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1 Innledning	

Virksomhetsplanen til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser inneholder en 
innledende beskrivelse av tjenesten (kapittel 2). I kapittel 3 gis generell informasjon om 
senteret. Kapittel 4 gir en oversikt over senterets planlagte mål for 2021, utformet i tråd 
med de strategiske målene for hele tjenesten fremover. Planlagte aktiviteter er sortert 
under hvert strategisk mål. Der det er nødvendig oppgis ansvarlig under beskrivelse av 
aktiviteten.  
 
For rapportering av tall (antall brukere m.v.) for 2021 gjelder ny fylkesstruktur. Dette vil 
fremkomme i tabeller for rapportering for 2021.  
 
2 Nasjonal	kompetansetjeneste	for	sjeldne	diagnoser						

2.1 Organisering	
Fra 1. januar 2014 har de ulike kompetansesentrene for personer med sjeldne diagnoser 
vært samorganisert under én kompetansetjeneste, organisert under Helse Sør-Øst. 
Kompetansetjenestens fellesenhet ligger på Oslo Universitetssykehus, Barne- og 
ungdomsklinikken. 
 
Formålet med samorganiseringen av kompetansesentrene var å oppnå bedre kvalitet 
gjennom: Synliggjøring av "sjeldenfeltet", styrket brukermedvirkning, enklere tilgjengelighet, 
ivareta grupper som ikke har tilbud i et kompetansesenter i dag, styrket faglig samarbeid 
mellom enhetene og mer effektiv utnyttelse av ressursene.  
  
Følgende kompetansesentre er organisert i NKSD: 
 
• Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser – Stiftelse* 
• Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS - Haukeland 

universitetssykehus 
• Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser - NK-SE - Oslo 

universitetssykehus 
• Nevromuskulært kompetansesenter - NMK - Universitetssykehuset Nord-Norge* 
• NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 

- Oslo universitetssykehus 
• Norsk senter for cystisk fibrose - NSCF - Oslo universitetssykehus 
• Senter for sjeldne diagnoser - SSD - Oslo universitetssykehus 
• TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser - 

Lovisenberg Diakonale Sykehus 
• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas sykehus** 
 
*Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) er tilknyttet NKSD gjennom NMK-
samarbeidet i egen samarbeidsavtale. EMAN er administrativt underlagt Nevrologisk avdeling, nevroklinikken i 
Oslo universitetssykehus. 
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**Tidligere Nasjonal kompetansetjeneste for dysmeli ved Rikshospitalet er gjort om til Nasjonalt fagnettverk 
for dysmeli og tilknyttet NKSD gjennom TRS. Fagnettverket er administrativt underlagt Ortopedisk avdeling, 
Seksjon for forskning i Ortopedisk klinikk i Oslo universitetssykehus. 

2.2 Forskrift	og	veileder	for	nasjonale	tjenester	i	spesialisthelsetjenesten	
Virksomhetsplan 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.  
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3 Frambu	kompetansesenter	for	sjeldne	diagnoser		

3.1 Organisering og profil  
 

 
Figur 1 Organisasjonskart for Stiftelsen Frambu 

 
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser driftes av Stiftelsen Frambu. Stiftelsen var 
tidlig ute med å gi aktivitetstilbud til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Stiftelsen har i 
dag en løpende rammeavtale med Helse Sør-Øst og får sitt oppdrag gjennom Nasjonal 
kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.   
 
Frambu har i sine tjenester et hovedfokus på kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling til 
fagpersoner, personer med en av Frambus diagnoser og deres familier, i tråd med forskrift 
og tjenesten strategi. Senteret er særlig godt tilrettelagt for kursopphold over flere dager for 
personer med en sjelden diagnose, familiene deres, tjenesteytere og nære nettverk. 
Frambus medarbeidere arbeider tverrfaglig og kunnskapsbasert og legger til rette for en 
bredt anlagt kunnskaps- og kompetanseutvikling hos våre brukere, deres familier og 
tjenesteytere.  
 
Kursvirksomheten gir personer med en sjelden diagnose og brukerorganisasjonene en viktig 
arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Samtidig gir det Frambus medarbeidere 
en unik mulighet til å se mange med samme diagnose samtidig, og slik bygge opp uvurderlig 
erfaringsbasert kunnskap om diagnosene senteret har ansvar for.  
 
Gjennom gjestekursene gir Frambu en unik mulighet for hele sjeldentjenesten til 
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.  
 
Det legges også vekt på nødvendige kompetansefremmende tiltak for alle faggrupper i 
organisasjonen.  
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Frambus virksomhet 
Frambus virksomhet er fokusert på to hovedområder. Det ene området er 
kompetansesenteret, med nasjonalt kompetansetjenesteansvar for rundt 450 sjeldne 
diagnoser. Senterets hovedaktiviteter, som alle bygger på prinsippet om kunnskapsbasert 
praksis, er:  
  

• Dokumentasjonsarbeid.   
• Formidling av kunnskap gjennom veiledning, kurs og digitale løsninger som e-læring, 

nettsted, sosiale medier, fagartikler på nett og papir osv.  
• Forskning og utviklingsarbeid, både på spesifikke diagnoser og tematiske områder 

med relevans for Frambus diagnoser.  
• 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, ungdom og 
voksne med en sjelden diagnose.  

• Diagnosespesifikke og temabaserte fagkurs for fagpersoner over hele landet, på 
senteret og i økende grad på videokonferanse.  

• Veiledningsoppdrag på videokonferanse, lokalt eller på Frambu. 
• Internasjonalt samarbeid.  

 
 
Den andre hoveddelen av Frambus virksomhet er utvikling, vedlikehold og drift av kurs- og 
konferansesenteret Frambu, som omfatter tomter, bygningsmasse og aktivitetsinstallasjoner 
på området. I tillegg kommer de interne tjenestene som er nødvendig for at senteret skal 
fungere optimalt for besøkende og ansatte.  
 

 
Arbeidet med virksomhetsplanen 
Arbeidet med virksomhetsplan 2021 startet i september, med drøfting i ledermøtet. I 
oktober ble planen drøfta i styret i stiftelsen Frambu. De ansatte på Frambu har arbeidet 
med virksomhetsplanen avdelingsvis. I desember ble planen lagt fram for styret i stiftelsen 
som drøftingssak. Innspill fra styret er innarbeidet i planen.  
 
Endelig godkjenning skjer etter at NKSD har sluttet seg til planen. 
 

3.2 Brukermedvirkning 
Det gjennomføres vanligvis et Brukermøte i året, med representanter for 
brukerorganisasjoner og kontaktpersoner for de ulike diagnoser som Frambu har 
kompetansesenteransvar for. Møtet går over to dager med drøfting av tjenestetilbudet til 
brukere, pårørende og tjenesteytere for kommende år. De to brukerrepresentantene med 
vararepresentanter til Stiftelsen Frambus styre velges på Brukermøtet.  
 
På grunn av situasjonen med koronasmitte, (delvis) nedstengning av samfunnet, og avlysning 
av fysiske kurs etter 12. mars 2020, ble det i 202 ikke arrangert et fysisk todagers 
brukermøte til vanlig tid. I stedet ble det arrangert et kort digitalt brukermøte 20. 
september, med noe faglig innhold, og valg av brukerrepresentanter.  
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Frambus styre møtes til fire ordinære møter pr år. På septembermøtet står 
virksomhetsplanen for påfølgende året på sakskartet som drøftingssak, slik at 
styremedlemmene kan spille inn i forkant av arbeidet som foregår på senteret. Styret får 
også utkast til virksomhetsplan til orientering på desembermøtet.  
 
Kursplanlegging og kursutvikling  
Brukerne inviteres også 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.   
 
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  
Frambu inviterer brukere og brukergrupper inn i forsknings- og utviklingsprosjekter, for å 
ivareta brukerperspektivet.  
 

3.3 Økonomi/ budsjett 
Frambu har gjennom rammetilskuddet fra det offentlige en forutsigbar, men relativt stram 
økonomi. Senteret har i dag ansvaret for rundt 500 diagnoser. Dette er langt flere enn de øvrige 
sentrene i NKSD. For 2019 fikk Frambu kompetanseansvar for minst 40 nye diagnoser og vi 
ser at denne utviklingen fortsetter. Økningen er likevel trolig noe lavere i år grunnet 
koronapandemien med noe færre søkere til våre tjenester I løpet av 2020 har Frambu fått 
minst 40 nye diagnoser (med individuelle orpha-koder). Gitt at diagnosene er medisinsk definert, 
er det behov for bred medisinsk kompetanse. I dag har Frambu tre leger, som altså har det 
medisinske ansvaret for alle disse diagnosene. Dette er etter vår vurdering for lite.  
 
Frambu har i sitt tjenestetilbud et tydelig fokus på psykisk helse, søsken, parforhold, familieliv, 
nettverk, sosial kompetanse etc. Flere av temaene er dekkes av profesjoners fagkunnskap, men 
en psykolog vil kunne adressere alle disse. Det er derfor behov for å styrke den faglige staben 
med en psykolog. I dag har Frambu to psykologer i full stilling, og en i 20% stilling.  
 
Den ene psykologen i full stilling, og den som er i 20% stilling er begge sterkt involvert i 
søskenprosjektet, SIBS. Dette er et prosjekt med en lang tidshorisont. Prosjektet er i første rekke 
viktig for søsken, men det er viktig for Frambu da det gjør oss kjent og gir forskningssamarbeid, 
og det gir viktig kompetanse til de som ivaretar tjenestetilbudet lokalt og regionalt. Dette er 
m.a.o. anvendt forskning. Prosjektets størrelse, og etter hvert, mange forgreininger innebærer 
også at det krever en del ressurser hos psykologene.   
 
På bakgrunn av dette signaliserer vi følgende behov for økt bemanning: (prioritert rekkefølge):  
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1. Økt legeressurs med 100% stilling 
2. Økt psykologressurs med 100%  

 

3.4 Generelle	føringer	for	virksomhetsplan	2021	
Senteret viderefører hovedoppgavene fra 2020, med de begrensninger som korona-
situasjonen legger. For å få et samlende fokus på tjenesteproduksjonen for 2021,  legger vi 
følgende overordnede føringer på arbeidet:  
 

1. Kompetansesenteret skal synliggjøre og tilgjengeliggjøre all forskning ved at 
resultatene gjøres kjent på en populærvitenskapelig måte 

2. Kompetansesenteret skal implementere helsekompetanse som et mål for all 
brukerrettet aktivitet 

3. Kompetansesenteret skal styrke brukermedvirkning i forskning og informasjon  
4. Kompetansesenteret skal utvikle de digitale metodene for kunnskapsformidling: kurs, 

foredrag, webinarer mv 
  
 



Strategiområder Resultatmål til NKSD

A Kompetansebygging
Kompetansebyggende aktiviteter (kurs, konferanser, videreutdanning, hospitering etc) som senteret 
planlegger å delta på

4.1 Kompetansebygging
Satsningsmål: 
- Synliggjøre og tilgjengeliggjøre all forskning ved at resultaene gjøres 
kjent på en populærvitenskapelig måte
- Implementere helsekompetanse som et mål for all brukerrettet aktivitet
- Styrke brukermedvirkning i forskning og informasjon (forslag fra 

A 01  Kurs/seminar/konferanser

Det planlegges deltagelse av samme omfang som tidligere år. Det gjøres en prioritering av 
hensiktsmessige kurs og konferanser, også sett opp mot Frambus kursoversikt. Konferanser som favner 
diagnoser i fase 2-3 eller hvor flere av Frambus diagnoser er representert skal prioriteres. Gitt samme 
deltakelse på kurs og konferanser som vanlig skal vi holde 20 innlegg.

A 01 Diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Smith-Magenis konferanse i USA
A 01 Diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser World Rett Syndrome Congress i Australia 
A 01 Diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Society of the study of inborn errors in metabolism (SSIEM) Freiburg
A 01 Diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser
A 01 Diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser
A 01 Diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser
A 01 Diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser
A 01 Diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Nettverksmøter sosionomer Helse SørØst vår og høst
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, digital temakonferanse om utviklingshemning og 

aldring, mars 
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser

Funksjonshemning, seksualitet og samliv



A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Statpedkonferanser
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser SSBP, Oslo
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Barnelegeforeningen, pediaterdager og vårmøte
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Q-metode konferanse
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Landskonferansen i palliasjon 3.-5. mars, Oslo
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Internasjonal konferanse om barn som pårørende, juni 
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Nasjonal konferanse om helsepsykologi, mars
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Konferanse om kommunikasjon og helsekompetanse EACH
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Konferanse i sosialt arbeid - Social work in Health Care
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser KEFF-konferanse, årlig konferanse for kliniske ernæringsfysiologer
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Kommunal mat og ernæringskonferanse: Smakfullt, sunt, sammen, 23. og 24. mars, Stjørdal
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser Årsmøtewebinar "Barn fra mange vinkler", i regi av Barne- og ungdomsfysioterapi faggruppen. 11. mars
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser
A 01 IKKE diagnoserettet Kurs/ 
seminar/konferanser
A 01 Kurs/seminar/konferanser
A 02-Videreutdanning

A 02-Videreutdanning Master i helse og samfunn, spesialisering genetisk veiledning
A 02-Videreutdanning Master i styring og ledelse
A 02-Videreutdanning Digital sikkerhetskultur 15 stp 
A 02-Videreutdanning Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon 
A 02-Videreutdanning Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon 
A 02-Videreutdanning Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon 
A 02-Videreutdanning Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon 30 stp
A 02-Videreutdanning Utviklingshemning og aldring 30 stp
A 02-Videreutdanning Veiledning av lærlinger 30 stp
A 02-Videreutdanning Veiledning av lærlinger 30 stp
A 02-Videreutdanning Veiledning av lærlinger 30 stp
A 02-Videreutdanning Påbygg til studiekompetanse
A 02-Videreutdanning Instruktørutdanning Mindfulness
A 03 Hospitering Det er avsatt totalt fire uker til formålet
A 03 Hospitering HABU, Ullevål (Spiseteam)
A 03 Hospitering NAV  Hjelpemiddelsentralen Oslo 
A 03 Hospitering Ergoterapiavdelingen ved Haukeland universitetssykehus
A 03 Hospitering PPT
A 03 Hospitering Energisenteret  Haukeland universitetssykehus



A 03 Hospitering Ljabruskolen
A 03 Hospitering Ljabruskolen
A 03 Hospitering Follo barne-og ungdomsskole
A 03 Hospitering Follo barne-og ungdomsskole
A 03 Hospitering Gårdstunet barnehage
A 03 Hospitering Skudeneshavn barneskole
A 03 Hospitering Ljabruskolen/Beitostølen
A 03 Hospitering Mortenstua spesialskole, Indre Østfold
A 04 Annet

A03 -1 Internt på Frambu Hospitering i Team 1, Fagavdelingen
A03 -1 Internt på Frambu Hospitering Innovasjonsavdelingen
A03 -1 Internt på Frambu Hospitering Innovasjonsavdelingen
A 03 -2 På andre sentre
A 03 -2 På andre sentre
A 03 -2 På andre sentre

A 03 -2 På andre sentre
A 04 Annet: 
Oppsummeringer, utarbeidet med fag- og 
brukerrepresentanter

Kompetanseheving gjennom deltagelse på bruker- og fagkurs på Frambu. Slik deltagelse skal generere 
dokumentasjonsarbeid, innspill til erfaringsbanken for nye og sjeldne diagnoser, nyhetssak til nettsiden, 
kollegaveiledning og evaluering m.m. Hva som prioriteres på der enkelte kurs beskrives i eget kursdokument.

A 04 Annet Evaluering av effekt PWS nettkurs 
A 04 Annet Kompetansehevende tiltak knytta til barnepalliasjon for MOT, resepsjonen og Fagavdelingen
A 04 Annet Kompetanseheving ift videoredigering
A 04 Annet Lage tegnspråkbank på Workplace, for kompetanseheving blandt de ansatte
A 05 - 07 FoU-arbeid innebærer både kompetansebygging og kompetansespredning. For å fasilitere rapporteringen for 

NKSD, er all FoU-aktivitet synliggjort her.
A 05 - 07 Planlagt aktivitet av vitenskapelig karakter (forskning/publikasjoner)
A 05-1 Forskningsproduksjon 
(vitenskapelige artikler) 

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Originalartikkel; Systemisk immunprofil hos personer med Prader-Willis syndrom og Williams syndrom

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Reviewartikkel om sosialt arbeid i en helsekontekst

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Kvalitativ artikkel om sykehussosionomens arbeid i møte med barn og deres familier i akuttsituasjoner 
(1)

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Kvalitativ artikkel om sykehussosionomens arbeid i møte med barn og deres familier i akuttsituasjoner 
(2)

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Kvalitativ artikkel om brukermedvirkning i  kommunal helsetjenesteutvikling (1)

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Kvalitativ artikkel om brukermedvirkning i  kommunal helsetjenesteutvikling (2)

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Digital mestringsstøtte - reviewartikkel

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Reviewartikkel om utbytte fra deltakelse i grupper for barn og unge som pårørende

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Reviewartikkel om utbytte fra deltakelse i mestringstilbud for foreldre/foresatte som pårørende



A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Kvalitativ artikkel om ungdom med sjeldne tilstander og jobb/utdanning

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Reviewartikkel om individuell pasient- og pårørendeopplæring

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Reviewartikkel om utbytte fra deltakelse i mestringstilbud for voksne som pårørende til voksne med 
langvarige helseutfordringer

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Søskenprosjektet SIBS

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 1.Artikkel om kommunikasjon i støttegrupper for søsken

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

2. Artikkel om fedres opplevelse

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) Sammenheng mellom søskens tilpasning og foreldres mentale helse

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

4.Tjenestetilbud til søsken i norske kommuner; artikler i psykologtidsskriftet, helsesykepleier, og legeforeningens 
tidsskrift

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Systematic review om empati og prososial atferd hos søsken til barn med ASD

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Psykometriske egenskaper ved Negative Adjustment Scale for søsken, som benyttes i SIBS

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Psykometriske egenskaper ved PCCS, en skala for foreldre-barn kommunikasjon, som benyttes i SIBS

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Prososial atferd hos søsken til barn med autisme og søsken til barn med fysiske funksjonsnedsettelser

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

8. Behov for informasjon og psykososial støtte blant søsken til barn med MLD

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

9. Emosjonell foreldre-barn kommunikasjon i fellesøkten i SIBS

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

10. Psykisk helse hos fedre til barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser

Prosjekt: A Virtual Reality Intervention for Children with Autism

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Review: Virtual Naturalistic Behavioral Interventions for Children with Autism

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

XXY Nordic

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Søvn og mental helse blant menn med Klinefelter syndrom

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

30+ Health survey of persons with NF1 – a 6-year follow-up study

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

30+ Health survey of persons with HSP – a 6-year follow-up study 

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) SMS Qprosjekt
A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

1. Metodeartikkel

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

SMS PhDprosjekt



A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

1. Artikkel om skolesituasjon (2 stk)

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Svært sjeldne kromosomavvik

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

1. Originalartikkel, Factors influencing the opportunities of supporting staff to promote a healthy diet in adults 
with intellectual disabilities 

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

SIBS-ONLINE

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

GENETICS OF AUTISM – del av BUPGEN

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

RARE-SLEEP

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

PWS and autism

Prosjekt: Sosial validitet i målrettet tiltaksarbeid: utvikling av en skala til bruk i forskning og praksis
A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) 

Kunnskapsoppsummering om karbohydratinntak og fysisk aktivitet ved primære periodiske paralyser. Dette er et 
samarbeidsprosjekt med EMAN og NMK.

A 05-1 Forskningsproduksjon (vitenskapelige 
artikler) SMS atferdsprosjekt (videreføreing av PhDprosjektet). Artikkel om longitudinell data

A 05-2 Forskningsnettverk Delta i forskningsnettverk (nasjonalt og internasjonalt)
A 05-2 Forskningsnettverk Nasjonal nettverk for pårørendeforskning

A 05-2 Forskningsnettverk Forskernettverk for læring og mestring innen helse

A 05-2 Forskningsnettverk Forskergruppe for sosialt arbeid innen helse (SAFE)
Forskningsnettverk for helsekompetanse hos barn og unge

A 05-2 Forskningsnettverk Forskernettverk for helsekompetanse hos voksne
A 05-2 Forskningsnettverk Sosionomer innen forskning i Norden
A 05-2 Forskningsnettverk Forskning innen kommunehelsetjenesten (MuniHealthCare)
A05-2 Forskningsnettverk Forskernettverk for brukermedvirkning innen forskning
A 06  Doktorgrader

A 06  Doktorgrader (pågående)
A 06 Doktorgrader pågående

Doktorgrad om sykehussosionomens arbeid i møte med barn og unge 

A 06 Doktorgrader pågående
Doktorgrad om brukermedvirkning i kommunal helsetjenesteutvikling

A 06 Doktorgrader pågående Doktorgrad Kosthold for bedre helse
A 06 - 1 Doktorgrader som avsluttes i 2020
A 06 - 1 Doktorgrader som avsluttes i 2020 Behavioural Phenotype of Smith-Magenis syndrome (SMS). Individual characteristics and parental and 

school staff’s experiences
A 07 Andre pågående forskningsprosjekter Pågående forskningsprosjekter

Simen. Her har vi blandet forskningsprosjekter, utviklingsprosjekter og nettkurs…Bør sorteres i 2021

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter Evaluering av endring i tjenesteyteres kunnskap og lokalt tjenestetilbud til brukeren etter veiledning i regi av NKSD 
(samarbeidsprosjekt), prosjektleder Torun Vatne

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter Forskningsproduksjon inkl. utviklingsprosjekter



A 07 Andre pågående forskningsprosjekter 1. Prosjekt Statped-samarbeid del 2: Utarbeide retningslinjer for samarbeidet om svært sjeldne kromosomavvik og 
genfeil som gir sammensatte vansker i veiledningssaker rettet mot PPT

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter 2. Palliasjon i barnehage og skole (videreføring)
A 07 Andre pågående forskningsprosjekter 4. Analyse av barnesamtaler ved hjelp av Q-metodologi (videreføring)
A 07 Andre pågående forskningsprosjekter

5. Oppfølgingsstudien for uklar kroppslig kjønnsutvikling (videreføring) 

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter 6. Kunnskapsoppsummering om karbohydratinntak og fysisk aktivitet ved primære periodiske paralyser. Dette er 
et samarbeidsprosjekt med EMAN og NMK.

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter 7. SMA og ernæring 
8. SMS atferdsprosjekt (videreføring av PhDprosjekt)

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter 9. Williams syndrom og BUPgen
A 07 Andre pågående forskningsprosjekter

10. To kurs etter prinsipp om omvendt undervisning

Nettkurs til leirhjelpere om holdninger, adferd mv

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter 11. Undersøke muligheter for å implementere deler av lokalmiljømodellen ved BHSS ved vår kurs- og 
veiledningsvirksomhet gjennom et pilotprosjekt

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter
Familier til barn med kronisk funksjonsnedsettelse under koronapandemien

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter
Personer med sjeldne diagnoser under koronapandemien

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter 12. Vurdere videre prosjektsamarbeid med Ågrenska knytta til et bestemt tjenesteområde
Evaluering av digital leir, brukeres opplevelse

Innhente brukeres opplevelser og innspill. Vurdere hvordan erfaringen kan brukes i videre arbeid på Frambu

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter
Etablere et initiativ for å nå enkelte grupper av minoritetsspråklig bakgrunn med våre tjenester

A 07 Andre pågående forskningsprosjekter Systemisk immunprofil ved Prader-Willis og Williams syndrom. Fokus på hjerte- karsykdom
A 07 Andre pågående forskningsprosjekter

Hjertehelse ved psykisk utviklingshemming: sjeldent, glemt eller oversett? 

A 07-1  Andre forskningsprosjekt Systematisk innhenting av kursdeltakeres erfaringer og opplevelser under brukerkurs
A 07-3 Prosjektsøknader Utvikle prosjektsøknader for eksterne midler til nye prosjekter
A 07-3 Prosjektsøknader CMT og kognisjon (NKSD)
A 07-3 Prosjektsøknader Helsekompetanse (NKSD)
A 07-3 Prosjektsøknader Kartleggingsstudie av kosthold og fysisk aktivitet hos personer med primære periodiske paralyser (NKSD)
A 07-3 Prosjektsøknader
A 07-3 Prosjektsøknader Digi Skills, Therapist versus Parent-Guided Digital Tools (NKSD)
A 07-3 Master/Hovedfag, Andre 
forskningsprosjekt
A 07-3 Master/Hovedfag, Andre 
forskningsprosjekt

Mastergrad i helse og samfunn, spesialisering genetisk veiledning 120 stp, UiB

A 07-3 Master/Hovedfag, Andre forskningsprosjekt
Andrea Gustavsen og Viktoria Solum. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO. Søskens kunnskap om diagnose. 
Leveres 2021 (data innsamlet)

A 07-3 Master/Hovedfag, Andre 
forskningsprosjekt

Mastergrad i helse og samfunn, spesialisering genetisk veiledning 120 stp, UiB

A 07-3 Master/Hovedfag, Andre 
forskningsprosjekt

Håkon Huth. Hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO. MR og mentaliseringsevne for menn med Klinefelter 
syndrom. Leveres 2021 (data innsamlet).

A 07-3 Master/Hovedfag, Andre 
forskningsprosjekt

Mastergrad i klinisk ernæring, Ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenesters motivasjon og utføring av 
ernæringsarbeid for personer med utviklingshemming, UiO.

A 07-4 Andre artikler Forfatter(e), tittel, navn på tidsskrift, utg/nr, side.
A 07-4 Andre artikler Simen. Her bør populærvitenskapelig artikler settes inn

Fra NF1 og HSP 30+: Pasienter med sjeldne diagnoser og fastlegen, 



Erfaringer fra digital leir

A 08 Planlagt utvikling av 
Informasjonsmateriell

Planlagte utviklingsprosjekter som videreutvikling av tilbudet ved senteret, implementering av faglige 
retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.
(A8 skal omhandle trykket materiell)

A 08-2 Utvikling av informasjonsmateriell Kobles mot dokumentasjonsprosjektene Se eget dokument som lenkes her. Måltall for produksjon kommer i B9

A 08-2 Utvikling av informasjonsmateriell

Utvikle og sette opp 2-3 nye digitale infotavler i resepsjonsområdet, som skal dekke tilgang til kursinformasjon, 
diagnoseinformasjon og aktivitetsinformasjon (150.000 digitalisering)

A 08-2 Utvikling av informasjonsmateriell

A 09 Kvalitetsregistre og biobanker
A 09 Kvalitetsregistre og biobanker Bidra aktivt til at personer med nevromuskulære diagnoser registrerer seg i Muskelregisteret

A 09 Kvalitetsregistre og biobanker Rekruttering og leverandør av forskningsopplysninger til BupGen
A 09 Kvalitetsregistre og biobanker NKSDs sjeldenregister - gjøre oss kjent med hva dette innebærer for Frambu, samt etablere rutiner for registrering 

og hvordan informere egne brukere
A 10  Utvikling av verktøy for 
aktivitetsregistrering (”Solan”, ”Soma” eller 
lignende)

Det pågår arbeid med å etablere digitale søknadsprosedyrer, herunder eventuell utvikling av eller ny 
elektronisk pasientjournal.

A 11 - Internt kvalitetsarbeid Løpende kvalitets- og utviklingsarbeid knyttet til Frambus kvalitetssystem og faghåndbøker, bl.a en årlig 
kvalitetsgjennomgang av de ulike tjenesteområdene.

A 11-3 Internt kvalitetsforbedringsarbeid Infeksjonskontrollprogram

A 11 - Internt kvalitetsarbeid
Systematisk evaluering av alle kurs og veiledningstjenestene

A 11 - Internt kvalitetsarbeid Nettkurs til internopplæring; nyansatte, resepsjon, leir
A 11 - Internt kvalitetsarbeid Nettkurs til internopplæring; leirhjelpere
A 11 - Internt kvalitetsarbeid Bruk av digitale verktøy i skole/barnehage

A 11 - Internt kvalitetsarbeid Bruk av nye/alternative dokumentasjonsmetoder på kurs, for hele tjenesten
FAM

A 11 - Internt kvalitetsarbeid "Muligheter på kurs" - videoproduksjon til internt bruk i hele tjenesten
FAM

A 11 - Internt kvalitetsarbeid ISO sertifisering av Frambu



A 11 - Internt kvalitetsarbeid Helhetlig og kvalitetssikret tilbud til lærlinger på Frambu

A 12-Innovasjon
A 12-2 Innovasjonsideer MIN SJELDNE HISTORIE –innovasjonsprosjekt ved Christoffer (Søknad NKSD) (SoMe)
A 12-2 Innovasjonsideer FAM
A 12-2 Innovasjonsideer Frambumaskoter

A 13-IKT
A 13-IKT Legge om til digitalisering av søknadsprosedyrer til brukerkurs og leir. Målet er at kommunikasjon med kurssøkere 

i hovedsak skal være digitalt, at all saksbehandling vi gjør på Frambu skal gjøres digitalt og at alle systemene er 
integrert mot hverandre. Dette er en stor og omfattende omlegging som krever nye systemer, derfor blir det i 2020 
kjørt forprosjekt og satt ned arbeidsgruppe. 

A 13-IKT Utvikle én eller flere interne tjenester (eller apper) - programmerings/utviklingsprosjekt for lærling og rådgiver

A 13-IKT Support og videreutvikling av IKT løsninger i Miljøavdelingen - med investeringer i nødvendig utstyr

A 15 Deltakelse i mulitnasjonale 
forskningsprosjekter
A 15 Deltakelse i mulitnasjonale 
forskningsprosjekter

SIBS-ONLINE: Del av søskenprosjektet som er samarbeid med University of New South Wales, Sydney, Australia 
(søkes NKSD om midler for 2020) (se B9)

huske populærvitenskapelig formidling via Frambus nettsider
A 15 Deltakelse i mulitnasjonale 
forskningsprosjekter

XXY Nordic: Prosjekt i samarbeid med NevSom, Århus Universitet, Karolinska Universitet og Klinefelterforeningen

huske populærvitenskapelig formidling via Frambus nettsider

A 16 Deltakelse i andre internasjonale 
nettverk
A 16 Deltakelse i andre internasjonale 
nettverk

Society for the study of inborn errors of metabolism (SSIEM)

A 16 Deltakelse i andre internasjonale 
nettverk

OCHER nettverket og Verona-gruppen (forskernettverk)

A 16 Deltakelse i andre internasjonale 
nettverk

Society for the study of inborn errors of metabolism (SSIEM), Dietitians group

A 16 Deltakelse i andre internasjonale 
nettverk

Society for study of behavioral phenotypes (SSBP)

A 16 Deltakelse i andre internasjonale 
nettverk

RareResourceNet 

A 16 Deltakelse i andre internasjonale 
nettverk

EURORDIS

A 16 Deltakelse i andre internasjonale 
nettverk

Rare2030 - Foresight in Rare Disease Policy



B Kunnskapspredning målgruppe: brukere og pårørende
4.2.1Brukere/pårørende (”brukerrettet aktivitet”) Senterets direkte arbeid med navngitt bruker og 
hans/hennes familie og tjenesteapparat. Utreiser og individuelle konsultasjoner for å bistå 
brukere/fagpersoner lokalt. Kurs og opphold for bruker og/ eller familie. 

B 01-1 Veiledning
B 01-1 Veiledning Utreiser: 30 (det vurderes digitalt førstevalg før alle utreiser)
B 01-1 Veiledning Nettmøter/videomøter/telefonkonferanser: 70

B 01-1 Veiledning Konsultasjoner/veiledning på senteret: 20

B 02-Kurs/seminar/ konferanse Arrangere 17 brukerkurs for pasienter og/eller pårørende, 4 uker der diagnose/tema ikke er bestemt,  4 Frambuleir 
og 10 gjestekurs

B 02-Kurs/seminar/ konferanse 17 brukerkurs på Frambu (18 inkl. Brukermøte)
B 02-Kurs/seminar/ konferanse 4 åpne uker (innhold og målgruppe avklares senere)
B 02-Kurs/seminar/ konferanse Digitale samtalegrupper

B 02-Kurs/seminar/ konferanse 6 nettkurs + 2 som skal ferdigstilles fra 2020

B 02-Kurs/seminar/ konferanse 3/4 Frambuleire (evt digital leir)
B 02-Kurs/seminar/ konferanse FrambuLAN

B 02-Kurs/seminar/ konferanse 10 kursuker for andre kompetansesentre i tjenesten
B 03-Annet Digital kunnskapsformidling til brukere som gruppe (ikke til navngitte enkeltpersoner – tilsvarende B9)
B 03-Annet Webinar for NAV-ansatte

B 03-Annet Digitalt tilbud til barn/ungdom en ettermiddag i uka

B Kunnskapspredning målgruppe fagpersoner
4.2.2 Arbeid for å formidle kunnskap til helsepersonelll og andre faggrupper, når det ikke gjelder en 
navngitt bruker. Sprsifiser faggruppe der det er naturlig

B 04 - Fagkurs
B 04- 1 Fagkurs på senteret Fagkurs på senteret har inntil 100 deltakere på Frambu og ubegrenset via videokonferanse og strømming

B 04- 1 Fagkurs på senteret
8 fagkurs rettet mot tjenesteytere på Frambu (åpne for brukere/pårørende), inkludert 2 workshops

B04 - 4 Regionale fagkurs 4 regionale fagkurs (åpne for brukere/pårørende)

B 04 -3 Webinar 10 webinarer (webinarprosjektet) 

4.2 Kunnskapsspredning
Satsningsmål: 
- Utvikle de digitale metodene for kunnskapsformidling: kurs, foredrag, 
webinar mv



B 04- 1 Fagkurs på senteret Prader-Willis syndrom
B 04- 1 Fagkurs på senteret Spinal muskelatrofi og behandling
B 04- 1 Fagkurs på senteret Ernæring ved sjeldne diagnoser som medfører utviklingshemning
B 04- 1 Fagkurs på senteret

Cancer in People with Intellectual Disabilities - Conference and Workshops 
B 04- 1 Fagkurs på senteret Trippel X
B 04- 1 Fagkurs på senteret

Voksen med Duchennes muskeldystrofi
B 04- 1 Fagkurs på senteret Medisinske aspekter ved nevrodegenerative jernavleiringssykdommer
B 04- 1 Fagkurs på senteret Charcot-Marie-Tooths sykdom
B 04- 1 Fagkurs på senteret Graviditet og nevromuskulær sykdom

B 04- 1 Fagkurs på senteret 2 regionale fagkurs (Smith-Magenis syndrom)
B 04- 1 Fagkurs på senteret 2 regionale fagkurs (Arvelig spastisk paraparese)
B 04- 1 Fagkurs på senteret 2 regionale fagkurs (Angelmans syndrom)

Total antall deltakere:
B 04- 1 Fagkurs på senteret 65 systemveiledningstjenester. Her vil generell diagnosespesifikk informasjon eller tema knytta til våre diagnoser 

stå sentralt. Informasjon gis på møter og ulike samlinger der fagpersoner er målgruppen. Disse oppdragene 
kommer i form av søknader til senteret.

B 04 -3 Webinar
Utredning og oppfølging av barn med sjeldne diagnoser - webinar

B 04 -3 Webinar Nevronal ceroid lipofuscinose og behandling  - webinar

B 04 -3 Webinar Å ha en sjelden diagnose - webinar

B 04 -3 Webinar Kabuki syndrom - webinar

B 04 -3 Webinar Voksne med Cornelia de Langes syndrom - webinar

B 04 -3 Webinar Genetisk utredning av voksne med utviklingshemning - webinar

B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team
B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

«Barns beste» forskernettverk

B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team Nasjonal arbeidsgruppe om medfødte stoffskiftesykdommer
B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team Arbeidsgruppe rundt epileptiske encefalopatier i samarbeid med NK-SE og NevSom
B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

Videonettverk om nevromuskulære diagnoser

B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

Fysionettverk rundt nevromuskulære diagnoser

B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

Samarbeid om NCL-sykdommer

B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

Fagnettverk ernæring for sårbare grupper

Samarbeidsgruppe spesialpedagoger innen NKSD
B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

Samarbeidsgruppe sosionomer innen NKSD

B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team Deltakelse i tverrfaglig samarbeidsgruppe rundt barnepalliasjon



B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team Nettverksbygging og kompetanseheving rundt arvelige bevegelsesforstyrrelser
B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team NSFs fagruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie
B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

Kommunikasjonsforum i NKSD

B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

Sosionomer innen lindrende behandling

B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

Faggruppe for sjeldne diagnoser i KEFF

B 05- 1 Deltakelse i fag/tverrfaglig 
gruppe/team

Redaksjonen i sjelden.no

B 05- 2 Deltakelse i fagråd Delta i min. (antall) fagråd
B 05- 2 Deltakelse i fagråd Fagråd NAKU
B 05- 2 Deltakelse i fagråd Fagråd Retts syndrom
B 05- 2 Deltakelse i fagråd Fagråd Prader-Willis syndrom
B 05- 2 Deltakelse i fagråd Fagråd knytta til flere av diagnosene
B 06-1 Seminar Synliggjøring med stand på 6 konferanser
B 06-1 -synliggjøring ved konferanser Psykisk helse FAM
B 06-1 -synliggjøring ved konferanser Vernepleierkonferansen
B 06-1 -synliggjøring ved konferanser Helsesykepleierkongress
B 06-1 -synliggjøring ved konferanser Statped konferane
B 06-1 -synliggjøring ved konferanser Fra kunnskap til praksis. 10. temakonferanse om 
B 06-1 -synliggjøring ved konferanser Nidaroskongressen
B 06-1 -synliggjøring ved konferanser Arendalsuka

B 07-1 Undervisning ved høgskoler og 
universitet 

I henhold til avtaler og ved evt forespørsel. Vi underviser regelmessig på høgskoler og universiteter, i tillegg til at vi 
har studenter i praksis på senteret. Følgende fagområder regner vi med å gi undervisning til: ernæring, fysioterapi, 
ergoterapi, spesialpedagogikk, tannpleie, odontologi

B 07-1 Undervisning ved høgskoler og 
universitet 

Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser. 15 stp. studiemne i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Kull 3 
våren 2021

B 07-1 Undervisning ved høgskoler og 
universitet 

Undervisning videreutdanning barne. og ungdomsfysioterapi på OsloMet, 17. mars 2021. Tema fysioterapi og 
palliasjon, med utgangspunkt i de barna/diagnosegruppene Frambu har

B 07-1 Undervisning ved høgskoler og 
universitet 

Undervisning videreutdanning barne. og ungdomsfysioterapi på OsloMet, 17. mars 2021. Tema fysioterapi og 
palliasjon, med utgangspunkt i de barna/diagnosegruppene Frambu har

B 07-1 Undervisning ved høgskoler og 
universitet

Undervisning videreutdanning spes.ped OsloMet avd. Kjeller 5. mars 2021

B 07-1 Undervisning ved høgskoler og 
universitet

Veiledning av fire masterstudenter i logopedi ved Nord universitet

B 07-1 Undervisning ved høskkoler og 
universitet
B 07-1 Undervisning ved høgskoler og 
universitet
B 07- 1 Undervisning ved høgskoler og 
universitet
B 07- 1 Undervisning ved høgskoler og 
universitet

B 8  Hospitering på senteret Etter søknad
B 08 - 1 Studiebesøk 5  studiebesøk (redusert med 50%)

B 08 - 2 Hospitering 5 hospiteringer av ulik varighet (redusert med 50%)
FAM



B 08 - 3 Lærlinger 100-250 praksiselever fra videregående skole vil gjennomføre en ukes praksis på kurs
B 08 - 3 Lærlinger 4-5 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget får sin opplæring i miljøseksjonen
B 08 - 3 Lærlinger 1 lærling IKT driftsfag
B 08 - 3 Lærlinger 1 lærling kjøkken
B 9- Digital kunnskapsformidling inkl. 
Sjelden.no

Dokumentasjon lager vi i form av tekster, bilder, video, podkast og nettkurs. I tillegg til et kontinuerlig fokus, 
avsettes minimum to uker årlig spesifikt mot dokumentasjonsrettet arbeid.

B 09 - 1 Diagnose- og tematekster på nett 1/4 av alle diagnosebeskrivelser nyskrives eller oppdateres

B 09 - 1 Diagnose- og tematekster på nett 1/4 av alle temabeskrivelser nyskrives eller oppdateres

B 09 - 2 Nettkurs Dystrofia myotonika type 1

B 09 - 2 Nettkurs Hva er en mitokondriesykdom?

B 09 - 2 Nettkurs Arvelige ataksier

B 09 - 2 Nettkurs Prader-Willis syndrom

B 09 - 2 Nettkurs Turners syndrom

B 09 - 2 Nettkurs Hva er svært sjeldne kromosom- og genforandringer som gir sammensatte vansker?

B 09 - 2 Nettkurs Nettkurs Elever med Noonans syndrom i grunnskolen (opprinnelig 2020)

B 09 - 2 Nettkurs Informasjon til andre når en person har en sjelden diagnose (Opprinnelig 2020) 

B 09 - 2 Nettkurs Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose og fysisk aktivitet (Opprinnelig 2020)

B 09 - 2 Nettkurs Nevromuskulære sykdommer og endret funksjonsnivå i voksen alder (Opprinnelig 2020)

B 09 - 2 Nettkurs Pedagogisk tilrettelegging for barn med ataksia telangiectasia i skolen (Opprinnelig 2020) 

B 09 - 2 Nettkurs Prader-Willis syndrom – introduksjonskurs for tjenesteytere (revisjon)

B 09 - 3 Video og podkast Produksjonsplan: 
https://stiftelsenframbu.sharepoint.com/:x:/s/company/27/31/ETtZ7xr4iVhGhTUiHuCtbQUB5H_UC53rvr5aH0Lr
4U0J6A?e=nAjalG

B 09 - 3 Video og podkast 30 opptak av forelesninger fra fagkurs, som brukes alene eller i nettkurs

B 09 - 3 Video og podkast 30 videoer produseres. Dette er brukerhistorier, diagnoseinformasjon eller markedsføring



B 09 - 3 Video og podkast Video om hvordan det er å delta på kurs på Frambu. Presentere stedet og aktivitetene

B 09 - 3 Video og podkast Godkjente formidlingsfilmer fra miljøavdelingen på alle kurs

B 09 - 3 Video og podkast Videoproduksjoner fra kurs med konkret faglig/tematisk fokus til bruk i formidling mot fagpersoner

B 09 - 3 Video og podkast Videoproduksjoner fra kurs med konkret faglig/tematisk fokus til bruk i formidling mot fagpersoner

B 09 Digital kunnskapsformiding inkl. 
sjelden.no

Samarbeidsprosjekt med Sjelden.no om videoproduksjon fra brukerkurs med fokus på aktivitet og tilrettelegging i 
miljøavdelingen

B 09 - 3 Video og podkast Lage 12 podkaster - en hver måned 

B 09 - 3 Video og podkast Lage video og podkaster til Helsepedagogikkstudiet

B 09 - 3 Video og podkast 50000 Visninger av egenproduserte filmer på YouTube og Vimeo

B 10 Medieoppslag Medieoppslag 
B 10 Medieoppslag Samme mål som i 2020

B 10 Medieoppslag 2 kronikker
B 10 Medieoppslag Ta initiativ til to nyhetssaker per profesjonsgruppe 
B 11 Artikler og annen populærvitenskapelig 
formidling

Dobbelt så mange artikler som for vitenskapelige
Minst ett tiltak pr vitenskapelige tiltak (forskning) Minst ett bidrag til nasjonale og internasjonale filmfestivaler for 
dokumentarer og/eller informasjonsfilmer

B 11-1 Populærvitenskapelige artikler

B 11-1 Populærvitenskapelige artikler
B 11-1 Populærvitenskapelige artikler
B 11-2 Innlegg i brukerforeningenes 
publikasjoner
B 11-1 Artikler og annen 
populærvitenskapelig formidling
B 11-3 Annen populærvitenskapelig 
formidling
B 11-3 Annen populærvitenskapelig 
formidling

B 12-1 Nettsider og sosiale medier
B 12-1 Nettsider og sosiale medier 1 million sidevisninger

300.000 unike brukere



B 12-1 Nettsider og sosiale medier 17000 følgere (samlet) på sosiale medier
B 12-1 Nettsider og sosiale medier Facebook følgere og innlegg
B 12-1 Nettsider og sosiale medier Twitter følgere og innlegg
B 12-1 Nettsider og sosiale medier Instagram

B 12-1 Nettsider og sosiale medier 60.000 avspillinger av Frambus videoer fra YouTube og Vimeo
B 12-1 Nettsider og sosiale medier 5000 avspillinger i Soundcloud

B 13 Bidrag på internasjonale arenaer Internasjonalt kompetansespredningsarbeid

B 13 Bidrag på internasjonale arenaer Videreføre kontakt og gode samarbeid med Portugal, Tsjekkia, Romania, Kambodsja m.m. 

B 13 Bidrag på internasjonale arenaer Empowerare. Bulgarian Huntington assosiation. Avtale 2020-2021

B 13-1 Foredrag (internasjonalt) 5 innlegg på konferanser
B 13-1 Foredrag (internasjonalt) Minst ett bidrag til nasjonale og internasjonale filmfestivaler for dokumentarer og/eller informasjonsfilmer - 2022

B 13-2 Postere  (internasjonalt)

B 13-2 Postere  (internasjonalt) 10 plakater på konferanser

B 13-2 Postere  (internasjonalt)
B 13-2 Postere  (internasjonalt)

B 14 Initiativ og bidrag i inter/nasjonale fag- 
og brukernettverk
B 14 Initiativ og bidrag i inter/nasjonale fag- 
og brukernettverk

Rare ResourceNet

B 15 Annet
B 15 Annet

Initiativ til å videreføre samarbeid med nettverk for bruk av spill/vr (Ågrenska, Sunnaas, Beitostølen, Statped)

4.3 Likeverdig tilbud
C 01 Plan for likeverdig 
tilbud
C 01-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. Frambu bidrar via Sjelden.no med kunnskap 
og kurs til fagpersoner via den digitale læringsportalen. 



C 02-Kartlegging og avklaring av senterets 
oppgaver og roller vs andre nasjonale (og 
regionale) tjenester beskrevet i veilederen 
til forskrift 1706.

Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet .
Deltagelse i en samarbeidsgruppe knytta til NCL-sykdommer sammen med Statped midt, Rikshospitalet og Norsk 
NCL-forening. Statped midt og Frambu har i tillegg et utvidet jevnlig samarbeid. 
Samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. 

C 03-Senterets samarbeid med andre 
aktuelle nasjonale og regionale 
virksomheter (NAV, Statped)?

Deltakelse på møter for sosionomer i habiliteringstjenesten og andre institusjoner innen Helse Sør-Øst to ganger i 
året.  
Samarbeid mellom Statped sørøst, Habiliteringstjenesten i Hedmark og Frambu om diagnosegruppen AT
Profesjonsgrupper (leger, kliniske ernæringsfysiologer, pedagoger, sosionomer, kommunikasjonsrådgivere) for 
ansatte i NKSD
Samarbeid med ulike habiliteringstjenester i planlegging og gjennomføring av regionale fagkurs. Bidra i arbeidet 
med den nasjonale strategien for sjeldne diagnoser

C 04 Beskrivelse av senterets kliniske 
aktivitet. Samarbeid med klinisk virksomhet

Frambu har ikke ansvar for verken utredning, diagnostisering eller behandling. Det kliniske arbeidet vil i hovedsak 
være:
Konsultasjoner og gruppesamtaler for barn og voksne under kurs 
Kunnskapsformidling til andre fagmiljøer med samarbeid rundt utredninger og diagnostisering, samt drøfting av 
behandlingstilbud og andre tiltak for våre diagnoser    
Kliniske undersøkelser som del av forsknings- prosjekter
Konsultasjoner og veiledningstjenester som gjelder spesifikke områder som ikke kan løses av andre instanser

C 05 Videreutvikling av diagnosetilbudet 
(Fasemodellen).

Fasemodellen inngår som et naturlig verktøy i utvikling av diagnosetilbudet. Alle Frambus diagnoser er 
faseplassert. Plasseringen er styrende for utarbeidelse av kurskalender, i vurderingen av veiledningsform, nivå på 
dokumentasjon etc. 
Alle diagnosenes plassering gjennomgås én gang i året.

C 05 Videreutvikling av diagnosetilbudet 
(Fasemodellen).
C 05 Videreutvikling av diagnosetilbudet 
(Fasemodellen).

Prosjekt svært sjeldne kromosomavvik og genfeil - del 2. Finansert av NKSD

C 05 Videreutvikling av diagnosetilbudet 
(Fasemodellen).

Kurskatalogen prioriteres med basis i Fasemodellen. Brukerkurs tilbys…. Osv

C 05 Videreutvikling av diagnosetilbudet 
(Fasemodellen).

Nettkurs skal tilbys diagnoser i fase 5

C 06  C 06 - C 07: Internasjonalt arbeid for likeverdig tilbud

C 06- Bidrag til at flere norske miljø er 
involvert i European Reference networks 
(ERN)

Vurdere om Frambu skal ta initiativ til å søke medlemskap (fullt/delvis).

C 07- Bidrag til å styrke norsk 
brukerrepresentasjon i ulike europeiske og 
nordiske nettverk

Frambu er medlem av EURORDIS

C 07- Bidrag til å styrke norsk 
brukerrepresentasjon i ulike europeiske og 
nordiske nettverk

Frambu er med i Rare2030

C 07- Bidrag til å styrke norsk 
brukerrepresentasjon i ulike europeiske og 
nordiske nettverk

Frambu er sekretariat for Rare Resource Net

C 07- Bidrag til å styrke norsk 
brukerrepresentasjon i ulike europeiske og 
nordiske nettverk

Partner i “EMPOWERare” med Bulgarian Huntington Association. Funded av EEA Grants. 



Annen aktivitet, ikke synliggjort annet sted
D 01 Høringsinnspill Frambu bidrar med innspill og kommentarer til NKSDs høringssvar og skriver også egne høringssvar 

etter avtale med NKSD

D 03 Digitalisere historiske bilder Digitalisere og systematisere historiske bilder


