vedlagt).  
d) Revidert rammeavtale med HSØ (vedlagt)  
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e) Møte med Virkes advokat Jon Fors-Skjæveland 1. april 2019 om forholdet mellom 
Stiftelsen Frambu og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (muntlig 
orientering ved direktøren)  

 
Vedtak: Styret tar 21/19a-e til orientering.  
 

Sak 22/19 Valgkomite 
Saksframlegg: Forberedelse til opprettelse av valgkomite og utforming av mandat. 
 
Vedtak:  
1. Berit Otterlei går inn som leder for valgkomiteen, i samsvar med §4 i stiftelsens 

vedtekter. 
2. Styreleder og nestleder arbeider med å finne to eksterne kandidater til 

valgkomiteen. 
3. Frambus administrasjon lager utkast til mandat for valgkomiteen. 

 
Forslag til valgkomite og utkast til mandat legges fram for styret på septembermøtet. 

 
Sak 23/19 Styremøter september og desember 

Neste styremøte blir 19. september 2019 kl. 10.00 - 16.00 på Frambu.  
 
Desembermøtet: Styremøte med etterfølgende middag blir tirsdag 17. desember 
2019, kl. 10 – 16.  

 
Sak 24/19 Eventuelt 

En sak meldt: På styremøtet i mars, i sak 07/19 Muligheter for Frambu innen 
palliasjonsfeltet, ba styret Frambus administrasjon om et notat som utreder de 
mulighetene som finnes innenfor den kompetansen senteret har på dette området, 
gjerne i samarbeid med andre relevante fagmiljøer.  
 
I forkant av dette styremøte har Frambu meldt at det arbeides med saken, men at 
den er forsinka. Saken legges fram på nytt på septembermøtet.  

 
Frambu, _________ 
Styret i Stiftelsen Frambu     

 
 
____________________ _____________________  ______________________ 
Bjørn Terje Lerdal  Berit Nesseth Otterlei   Torhild Grete Berntsen  
styreleder   nestleder    styremedlem 
 
 
 
_____________________ ______________________  _______________________ 
Tone Lisbeth Mørk  Lisen Julie Mohr   Monica Andresen 
Styremedlem   styremedlem    styremedlem   
 
 
 
_____________________ 
John Berg-Jensen 
Styremedlem 



Til:	Styret	i	Stiftelsen	Frambu		
Fra:	Frambus	administrasjon		
Saksnummer	27/19�	
Sakstype:	Orienteringssak	
Møtenummer:	3/2019�	
Møtedato:	19.	september	2019	
Dokumentdato:	9.	september	2019	
Saksbehandler:	Geir	Andreassen	og	

Kristian	E.	Kristoffersen	
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Økonomirapport	2.	tertial	
Regnskap	pr.	31.08.19	sammenliknet	med	31.08.18	

Regnskapet	pr.	31.08.19	viser	et	overskudd	på	kr	3.008.020.		Det	er	kr	699.350	svakere	

enn	på	samme	tidspunkt	i	2018,	da	overskuddet	var	på	kr	3.707.376.	Hovedårsaken	til	

resultatnedgangen	er	at	tilbakeføring	til	premiefond	(vår	andel	av	KLPs	overskudd	forrige	

år)	 er	 redusert	 fra	 all	 time	 high	 i	 2018	 på	 kr	 1.626.515	 til	 årets	 kr	 856.000.	 (Årets	

tilbakeføring	er	likevel	ca.	kr	500.000	høyere	enn	prognosert	fra	KLP.)	

	

Ellers	er	det	er	normalt	med	et	overskudd	på	dette	tidspunktet.	Overskuddet	går	med	til	

bl.a.	å	dekke	reguleringspremie	og	lønnsoppgjør	som	kommer	i	3.	tertial.	

	

Lønnskostnadene	fra	ordinær	drift	ca.	kr	400.000	lavere	enn	på	tilsvarende	tidspunkt	i	

2018.	 Vedlikeholdskostnadene	 på	 kr	 1.782.353	 ligger	 på	 et	 forventet	 nivå.	 Totalt	 er	

kostnader	fra	ordinær	drift	så	godt	som	like	så	langt	i	2019	sammenliknet	med	2018.	

	

Balansen	har	normale	poster,	blant	annet	med	samme	høye	bankinnskudd	pr.	31.08.19	

(kr	23.603.345.).		

	

Regnskap	pr.	31.08.19	kontra	tertialbudsjett	1-2	2019	

Overskuddet	på	kr	3.008.020	pr	31.8.19	er	kr	1.468.557	bedre	enn	i	tertialbudsjett	1+2	

2019.	En	vesentlig	årsak	til	dette	er	 lavere	personalkostnader	(lavere	pensjonspremie,	

refusjoner,	og	vakanser).		

	

Vedlikeholdspostene	er	kr	249.253	høyere	enn	tertialbudsjettet.	Sum	driftskostnader	ca	

kr	335.000	lavere	enn	tertialbudsjettet.	



	

Mindreforbruket	fører	til	lavere	bruk	av	pensjonsfondet	31.12.19,	og	disponeres	delvis	til	

også	til	etablering	av	engasjementsstillinger	fra	august	2019.	Totalt	vil	dette	sannsynligvis	

også	gi	et	forbedret	årsresultat.		

	

Revidert	årsbudsjett	2019	og	forventet	årsregnskap	2019	

Det	legges	her	frem	et	revidert	årsbudsjett,	med	et	forventet	underskudd	på	kr	3.014.440.	

Dette	 er	 kr	 607.581	 bedre	 resultat	 enn	 det	 opprinnelige	 budsjett	 2019,	 vedtatt	 på	

desembermøtet	i	2018.	

	

Kr	300.000	av	forbedringen	skyldes	at	vi	inntektsfører	et	prosjekttilskudd	som	er	bruk	av	

interne	 personressurser.	 Personalkostnader	 forventes	 å	 bli	 kr	 463.175	 lavere	 enn	

opprinnelig	budsjettert.		

Vedlikeholdskostnader	vil	bli	kr	274.430	lavere	enn	opprinnelig	budsjett.			

	

Andre	 driftskostnader	 er	 kr	 399.276	 høyere	 i	 opprinnelig	 budsjett.	 	 Her	 har	

strømkostnadene	økt,	mens	kostnader	kjøkken/renhold	har	en	nedgang.	

	

Forslag	til	årsoppgjørsdisposisjoner	

På	 bakgrunn	 av	 dette	 foreslås	 følgende	 årsoppgjørsdisposisjoner	 med	 tilhørende	

balanseposter.	

	

• Kr	220.000	i	lavere	bruk	av	forskningsfondet.		Benyttes	til	å	dekke	inn	videreføring	

av	engasjementsstillinger	i	Fagavdelingen	i	2020.	

• Kr	100.000	i	lavere	bruk	av	IKT-fond.		Dette	fondet	bygges	opp	for	å	dekke	inn	nytt	

pasientbehandlingssystem	som	forventes	anskaffet	i	2020-2021.	

• Kr	60.000	i	lavere	bruk	av	avskrivningsfond.			

• Kr	250.000	i	lavere	bruk	av	vedlikeholdsfond.			

• Kr	300.000	i	lavere	bruk	av	pensjonsfond.			

	

Se	forøvrig	talloppstillingene	for	detaljer.		

	

Forslag	til	vedtak:	Styret	tar	saken	til	orientering.		



Kristian Kristoffersen
Regnskap 2. tertial 2019, sammenliknet med regnskap 2. tertial 2018, budsjett 1. + 2. tertial 2019, opprinnelig årsbudsjett 2019 og regnskap 31.12.18 



Kristian Kristoffersen
Balanse 2. tertial 2019, sammenliknet med tilsvarende 1.1.19 og 31.8.19



Kristian Kristoffersen
Revidert årsbudsjett (2019-2), sammenliknet med opprinnelig budsjett (2019-1) og årsregnskap 2018�



Kristian Kristoffersen
Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner�



Til:	Styret	i	Stiftelsen	Frambu		
Fra:	Frambus	administrasjon		
Saksnummer	28/19�	
Sakstype:	Drøftingssak	
Møtenummer:	3/2019�	
Møtedato:	19.	september	2019	
Dokumentdato:	6.	september	2019	
Saksbehandler:	Kristian	E.	Kristoffersen	

 
STIFTELSEN FRAMBU 

	

	
	

Langtidsplan	2020	–	2025	
	

Frambus	styre	skal	vedta	ny	langtidsplan/strategi	gjeldende	fra	1.	 januar	2020.	Planen	

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

2019),	Frambus	ledergruppe	(mai	2019)	og	Frambus	styre	(juni	2019).	Planutkastet	som	

legges	fram	for	styret	her	bygger	på	innspill	gjennom	disse	rundene.		

	

Etter	at	planen	har	vært	diskutert	på	dette	styremøtet,	utformer	Frambus	administrasjon	

et	sisteutkast,	som	legges	fram	for	styret	for	godkjenning	på	desembermøtet.		
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Langtidsplan 2020 – 2025 

 
  



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

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

i	tråd	med	egne	forutsetninger,	ønsker	og	behov	(Vedtektene	§2).	Siden	det	foreløpig	ikke	

finnes	helbredende	behandling	for	de	fleste	av	Frambus	diagnosegrupper,	er	vårt	arbeid	

rettet	mot	å	bidra	til	at	barn,	unge,	voksne	og	eldre	i	størst	mulig	grad	kan	leve	med	sin	

sjeldne	diagnose	gjennom	livsløpet.	

Frambu	 har	 i	 sine	 tjenester	 en	 familieorientert	 tilnærming	 der	 hver	 familie	

oppfattes	som	unik,	der	familien	er	en	konstant	i	livet	til	den	som	har	en	sjelden	diagnose,	

og	 der	 nærmeste	 pårørende	 representerer	 en	 viktig	 ekspertise	 som	er	 stabil	 over	 tid.	

Frambu	 skal	 bidra	 til	 at	 det	 lokale	 tjenesteapparatet	 tar	 hensyn	 til	 personen	med	 en	

sjelden	diagnose	og	støtte	og	styrke	familien	i	deres	beslutningsprosesser.		

Frambu	 legger	 i	 tråd	 med	 Verdens	 helseorganisasjons	 (WHO)	 til	 grunn	 en	

forståelse	av	helse	 som	det	å	ha	overskudd	 i	 forhold	til	hverdagens	krav.	Heller	enn	et	

skarpt	skille	mellom	syk	og	frisk,	går	det	et	kontinuum	fra	dårlig	til	god	helse.	Frambu	

arbeider	for	at	de	som	har	en	sjelden	diagnose	skal	befinne	seg	i	den	positive	enden	av	

kontinuumet	 så	 ofte	 og	 så	 lenge	 som	 mulig	 gjennom	 livsløpet.	 Dette	 forutsetter	

muligheter	for	deltagelse	og	for	mestring.	Rett	til	deltagelse	er	fastslått	i	FNs	konvensjon	

om	 rettighetene	 til	mennesker	med	 nedsatt	 funksjonsevne	 og	 påvirker	 helse	 i	 positiv	

retning.		

Helse	skapes	gjennom	å	delta	der	folk	bor,	leker,	lærer,	arbeider	og	utfolder	seg.	

Frambus	 helsefremmende	 arbeid	 omfatter	 derfor	 også	 å	 gi	 overordnede	myndigheter	

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

få	innflytelse	og	delta	i	alle	deler	av	samfunnslivet.	

I	helsefremmende	arbeid	er	brukermedvirkning	en	forutsetning	både	på	system-	

og	 individnivå.	 Retten	 til	 brukermedvirkning	 er	 nedfelt	 i	 lovverket.	 Frambu	 har	 lang	

tradisjon	med	aktiv	brukermedvirkning	for	mennesker	med	en	sjelden	diagnose	og	deres	

pårørende,	og	 legger	 til	grunn	at	det	er	personen	selv	og	hans/hennes	pårørende	som	

oftest	 har	 mest	 kunnskap	 om	 den	 sjeldne	 diagnosen.	 De	 kan	 derfor	 beskrive	

konsekvensene	med	troverdighet.		



Frambu i dag 

Frambus tjenester 

Frambus	hovedoppgave	er	drift	av	Frambu	kompetansesenter	for	sjeldne	diagnoser,	som	

del	av	Nasjonal	kompetansetjeneste	for	sjeldne	diagnoser.	Oppgavene	til	denne	tjenesten	

er	 gitt	 gjennom	 Forskrift	 om	 krav	 til	 spesialisthelsetjenester,	 godkjenning	 av	 nasjonale	

tjenester	i	spesialisthelsetjenesten	og	bruk	av	betegnelsen	universitetssykehus,	og	går	ut	på	

å	 dokumentere	 og	 utvikle	 kunnskap	 om	 sjeldne	 diagnoser,	 og	 å	 formidle	 denne	

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

innenfor	helse-	og	omsorgstjenesten,	men	også	innenfor	andre	sektorer.		

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

av	kurs	for	personer	med	diagnose	og	familiene	deres,	kurs	for	fagpersoner	og	ulike	typer	

veiledningstjenester.	Kurs	og	veiledning	foregår	både	på	sentret	og	lokalt.	Senteret	står	

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

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

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

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

enkeltdiagnoser,	men	også	på	områder	som	går	på	tvers	av	diagnoser.		

	Frambu	er	et	møtested.	Først	og	fremst	for	personer	med	en	sjelden	diagnose	og	

familiene	 deres.	 Her	 møter	 de	 andre	 i	 samme	 situasjon	 som	 dem	 selv	 og	 kan	 dele	

erfaringer	 med	 hverandre.	 Men	 Frambu	 er	 også	 et	 møtested	 for	 fagfolk,	 gjennom	

fagkursene	vi	tilbyr.	Og	ved	at	fagfolk	av	ulike	profesjoner	møtes	på	Frambu,	blir	senteret	

også	et	møtested	for	ulike	faglige	perspektiv.		

	

Utfordringene 

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

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

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

forløpsbeskrivelser,	kodepraksis),	økte	krav	til	effektivitet	og	nytte	i	helsetjenesten,	som	

følge	av	en	strammere	økonomi,	økt	fokus	på	persontilpassa	medisin	og	eksperimentell	

og	utprøvende	behandling,	større	krav	til	forutsigbarhet	for	brukerne	av	helsetjenestene	

og	 godt	 koordinert	 samhandling	 mellom	 ulike	 tjenesteytere,	 på	 ulike	 nivå	 og	 i	 ulike	

sektorer.		



Samtidig	 finnes	 det	 kun	 behandling	 for	 en	 brøkdel	 av	 diagnosene	 Frambu	 har	

ansvaret	for.	De	fleste	vil	derfor	måtte	leve	med	sin	diagnose,	og	behovet	for	spesialisert	

kunnskap	for	å	legge	til	rette	for	at	disse	kan	leve	godt	med	denne,	er	stor.	På	bakgrunn	

av	dette	er	det	viktig	at	Frambu	er	en	synlig	aktør	på	sjeldenfeltet,	og	avgrenser	seg	tydelig	

både	mot	helsetjenestefokuset	 til	 sykehusene	og	mot	 tilbudet	 som	gis	 ved	 lærings-	og	

mestringssentrene.	 Dette	 innebærer	 at	 vi	 må	 arbeide	 for	 at	 politikere	 og	

helsemyndigheter	 får	 en	 god	 forståelse	 for	 Frambus	 viktige	 og	 særegne	 rolle	 på	

sjeldenfeltet.		

	

Mulighetene 

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

nok	tjenester	som	bidrar	til	mestring	og	livskvalitet,	finnes	det	i	dag	bedre	muligheter	enn	

noen	 gang.	 For	 det	 første	 er	 det	 mer	 kunnskap	 enn	 noen	 gang	 tidligere	 om	 sjeldne	

diagnoser.	Også	digitale	verktøy	skaper	nye	muligheter.	Frambu	har	 lang	erfaring	med	

bruk	av	videomøter	og	strømming	av	kurs.	I	tillegg	er	vi	til	stede	for	brukerne	våre	i	ulike	

sosiale	medier.	Gitt	det	nasjonale	ansvaret	og	kravet	om	et	likeverdig	tilbud	vil	vi	fortsette	

å	utvikle	våre	tjenester	på	dette	området.			

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

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

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

oss	mulighet	til	å	følge	opp	studenter	gjennom	en	lengre	periode	(ett	semester).	Samtidig	

har	Frambus	ansatte	fått	muligheter	til	å	utvikle	digitalt	undervisningsmateriale	til	denne	

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

tjenester.		

Siden	 1960-tallet	 har	 Frambu	 vært	 en	 møteplass	 for	 mennesker	 med	

funksjonsvariasjoner	og	familiene	deres,	og	har	slik	vært	en	viktig	ramme	for	kunnskaps-	

og	erfaringsdeling	for	dem.	Dette	skal	Frambu	fortsatt	være.	Samtidig	gir	sosiale	medier	

nye	muligheter	for	kunnskaps-	og	erfaringsdeling	for	de	med	diagnose	og	familiene	deres.	

Frambu	skal	ligge	i	forkant	av	denne	utviklinga.		



Frambus mål i planperioden 

Frambu som folkehelsearena (for sjeldenfeltet) 

Frambu	 bidrar	 gjennom	 forskningsbasert	 kunnskap,	 erfaringsbasert	 kunnskap	 og	

systematiserte	brukererfaringer	til	at	mennesker	med	en	sjelden	diagnose	og	familiene	

deres	kan	leve	godt,	og	i	tråd	med	egne	forutsetninger,	ønsker	og	behov.	Frambus	fremste	

oppgave	som	folkehelsearena	er	å	bidra	med	diagnose-	og	temaspesifikk	kunnskap	som	

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

diagnose.	Samtidig	må	Frambu	være	en	godt	synlig	premissleverandør	og	deltaker	når	

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

av	en	helhetlig	tilnærming	til	mennesker	med	en	sjelden	diagnose,	og	synliggjøre	hvordan	

Frambus	tilbud	inngår	i	det	totale	tjenestetilbudet.		

	

I	planperioden	skal	Frambu	

	

• ta	 et	 tydelig	 ansvar	 for	 helheten	 i	 sjeldenfeltet,	 gjennom	 å	 tilby	 oppdatert	

forsknings-	og	erfaringsbasert	spesialisert	kunnskap	både	på	medisinske	forhold	

og	på	det	å	leve	med	en	sjelden	diagnose.		

• sikre	god	brukermedvirkning,	gjennom	å	revidere	og	oppdatere	dagens	modell	for	

brukermedvirkning	(brukermøte	og	brukerrepresentasjon	i	styret).		

• søke	og	etablere	samarbeid	med	relevante	aktører	på	folkehelsefeltet,	nasjonalt	og	

lokalt,	som	LMS-er,	brukerforeninger,	stiftelser	med	liknende	forhold.		

• delta	 i	 debatter	 (f.	 eks.	 i	 medier	 og	 på	 arrangementer	 som	 Arendalsuka)	 om	

sentrale	folkehelsespørsmål.		

• arrangere	en	årlig	fagkonferanse,	«Frambukonferansen»,	som	skal	bidra	til	å	gjøre	

Frambu	og	Frambus	tilbud	kjent.			

• Arbeide	politisk	for	at	Frambus	arbeid	på	feltet	blir	anerkjent.		

	

Frambu som forskningsarena for sjeldenfeltet 

Som	 en	 troverdig	 formidler	 av	 forskningsbasert	 kunnskap	 driver	 Frambu	 selv	 med	

forskning,	 i	 samarbeid	 med	 andre	 sentre	 i	 sjeldentjenesten,	 med	 andre	 aktører	 i	

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

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



dem	 som	 trenger	 kunnskapen	 vår.	 Med	 sin	 tverrfaglige	 profil	 har	 Frambu	 gode	

forutsetninger	til	å	utvikle	forskningsbasert	kunnskap	som	favner	kompleksiteten	i	det	å	

leve	med	en	sjelden	diagnose	

	

I	planperioden	skal	Frambu	

	

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

samarbeid	med	resten	av	Nasjonal	kompetansetjeneste	for	sjeldne	diagnoser.		

• videreutvikle	sterke	forskningsområder,	men	også	identifisere	nye	områder	som	

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

disse.		

• Videreutvikle	tverrfaglig	forskning	på	våre	diagnoser	og	relevante	temaer.		

• pleie	og	videreutvikle	eksisterende	 forskningssamarbeid,	 samtidig	som	vi	søker	

nye	samarbeidspartnere	der	det	er	naturlig	

• gjennom	 forskning	 dokumentere	 nytten	 av	 og	 kvaliteten	 på	 tjenestene	 våre,	 i	

samarbeid	med	Ågrenska,	brukerorganisasjonene,	universitetene,	LMS.		

• legge	 til	 rette	 for	 at	 Frambus	 egne	 forskere,	 forskere	 på	 andre	 sentre	 i	 den	

nasjonale	tjenesten	utnytter	muligheten	som	ligger	 i	å	kunne	samle	mange	med	

samme	diagnose	ett	sted	til	forskning.		

	

Frambu som innovasjonsarena for sjeldenfeltet 

Som	de	første	pionerene	på	Frambu	vil	vi	alltid	se	framover	og	jakte	på	nye	tilnærminger	

til	både	kunnskapsutvikling	og	kunnskapsformidling	på	sjeldenfeltet.	Frambu	skal	være	

en	arena	for	innovasjon	av	tjenestetilbudet	for	hele	sjeldenfeltet.	Tjenesteinnovasjon	skal	

være	en	del	av	alle	tjenesteområdene,	med	et	særlig	fokus	på	å	utvikle	digitale	tjenester	

som	gjør	oss	mer	tilgjengelig	for	målgruppene	våre,	og	som	forsterker	mulighetene	for	

dialog.	 

	

I	planperioden	skal	Frambu	

	

• utvikle	 nye	 modeller	 for	 kunnskapsutvikling,	 kunnskapsformidling	 og	

kunnskapsdeling	på	sjeldenfeltet,	i	samarbeid	med	målgruppene	våre	og	relevante	

aktører	på	ulike	kunnskapsområder	(helse,	teknologi,	pedagogikk	osv.)		



• utvikle	 det	 fysiske	 tilbudet	 på	 senteret	 og	 tilbudet	 gjennom	 digitale	 flater	 i	

sammenheng	med	 hverandre,	 både	 for	 å	 unngå	 dobbeltkjøring	 og	 ved	 at	 de	 to	

kanalene	supplerer	hverandre.	

	

Frambu som en utviklende og inkluderende arbeidsplass 

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

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

Frambus	 formål,	 og	 til	 Frambus	 brukergrupper.	 Som	 kunnskapsorganisasjon	

opprettholder	 og	 videreutvikler	 Frambu	 sin	 kompetanse	 i	 møte	 med	 nye	

diagnosegrupper.	På	denne	måten	er	vi	relevante	og	attraktive	for	mennesker	i	alle	aldre	

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

arbeidsplass	som	sikrer	fornyelse	av	organisasjonen	gjennom	nyrekruttering.	

	

I	planperioden	skal	Frambu	

	

• videreutvikle	sin	tverrfaglige	kompetanseprofil	gjennom	kompetanseutvikling	og	

nyrekruttering.		

• sikre	at	Frambus	ansatte	speiler	sammensetning	i	samfunnet	ellers.		

• sørge	for	lavest	mulig	sykefravær	og	høyest	mulig	trivsel	gjennom	interne	tiltak.		

	

Frambu som et framtidsretta senter 

Frambu	 skal	 fortsatt	 være	 en	 fysisk	 møteplass,	 og	 da	 må	 bygg	 og	 uteområder	

videreutvikles	 slik	 at	 de	 framstår	 som	 attraktive	 for	 alle	 våre	 brukergrupper,	 og	 kan	

romme	aktiviteter	og	 fasiliteter	som	møter	deres	behov.	Beliggenheten	 i	Østmarka	må	

løftes	fram	som	et	viktig	fortrinn	i	den	nasjonale	tjenesten.	Samtidig	er	det	viktig	å	arbeide	

for	at	belegget	på	Frambu	er	høyest	mulig	(aktivitet	både	ukedager	og	helger)	

	

I	planperioden	skal	Frambu	

	

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

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

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



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

basert	på	resultatene	av	mulighetsstudien.		

• Lage	en	finansieringsplan	for	utbyggings-	og	renoveringsplanene.	

		
	



Til:	Styret	i	Stiftelsen	Frambu		

Fra:	Frambus	administrasjon		

Saksnummer	29/19	

Sakstype:	Vedtakssak	

Møtenummer:	3/2019�	
Møtedato:	19.	september	2019	

Dokumentdato:	6.	september	2019	

Saksbehandler:	Kristian	E.	Kristoffersen	

 
STIFTELSEN FRAMBU 

	

	

	

Mandat	valgkomiteen	
Bakgrunn	

Det	skal	velges	nye	eksterne	representanter	til	styret	i	stiftelsen	Frambu	med	funksjonstid	

1.1.20	–	31.1223.	På	styremøtet	4.	 juni	2019	vedtok	styret	at	Frambus	administrasjon	

legger	fram	et	utkast	til	mandat	for	valgkomiteen	på	septembermøtet.		

	

Forslag	til	mandat	legges	med	dette	fram	for	styret.		

	

Forslag	til	vedtak:	Styret	godkjenner	mandat	for	valgkomiteen		
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Mandat	for	valgkomiteen	

	

§	1	Sammensetning	av	valgkomiteen	

For	sammensetning	av	valgkomiteen	vises	det	til	§4	i	vedtektene	for	Stiftelsen	Frambu:			

	

§	4	Valgkomite	

Styret	 i	 Stiftelsen	Frambu	 skal	 annethvert	 år	 utpeke	 en	 valgkomité	 som	 skal	 gi	

innstilling	 til	 styret	 om	 øvrige	 styre-	 og	 varamedlemmer	 i	 samsvar	 med	 §	 3.	

Valgkomiteen	 skal	 bestå	 av	 3	 representanter	 som	 følger:	 1.	 Ett	 av	

styremedlemmene	som	ikke	er	på	valg.	Dette	styremedlemmet	er	valgkomiteens	

leder.	2.	To	 faglig	anerkjente	eksterne	personer	 som	kjenner	Frambus	 fagfeltet.	

Styret	kan	fastsette	mandat	for	valgkomiteens	arbeid.	

	

§2	Valgkomiteens	saksbehandling	

Møter	 i	 valgkomiteen	avholdes	etter	 innkalling	 fra	valgkomiteens	 leder.	Det	 skal	 føres	

protokoll	fra	valgkomiteens	møter,	som	underskrives	av	de	tilstedeværende	medlemmer.	

	

Komiteen	innhenter	opplysninger	og	råd	om	aktuelle	kandidater	fra	administrasjonen	og	

andre	personer,	herunder	de	ansattes	representanter	og	representanter	for	brukerne	i	

styret,	som	anses	relevante.	

	

For	 å	 sikre	 at	 styrets	 kompetanse	 er	 best	 mulig	 innrettet	 på	 Frambus	 behov,	 bør	

valgkomiteen	innhente	råd	fra	styret	og	daglig	leder	for	å	utarbeide	sin	innstilling	til	nye	

styremedlemmer	til	styret.	Valgkomiteen	tar	selv	initiativ	til	slike	møter	eller	kontakter.	

Styreleder	og	daglig	leder	skal,	uten	å	ha	stemmerett,	innkalles	til	minst	ett	møte	(fysisk	



eller	digitalt)	med	valgkomiteen	eller	med	valgkomiteens	 leder	 før	komiteen	avgir	 sin	

endelige	innstilling.	

	

Valgkomiteen	bør	i	etterkant	av	nominasjonsprosessene	foreta	en	egenevaluering	av	sitt	

arbeid	og	mandat.	

	

§	4	Valgkomiteens	vurderinger	

a)	Kandidater.	

Valgkomiteen	 har	 ansvar	 for	 å	 fremme	 forslag	 på	 kandidater	 til	 de	 styreoppnevnte	

medlemmene	 i	 styret.	 Disse	 utgjør	 samlet	 tre	 (3)	 styremedlemmer	 og	 to	 (2)	

varamedlemmer.		

	

b)	Kandidatenes	bakgrunn	

Styret	 bør	 være	 sammensatt	 slik	 at	 det	 kan	 ivareta	 Stiftelsen	 Frambus	 behov	 for	

kompetanse	og	mangfold.	

	

Valgkomiteens	innstilling	skal	sikre	at	styret	har	den	nødvendige	kompetanse	og	erfaring	

for	å	lede	virksomheten.	Det	bør	tas	hensyn	til	at	styret	kan	fungere	godt	som	kollegialt	

organ.	

	

Valgkomiteen	bør	over	tid	balansere	behovene	for	kontinuitet	og	fornyelse.	Gjennom	

valgkomiteens	innstilling	sikres	god	kjønnsfordeling	(40	–	60	%),	og	geografisk	spredning	

når	det	gjelder	styremedlemmenes	landsdelstilhørighet.	

	

c)	Valgkomiteens	informasjonsplikt.	

Kandidater	som	stiller	til	valg,	skal	av	valgkomiteen	bli	gjort	kjent	med	Stiftelsen	Frambus	

vedtekter,	styrets	instruks	og	andre	relevante	forhold	ved	styrets	arbeid.	

	

§5	Behandling	av	valgkomiteens	innstilling	

Valgkomiteens	 innstilling	til	styret	skal	 foreligge	 i	god	tid	 før	styremøte	hvor	valg	skal	

foregå.	

	

Komiteens	leder	eller	den	han/hun	måtte	bemyndige,	fremlegger	innstilligen	for	styret.	



	

Valgkomiteens	 innstilling	 skal	 inneholde	 informasjon	 om	 kandidatenes	 kompetanse,	

alder,	utdannelse,	yrkesmessige	erfaring	og	nåværende	arbeidsforhold.	Det	skal	opplyses	

om	vesentlige	oppdrag	som	kandidatene	eventuelt	har	i	andre	virksomheter	eller	andre	

forhold	som	kan	ha	innvirkning	på	arbeidet	i	styret.	

	

	

Vedtatt	19.	september	2019	
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Valgkomite	
Styremøtet	i	juni	2019	gjorde	følgende	vedtak	om	valgkomite:		

	

1. Berit	 Otterlei	 går	 inn	 som	 leder	 for	 valgkomiteen,	 i	 samsvar	 med	 §4	 i	

stiftelsens	vedtekter.	

2. Styreleder	 og	 nestleder	 arbeider	med	 å	 finne	 to	 eksterne	 kandidater	 til	

valgkomiteen.	

	

På	bakgrunn	av	dette	legges	følgende	forslag	til	valgkomite	fra	for	styret:		

	

Kjetil	Ørbeck	(siviløkonom,	leder	av	Ecura	helse,	og	tidligere	direktør	i	Stiftelsen	

Frambu)	

Reidun	Jahnsen	(fysioterapeut	og	forsker	OUS,	professor	II,	UiO,	leder for CPOP i 
Norge) 
Berit	Otterlei	(leder)	

	

Forslag	til	vedtak:	Styret	godkjenner	forslaget	til	valgkomite	
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Palliasjon	til	barn	og	unge	på	Frambu	
	
Bakgrunn	
Det	foreliggende	notatet	er	utgangspunkt	for	drøfting	av	tema	barnepalliasjon,	som	styret	

har	 bestilt	 (marsmøtet,	 sak	 07/19).	 Utgangspunktet	 er	 Helsedirektoratets	 føringer	 i	

Nasjonal	faglig	retningslinje	for	palliasjon	av	barn	og	unge	uavhengig	av	diagnose.	Notatet	
gir	 en	 kort	 innføring	 i	 begrepet	 og	 setter	 det	 i	 sammheng	 med	 Frambus	 mandat	 og	

kompetansesenteroppgaver	nå	og	i	fremtiden,	sett	i	lys	av	den	faglige	retningslinjen	og	

iverksettingen	av	denne.			

Barnepalliasjon	er	et	relativt	nytt	begrep	og	har	den	senere	tid	fått	høy	prioritet	i	

Norge.	I	følge	Verdens	Helseorganisasjon	(WHO)	er	barnepalliasjon	en	aktiv	og	helhetlig	
støtte	til	barnets	og	familiens	fysiske,	psykiske,	sosiale	og	eksistensielle	behov,	som	starter	
ved	diagnosetidspunktet	og	varer	livet	ut,	med	etterfølgende	oppfølging	for	familien.1	Den	
nasjonale	 retningslinjen	 benytter	 begrepet	 barn	 og	 unge	 med	 livstruende	 og/eller	

livsbegrensende	sykdom,	men	når	antall	barn	dette	gjelder	anslås	i	NOU	2017:16	På	liv	
og	 død,	 benyttes	 begrepet	 barn	med	 behov	 for	 lindrende	 behandling	 og	 omsorg.	 Dette	
begrepet	gir	i	hovedsak	assosiasjoner	til	den	siste	delen	av	livet.	

Frambus	syn	er	at	også	barn	med	 livstruende	og/eller	 livsbegrensende	sykdom	

skal	få	«leve	mens	de	gjør	det»	(Piet	Hein)	og	utfolde	seg	sammen	med	andre	barn	og	unge	

på	deres	arenaer.	Sammen	med	kunnskap	om	at	de	fleste	barna	både	vil	bli	ungdommer	

og	unge	voksne	og	at	mange	får	et	lengre	voksenliv,	er	det	krevende	for	oss	å	forholde	oss	

til	 at	 vårt	 arbeid	 på	 området	 handler	 om	 palliasjon.	 Vi	 er	 også	 kjent	med	 at	 foreldre	

reagerer	på	at	deres	barn	skal	 inn	 i	et	palliativt	 forløp.	Vi	er	 likevel	 innforstått	med	at	

begrepet	er	innført	og	vil	forholde	oss	til	dette	fremover.	

I	følge	NOU	2017:16	er	det	minst	3500-4000	barn	i	Norge	som	årlig	har	behov	for	

lindrende	 behandling	 og	 omsorg.	 Av	 disse	 har	 ca.	 40	 %	 genetiske	 eller	 medfødte	

tilstander,	ca.	40	%	har	nevromuskulære	sykdommer	og	ca.	20	%	har	kreftsykdommer.2	

Ut	fra	disse	tallene	har	ca.	80	%	av	barn	med	behov	for	palliativ	oppfølging	tilknytning	til	

Frambu.	

	
1	World	Health	Organization	(WHO).	WHO	Definition	of	Palliative	Care	for	Children.	Lest	16.08.19;	hentet	
fra	http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/	

	
2	NOU	2017:16	På	liv	og	død.	Palliasjon	til	alvorlig	syke	og	døende.	Sitert	16.08.19;	Hentet	fra	

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/	



Nasjonal	 faglig	 retningslinje	 for	 palliasjon	 til	 barn	 og	 unge	 uavhengig	 av	 diagnose3	
presiserer	at	barn	og	unge	i	Norge	med	livstruende	og/eller	livsbegrensende	sykdom	og	

deres	familie	bør	tilbys	palliativ	oppfølging	i	henhold	til	WHOs	definisjon.	Barn	med	behov	

for	 palliasjon	 blir	 delt	 inn	 i	 fire	 kategorier,	 som	 alle	 inkluderer	

diagnoser/diagnosegrupper	som	Frambu	har	kompetansesenteransvar	for:		

	

1) Barn	med	livstruende	sykdom,	der	det	finnes	medisinsk	behandling,	men	som	ikke	alltid	
helbreder	

2) Barn	med	forhold	hvor	tidlig	død	er	uunngåelig	
3) Barn	med	progressive	sjeldne	sykdommer	
4) Barn	som	har	forhold	hvor	alvorlighetsgrad	fører	til	risiko	for	komplikasjoner	

	
Frambus	erfaring	er	at	familier	med	minoritetsbakgrunn	utgjør	en	særlig	sårbar	gruppe	

med	tanke	på	barn	med	behov	for	palliativ	oppfølging.	Det	samme	gjelder	de	diagnosene	

der	barn	og	foreldre	kan	ha	samme	diagnose.	

Pr.	22.08.2019	har	Frambu	registrert	2278	barn	og	unge	med	sjeldne	diagnoser	i	

alderen	0-18	år.	Det	er	stor	variasjon	i	funksjon	innad	i	diagnosegruppene,	og	det	utvikles	

ny	medikamentell	behandling	for	flere	av	gruppene.	Det	er	derfor	utfordrende	å	definere	

tydelig	 hvem	 som	 faller	 inn	 under	 WHOs	 definisjon	 og	 er	 i	 målgruppen	 for	 palliativ	

oppfølging.		

I	1999	fikk	Frambu	et	oppdrag	fra	daværende	Etat	for	rådssekretariater	og	enkelte	

helse-	og	sosialfaglige	oppgaver.	Vi	skulle	opprette	kompetansesenterfunksjoner	for	barn	

og	 unge	 med	 medfødte	 fremadskridende	 nevrologiske	 sykdommer	 som	 debuterer	 i	

barnealder. 4 	Gjennom	 det	 treårige	 prosjektet,	 ProUnik,	 økte	 Frambus	 kunnskap	 og	

kompetanse	 på	 diagnoser	 og	 temaer	 som	 er	 aktuelle	 for	 barn	 og	 familier	 i	 denne	

situasjonen.	Kunnskapen	og	kompetansen	er	løpende	styrket	og	videreutviklet	frem	til	i	

dag.		

Frambu	 har	 nå	 en	 tverrfaglig	 sammensatt	 personalgruppe	 med	 helsefaglig,	

sosialfaglig	 og	 pedagogisk	 bakgrunn	 som	 har	 en	 unik	 handlingskompetanse	 når	 det	

gjelder	 barn	 og	 unge	med	 ulike	 sjeldne	 livstruende	 og	 livsbegrensende	 sykdommer.	 I	

begrepet	 handlingskompetanse	 legger	 vi	 kunnskap	 og	 ferdigheter,	men	 ikke	minst	 de	

holdningene	som	er	av	avgjørende	betydning	for	at	disse	barna	og	ungdommene	skal	få	
leve	et	liv	i	tråd	med	sine	forutsetninger,	ønsker	og	behov	og	på	de	arenaene	der	andre	barn	
og	unge	utfolder	seg	til	daglig.	

Frambus	tilbud	til	barn	og	unge	med	behov	for	palliativ	oppfølging	tar	utgangspunkt	i	

et	leve-med-perspektiv	og	er	rettet	mot	både	barna	selv,	pårørende	og	tjeneste-apparatet:		

	

1) Brukerkurs	rettet	mot	familier	
2) Fagkurs	rettet	mot	tjenesteytere	
3) Veiledningstjenester	
4) Undervisning	og	nettkurs		

	
3	Helsedirektoratet	(2017).	Nasjonal	faglig	retningslinje	for	palliasjon	av	barn	og	unge	uavhengig	av	

diagnose.	Sitert	16.08.19;	Hentet	fra	https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-

unge	
4	Frambu	kompetansesenter	for	sjeldne	diagnoser	(2004).	Prosjektrapport	ProUnik.	Etablering	av	

kompetansefunksjoner	for	barn	og	unge	med	medfødte	fremadskridende	nevrologiske	sykdommer	og	

deres	familier.	Frambu.	



	

Videreutvikling	av	Frambus	tilbud	og	iverksetting	av	retningslinjene	
Frambus	erfaring	 er	 at	 barn	og	unge	med	 livstruende	og	 livsbegrensende	 sykdommer	

oftest	 har	 god	 medisinsk	 oppfølging	 lokalt	 og/eller	 regionalt.	 Dette	 gjelder	 spesielt	

barn/unge	med	sykdommer	som	innebærer	et	raskt	fremadskridende	forløp.	Erfaringene	

er	 imidlertid	 at	 kompetansen	 lokalt	 ofte	 er	 mangelfull	 når	 det	 gjelder	 temaer	 som	

omhandler	det	å	leve	med	en	sjelden	alvorlig	sykdom,	f.eks.:		

	

• Diagnoseinformasjon	i	et	livsløpsperspektiv	

• Psykososial	ivaretakelse	av	barnet	og	familien,	inkl.	søsken	og	besteforeldre	

• Pedagogisk	tilrettelegging	i	barnehage	og	skole,	inkl.	helseivaretakelse	i	skolen	

• Familiens	behov	knyttet	til	tjenester	og	ytelser	

• Ivaretakelse	av	det	profesjonelle	miljøet	rundt	familiene	og	de	som	jobber	tett	på	

	

Frambus	handlingskompetanse	slik	denne	er	beskrevet	ovenfor,	gjør	oss	særlig	egnet	til	

å	gjennomføre	vår	 supplementsrolle	overfor	det	øvrige	 tjenesteapparatet	på	alle	disse	

områdene.	 	 Frambu	 bør	 derfor	 profilere	 seg	 på	 og	 ytterligere	 utvikle	 sitt	 tilbud	 på	

områdene	i	tråd	med	den	faglige	nasjonale	retningslinjen	for	palliasjon	til	barn	og	unge.	

Frambu	har	lang	og	god	erfaring	med	samarbeid	med	ulike	instanser.	I	arbeidet	

med	 barn	 med	 livstruende/livsbegrensende	 sykdommer	 bør	 det	 imidlertid	 være	 en	

målsetting	å	etablere	 tettere	samarbeid	med	andre	som	arbeider	med	barnepalliasjon,	

f.eks.	 andre	 sjeldensentre,	 habiliteringstjenestene	 (spesielt	 barnehabiliteringen),	

sykehusene,	 spesielt	 barneavdelingene,	 Lærings-	 og	 mestringssentrene	 (LMS),	 både	

regionalt	og	lokalt,	Statped	og	brukerorganisasjonene.	Et	tettere	samarbeid	med	nordiske	

samarbeidspartnere	 som	 f.eks.	 Ågrenska,	 et	 kompetansesenter	 for	 sjeldne	 diagnoser	

bygget	opp	etter	modell	av	Frambu,	Sverige,	Centrum	för	sällsynta	diagnoser,	Karolinska	

Universitetssjukhuset,	 Sverige,	 Institut	 for	Kommunikation	 og	Handicap	 (Danmark)	 er	

også	aktuelt.		

Det	 er	 grunn	 til	 å	 tro	 at	 mange	 miljøer	 ikke	 er	 kjent	 med	 Frambus	 solide	

kompetanse	 knyttet	 til	 barn	 og	 unge	 med	 behov	 for	 palliasjon	 og	 at	 vi	 allerede	 gir	

brukergruppen	tilbud	i	tråd	med	den	nasjonale	veilederen	på	området.	Frambu	bør	derfor	

lage	 en	 plan	 for	 synliggjøring.	 Først	 og	 fremst	 bør	 det	 etableres	 kontakt	 med	

Helsedirektoratet	for	å	sørge	for	at	de	er	godt	kjent	med	den	kompetansen	vi	besitter	på	

området	 og	 det	 tilbudet	 vi	 har	 til	 barn	 med	 livstruende	 og/eller	 livsbegrensende	

sykdommer	 og	 deres	 familier	 og	 tjenesteapparat.	 Frambu	 bør	 også	 invitere	

samarbeidspartnere	til	dialog	og	drøfting	for	å	avklare	de	ulike	instansenes	tilbud,	roller	

og	 oppgaver,	 samt	 undersøke	muligheten	 for	 videre	 samarbeid,	 f.eks.	 om	 brukerkurs,	

fagkurs,	konferanser,	nettkurs.	Det	kan	f.eks.	skje	 i	 forbindelse	med	lanseringen	av	det	

nye	nettkurset	Å	arbeide	tett	på	barn	med	fremadskridende	sykdom.	Det	må	avklares	på	
hvilken	måte	og	på	hvilket	nivå	det	er	mest	hensiktsmessig	å	rette	en	slik	henvendelse	til	

aktuelle	instanser.	

For	ytterligere	å	styrke	egen	kompetanse	og	videreutvikle	Frambus	tjenestetilbud	

til	 denne	 gruppen,	 bør	 det	 vurderes	 om	 Frambu	 kan	 ha	 en	 gjennomgående	 tematisk	



satsning	på	barnepalliasjon	i	2021.	En	slik	satsning	vil	også	kunne	åpne	for	muligheten	

for	forskningsprosjekter	og	et	utvidet	samarbeid	med	andre	instanser.		

Andre	måter	Frambu	kan	videreutvikle	sitt	tilbud	på	(se	vedlegg	for	eksempler):		

	

• Arrangere	 flere	 brukerkurs	 for	 familier	 som	 har	 barn	 med	 sjeldne	
livstruende/livsbegrensede	sykdommer	(vedlegg	1)	

• Arrangere	nettverkssamlinger	og/eller	fagkurs,	både	lokalt	og	regionalt,	med	ulike	temaer	
knyttet	til	barnepalliasjon.	Dette	må	gjøres	i	samarbeid	med	lokale/regionale	instanser.	

(vedlegg	2)	

• Arrangere	camp	for	familier	som	har	barn	med	behov	for	palliativ	oppfølging	og	der	barna	
har	 vesentlig	 forkortet	 levetid	 for	 å	 gi	 aktiv	og	helhetlig	 støtte	 til	 barnets	og	 familiens	

fysiske,	psykiske	og	sosiale	behov.		

• Utvikle	et	studium	på	15	studiepoeng,	etter	mønster	av	det	vi	allerede	har	gjennomført:	
Helsepedagogikk	ved	sjeldne	tilstander.	(vedlegg	3)	

	
Praktiske,	faglige,	ressursmessige	og	økonomiske	konsekvenser	
Skal	 de	 fire	 tiltaka	 over	 kunne	 realiseres,	 må	 dette	 finansieres	 utenfor	 Frambus	

rammefinansiering	fra	HSØ.	Praktisk	vil	dette	innebære	at	fagpersoner	på	Frambu	med	

spesialkompetanse	 på	 feltet	 må	 frikjøpes,	 i	 størrelsesorden	 fire	 årsverk,	 og	 at	 disse	

erstattes	med	vikarer	så	lenge	det	utvidede	tilbudet	gjennomføres.	I	tillegg	må	det	tilføres	

ett	administrativt	årsverk,	til	alle	de	fire	tiltakene,	og	en	sum	til	dekning	av	administrative	

kostnader.			

	

Basert	på	disse	rammene,	og	frikjøp	i	stillingskategoriene	spesialpedagog,	fysioterapeut,	

psykolog,	lege	og	konsulent	blir	de	årlige	kostnadene	(inkl.	sosiale	kostnader)	5	millioner	

NOK.		

	

Se	forøvrig	vedlegg	for	eksempler	på	aktuelle	tiltak.		

	

Forslag	til	vedtak:	
Styreleder	 ber	 om	et	møte	med	Helsedirektoratet	 for	 å	 informere	 om	Frambus	

kompetanse	 og	muligheter	 på	 feltet,	 samt	 behovet	 for	 ressurser.	 Styreleder	 og	

direktør	deltar	på	et	eventuelt	møte.			
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  Regionalt fagkurs for Helse Nord 

  

Å arbeide med barn og unge som har en sjelden 
diagnose som innebærer komplekse medisinske 
utfordringer og/eller et fremadskridende forløp 

 
 

Dato: 18.10.2018 

Søknadsfrist: 04.10.2018 

Sted: Universitetssykehuset i Tromsø.  
Auditoriet A3-503, UNN, Tromsø. Sykehusvegen 38 

 

 

 

 

Målgruppe: 
Tjenesteytere i 1. og 2. linjetjenesten som arbeider med barn og unge 0-18 år. 

Kursets målsetning: 
Å styrke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser 
som gir sammensatte vansker og/eller et fremadskridende forløp, samt ulike 
sider ved det å leve med og arbeide i dette feltet. Det vil bli lagt til rette for 
erfaringsutveksling i grupper. 

Kursgodkjenning: 

• Godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med 7 timer 
• Godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som meritterende 

til ergoterapispesialist innen barns helse 
• Godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer som 

spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av 
spesialitet 

• Godkjent av Psykologiforeningen med 7 timers vedlikeholdsaktivitet 
• Godkjent av Legeforeningen med 7 timer: 

o Allmennmedisin - valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen 
o Barnesykdommer - valgfritt kurs for leger i spesialisering og 

spesialistenes etterutdanning. 
o Nevrologi - spesialistenes etterutdanning. 

 
Kursavgift 
Kr. 500,- som inkluderer mat og materiell. 

Påmelding til kurset i Tromsø: 
Du kan melde deg på kurset gjennom Frambus nettsider (www.frambu.no) på 
kurskalenderen.  

Noe du lurer på? 
Kontakt oss for faglige spørsmål til Rita Stige (rss@frambu.no) eller for 
praktiske spørsmål til Berit Hundal (beh@frambu.no)  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.frambu.no/
mailto:rss@frambu.no
mailto:beh@frambu.no
Kristian Kristoffersen
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08.30  Velkommen 
 
08.35 – 09.45 Oppfølging og behandling ved sjeldne diagnoser som innebærer komplekse 

medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp – erfaringer fra UNN 
ved overlege Bård Forsdahl, UNN 
 

09.45 – 10.00 Pause 
 
10-00 – 10.45 Fysioterapi, ikke bare kropp og funksjon 

ved fysioterapeut Benedicte Schleis, Barnehabiliteringen Hammerfest. 

10.45 – 11.00 Pause 
 
11.00 – 11.45 Hvordan styrke barnets muligheter for samspill og deltakelse 

ved Kari Ellingsen, Statped Nord 
 

 
11.45 – 12.45 Lunsj  
 
 
12.45 – 13.30 En diagnose som setter oss alle på prøve  

Jørgen Forøy forteller om å leve med MLD i familien 

 
13.30 – 13.45 Pause 
  
13.45 – 14.30 Psykososial støtte til familien 
  ved psykologspesialist Torun Vatne, Frambu 
 
14.30 – 14.45 Pause 
 
14.45 – 15.15 Å arbeide tett på et barn som har en diagnose som innebærer komplekse 

medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp 
 ved spesialpedagog Monica Andresen, Frambu 
 
15.15 – 15.45 Hvordan ivareta seg selv i jobben? 
 ved psykologspesialist Torun Vatne, Frambu 
 
15.45 Avslutning og vel hjem 
 

 



 

 

 

 

 

  

Overlege Bård Forsdahl, UNN 
Overlege ved barneavdelingen Unn Tromsø siden 2000. Jobber hovedsakelig med 
barn med sammensatte diagnoser. Har ansvar for barn som har behov for 
pustehjelpemidler.

Fysioterapeut Benedicte Schleis, Barnehabiliteringen i Hammerfest, Hun arbeider 
med barn og unge med sammensatte utfordringer.  
Utdannet i 1994 i Tromsø og har også jobbet mange år i kommunehelsetjenesten 
med barn og unge, vært IP koordinator for mange IP og jobbet som leder for 
spesialpedagogisk avdeling på ungdomsskole. 

Kari Ellingsen 
Kari Ellingsen er spesialpedagog i Statped Nord. Har master i logopedi og har variert 
spesialpedagogisk praksis, blant annet fra pedagogisk – psykologisk tjeneste. Er 
tilknyttet avdelingen Sammensatte lærevansker og har lang erfaring med barn og 
unge med omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelser. 

Monica Andresen er spesialpedagog på Frambu. Hun har master i 
spesialpedagogikk og tidligere jobbet i pedagogisk-psykologisk tjeneste. 
Andresen har lang erfaring med barn, unge og voksne som har diagnoser som 
innebærer omfattende kommunikasjons- og omsorgsbehov, samt barn og 
unge med alvorlig fremadskridende tilstander.  

 
Torun M. Vatne 
Torun er psykologspesialist og forsker på Frambu med en doktorgrad om temaet 
kommunikasjon med alvorlig syke barn. Torun vil snakke om hvordan man kan ta 
vare på seg selv for å orke å stå i alle de utfordringene barnet opplever og hvordan 
man kan snakke med og støtte barnet. 

 
Jørgen Forøy 
Far til to barn med MLD, en alvorlig fremadskridende diagnose. Han fokuserer på å 
leve så godt man kan i en svært vanskelig situasjon, og hvor viktig et fungerende 
hjelpeapparat er.  
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HSD1000 Helsepedagogikk i møte med
sjeldne diagnoser

Emnekode: HSD1000

Studiepoeng: 15

Semester
Vår / Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

har kunnskap om hva som defineres som en sjelden diagnose
har kunnskap om særlige utfordringer knyttet til det å ha en sjelden diagnose
har kjennskap til sentrale helsepedagogiske prinsipper
har kunnskap om hvordan man kan legge til rette for læring og utvikling for
personer med ulike funksjonsnedsettelser knyttet til sjeldne diagnoser
har kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
forstår betydningen av samarbeid med ulike aktører i et tverrfaglig samarbeid for
best mulig læring og utvikling hos personer med en sjelden diagnose

 

Kristian Kristoffersen
Vedlegg 3
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Ferdighet

Studenten

kan tilrettelegge for livsmestring for personer med ulike typer
funksjonsnedsettelser
kan reflektere over eget arbeid i møte med personer med sjeldne diagnoser og
deres pårørende
kan finne, vurdere og formidle relevant informasjon og fagstoff.

 

Generell kompetanse

Studenten

er bevisst egne holdninger og fokuserer på muligheter fremfor begrensninger i
arbeidet med sjeldne diagnoser
kan utveksle synspunkter og erfaringer med bakgrunn i fagområdet, og gjennom
dialog og refleksjon bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis
har innsikt i faglige og etiske problemstillinger og betydningen av
brukermedvirkning.

Innhold

Hva er en sjelden diagnose?
Ulike typer diagnoser og særlige utfordringer ved dem
Helsepedagogikk ved sjeldne diagnoser
Livsløpsperspektiv og langsiktig planlegging
Holdninger og etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger
Videoforelesninger
Podcast
Canvas læringsplattform
Refleksjonsnotat
Quiz
Selvstudium
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges

Deltakelse på oppstartsamling, alternativt se denne strømmet eller i opptak
2 refleksjonsnotat
Deltakelse på 3 av 5 webinarer  
Studieoppgave
Refleksjonsoppgave
Vurdering av andres oppgaver
Quiz

Eksamen

Hjemmeeksamen over 10 dager, individuell eller i gruppe på2-3 personer. Oppgaven kan
besvares i form av monografi, podkast, videoforelesning eller artikkel. Produktet
vurderes til  Bestått/Ikke bestått. 

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innhold i produktet.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler

Ansvarlig fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
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STIFTELSEN FRAMBU 

	

	
	

Forvaltning	av	overskuddslikviditet	
Bakgrunn	

På	styremøtet	i	juni	drøfta	styret	(sak	19/19)	hvordan	Frambus	overskuddslikviditet	(i	

saksframlegget	feilaktig	kalt	egenkapital)	best	kan	forvaltes.	Styret	fikk	seg	presentert	ett	

forslag,	basert	på	et	tilbud	fra	Handelsbanken,	om	at	deler	av	dette	overskuddet	skulle	

forvaltes	gjennom	et	pengemarkedsfond,	der	effektiv	rente	per	30.4.19	var	3,55%.			

	

Styret	gjorde	følgende	vedtak,	basert	på	diskusjonen	i	møtet:		

	

Frambus	administrasjon	legger	fram	saken	på	nytt	på	neste	møte,	med	følgende	

punkter:	 (1)	Resultat	av	 forhandlinger	med	Handelsbanken	om	høyere	rente	på	

nåværende	avtale;	(2)	innhenta	tilbud	fra	to	eller	tre	konkurrerende	banker;	(3)	

en	vurdering	av	hva	det	vil	 innebære	å	nedbetale	 langsiktig	 gjeld	med	deler	 av	

egenkapitalen.		

	

1.	Forhandlinger	med	Handelsbanken	om	høyere	rente	på	nåværende	avtale	

På	 forespørsel	 har	Handelsbanken	 satt	 oppnåværende	 rente	 (per	 12.8.19)	 på	 1,3%	 til	

1,5%.	Denne	forventes	å	stige	i	takt	med	ytterligere	renteøkninger	i	Norges	Bank.		

	

	

2.	Tilbud	fra	konkurrerende	banker	

Av	de	større	bankene	i	Norge	er	det	ingen	som	har	et	tilsvarende	tilbud	(dvs.	tilsvarende	

rente	og	uten	bindingstid).	Det	nærmeste	alternativet	er	et	såkalt	fastrente-innskudd,	der	

DNB	og	Sparebank	1	Akershus	og	Østfold,	som	begge	tilbyr	2,0	%,	med	bindingstid	2	år,	

maksimum	8,0	mill.	kr.	Handelsbanken	har	ikke	dette	tilbudet.	Dette	er	0,5	%	høyere	enn	



de	t	vi	 får	per	 i	dag	 i	Handelsbanken,	noe	som	for	et	 innskudd	på	16	mill.kr.	utgjør	kr	

80.000	 i	 økte	 renteinntekter	 per	 år.	 Om	 Norges	 Banks	 rente	 økes	 i	 september	 eller	

desember	så	halveres	dette	til	kr	40.000.		Stiger	den	ytterligere	i	2020	så	blir	det	null	eller	

tap.	

	

3.	Vurdering	av	alternativ	forvaltning	av	overskuddslikviditeten	

Administrasjonen	har	bedt	BDO	(som	også	er	revisor	for	Frambu)	om	råd	i	denne	saken.	

Rådet	går	ikke	entydig	den	ene	eller	den	andre	veien.	Det	vil	være	noe	å	spare	på	å	betale	

ned	 på	 pantelånet	 (med	 dagens	 rentenivå	 ca.	 kr.	 150.000	 dersom	 vi	 betaler	 ned	 hele	

pantelånet,	 som	 per	 31.8.19).	 Dette	 må	 veies	 opp	 mot	 behovet	 for	 å	 ha	 likviditet	

tilgjengelig	når/dersom	større	prosjekter	skal	igangsettes.	Råd	fra	BDO	tyder	likevel	på	

at	det	ikke	er	tungtveiende	argumenter	mot	å	nedbetale	pantelånet.	Det	kan	likevel	være	

klokt	å	vurdere	om	alt	skal	nedbetales	med	en	gang,	eller	om	Frambus	administrasjon	skal	

få	fullmakt	til	å	vurdere	raskere	nedbetaling	etter	en	hensiktsmessig	tidsplan,	som	ses	i	

forhold	til	den	totale	økonomiske	situasjonen.		

	

Forslag	til	vedtak:		

Frambus	 administrasjon	 får	 fullmakt	 til	 å	 nedbetale	 inntil	 hele	 pantelånet	 etter	 en	

hensiktsmessig	tidsplan.		






