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Frambus FoU-virksomhet 
Her kommer en oppdatering på Frambus FoU-virksomhet. Rapporten er basert på rapportering 
fra 2020.  
 
 
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering 
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A: Nye prosjekter: 
1. Utviklingsprosjekt: Min sjeldne historie. Utviklingsprosjekt ved Kari Hagen/Christoffer 
Hals/Rene Brunsvik. Digitaliseringsprosjekt med fokus på å nå ut med personlige historier om 
å leve med sjeldne diagnoser i ulike digitale plattformer. Finansiert av NKSD for 2021. 
 
2. Helsekompetanseprosjeket. Ved: Una Stenberg. 
I denne studien planlegges det å kartlegge den internasjonale forskningen på helsekompetanse 
og sjeldne diagnoser. I tillegg legges det opp til å utforske behov for økt helsekompetanse hos 
personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende vurdert ut fra internasjonalt rammeverk 
for helsekompetanse. Resultatene fra studien vil bidra til økt kunnskap om helsekompetanse 
hos personer med sjeldne tilstander og utgjøre et kunnskapsgrunnlag for kompetanseheving 
både hos personer med sjeldne tilstander, deres pårørende og tjenesteytere. Prosjektet er et 
samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mesting innen helse (NK LMH) og 
er finansiert av NKSD sentralt.   
 
3. Kartlegging av kognitiv funksjon hos barn og unge som har diagnosen Charcot- Marie- 
Tooth (CMT). Interne medarbeidere: Marianne Bryn, Solvor Skar, Yngvild Haukeland 
(sluttet). Samarbeid med NMK. Dette er et pilotprosjekt finansiert av NKSD med mål om å 
kartlegge kognitiv funsksjon (nevropsykolgisk utredning) hos barn med CMT. Prosjektet skal 
utvides til større aldersgruppe etter piloten. REK er søkt.  
  
4. Williams the SHAAPE study. Intern medarbeider: Marianne Nordstrøm. 
Samarbeidsprosjekt med Dr Barbara Prober ved Massachusetts General Hospital i USA. 
Datautleveringsavtalen er godkjent av REK i USA og NSD her i Norge. Det er ikke søkt REK 
i Norge da samarbeidet kun omhandler amerikanske personer med Williams syndrom og 
norske personer skal ikke inkluderes. Avidentifiserte data på ca 100 voksne personer med 
Williams syndrom er sendt fra USA og dataanalyser er påbegynt. Formålet med studien er å 
studere 1) Sammenheng mellom BMI, matinntak og matrelatert adferd. 2) studere 
vektutvikling overtid for å forsøke å identifisere forskjeller mellom personer med WS som 
forblir tynne og de som utvikler overvekt. 
  
5. Hjertehelse ved psykisk utviklingshemming – sjeldent, glemt eller oversett? Intern 
medarbeider: Marianne Nordstrøm. 
Prosjektet er forsinket på grunn av pandemien. Det er forsøk på å komme i gang med 
datainnsamling sammen med habiliteringstjenesten for voksne ved St. Olavs hospital nå før 
sommeren. Søknad om forskningsmidler til nytt prosjekt om hjertehelse hos personer med 
utviklingshemming er utarbeidet og vil bli sendt til Helse-Midt juni 2021. 
  
6. Kosthold og fysisk aktivitet hos personer med primære periodiske paralyser 
Systematisk oversiktsartikkel publisert, ved blant andre Natasha Welland, Marianne 
Nordstrøm og Kaia Giltvedt.. https://content.iospress.com/articles/journal-of-neuromuscular-
diseases/jnd200604 
 
7. Kartlegginsstudie av kosthold og fysisk aktivitet hos personer med primære periodiske 
paralyser. Intern medarbeider: Marianne Nordstrøm. Dette prosjetet fikk midler fra NKSD. 
Det er det gjort en utredning av pasientutvalget i Norge. Siden det er mindre enn 5 kjente 
personer med hyperkalemisk periodisk paralyse og Anderson-Tawill syndrom er det besluttet 
å kun inkludere personer med  hypokalemisk periodisk paralyse i studien. Alle metodene i 
prosjektet er gjennomgått en gang til og utbedret etter innspill og veiledning fra ulike 
fagpersoner med relevant erfaring og kompetanse. Forskningsprotokoll, intervjuguide og 
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REK søknad utviklet. Plan å sende søknaden til REK juni 2021. Det er mål om å søke 
ytterligere finansiering i 2022, så studien kan bli til en PhD for Natasha L. Welland.  
  
8. Kartlegging av behandlingseffekt av spinraza hos barn med spinal muskelatrofi i Norge– 
delstudien om ernæringsstatus. Intern: Marianne Nordstrøm. Repeterende 24 t 
kostholdsintervju er gjennomført og avsluttet for 24 nye deltakere. Det er nå gjort 
ernæringskartlegging av totalt 56 barn og unge med SMA. Arbeid med å skrive artikkel om 
ernæringsstatus hos barn og unge med SMA 2 og SMA 3 er nylig påbegynt. 
 
 
B. Oppdatering pågående prosjekter (oppstart før 2021): 
9. Søskenprosjektet SIBS. Full norsk tittel: Forebygging av mentale vansker blant søsken til 
barn med nevroutvilingsforstyrrelser. Kort engelsk tittel: SIBS-RCT. Hovedansvarlig: Krister 
W. Fjermestad. Interne medarbeidere: Torun M. Vatne, Yngvild Haukeland, Stian Orm.  
 
Oppdatering: Pr. juni 2021 er omtrent 150 familier inkludert i den pågående randomisert 
kontrollerte studien, som foregår i kommunene Asker, Lillestrøm og Rælingen, samt 
helseforetakene St. Olavs Hospital, Innlandet Sykehus, Lovisenberg sykehus, Sykehuset 
Østfold og Sykehuset Telemark. Målet er å inkludere 288 familier innen prosjektslutt (2022). 
To stipendiater (UiO og Helse SørØst) samt en post doc (UiO) er i finansiert og i rute. Siden 
forrige rapport til styret har prosjektet fått finansiering fra Norges Forskningsråd (7 000 000; 
Innovasjon i kommunen, hovedsøker: Lillestrøm kommune). Det er også finansiert en 
stipendiat fra Norske Kvinners Sanitetsforening (2 250 000). Her er en kandidat innstilt og 
tilbud sendes i juni 2021. Dette prosjektet har også flere delprosjekter, herunder utprøving av 
online-versjon (SIBS-ONLINE). 
 
10. XXY Nordic. Nordisk prosjekt om Klinefelter syndrom. Hovedansvarlig: Krister W. 
Fjermestad. Intern medarbeider: Simen Stokke.  
 
Oppdatering: Etter forrige rapportering er ytterligere 2 hovedoppgaver levert fra prosjektet 
(Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo), og ytterligere en oppgave er underveis for 
levering 2022. Et team av studenter har samlet data fra flere kontrollpersoner, og det er to 
ytterligere artikler under produksjon (en om søvn, en om mentalisering). Her planlegges en 
videreføring av prosjektet for diagnosen 47XYY med samme design. 
 
11. BUPGEN*; med to konkrete underprosjekter: Exploring the variation in Williams 
syndrome/ Exploring the genetic variation in Prader Willi syndrome.  
Hovedansvarlig: Heidi Nag. Interne medarbeidere: Helene Bjaaland, Marianne Nordstrøm, 
Krister W. Fjermestad, Stian Orm, Anne-Grethe Myhre, Øivind Kanavin, David Bergsaker.  
 
Oppdatering: To vitenskapelige assistenter er ansatt for forskningsmidler mottatt fra NKSD 
sentralt. Disse jobber aktivt med rekruttering av barn med Prader-Willis syndrom og Williams 
syndrom, som kompensasjon for at vi ikke kan samle data på fysiske kurs. Inklusjonslista for 
BUPGEN utvides stadig med flere svært sjeldne diagnoser. 
 
12. Systemisk immunprofil ved Williams syndrom og Prader Willis syndrom. 
Hovedansvarlig: Marianne Nordstrøm. Samarbeid: Avdeling for nevrohabilitering, OUS. 
 
Oppdatering: Arbeidet er forsinket men går fremover. Første artikkel om systemisk 
immunprofil ved PWS er snart klar til å sendes inn. 
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13. SMITH MAGENIS-PROSJEKTET Hovedansvarlig: Heidi Nag.  
 
Oppdatering: Heidi Nag disputerte ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Stavanger 
i desember 2020. Disputasen ble holdt på Frambu. PhD-avhandlingen bestod av fem artikler 
og et sammendrag. Nå planlegges langtidsoppfølging og flere delstudier om denne gruppen. 
 
14. 30+ prosjektet. Helserelatert livskvalitet blant personer 30 år+ med Hereditær Spastisk 
Paraparese eller Nevrofibromatose Type 1. Hovedansvarlig: Una Stenberg. Interne 
medarbeidere: Livø Nyhus, Øivind Kanavin, Krister Fjermestad.   
 
Oppdatering: Innsamling av langtids oppfølgingdata (7 års oppfølging) er i gang. Vi håper å 
ha fått nådd flest mulig i løpet av 2021. 
 
15. Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger 
Hovedansvarlig: Marianne Nordstrøm. Samarbeid: Bærum kommune, EMAN. 
 
Oppdatering: Prosjektet er nå ferdig med 6 mnd intervensjonsperioden og deltakerne er nå i 
gang med 6 mnd oppfølgingsperioden før 12 mnd data skal samles inn. kurstilbudet til 
kontrollgruppen har startet opp. Prosjektet vil fortsette i 5 mnd til før alle data er samlet inn. 
Det er søkt REK og NSD om utvidelse av prosjektet for å gjennomføre masterprosjektet 
«Ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenesters motivasjon og utføring av ernæringsarbeid 
for personer med utviklingshemming».  Datainnsamling i dette delprosjektet starter rett etter 
sommerferien. 
 
16. RareTRACK. On track to improve social functioning for adolescents with rare disorders. 
Hovedansvarlig: Krister W. Fjermestad. Interne medarbeidere: Stian Orm, Torun M. Vatne, 
Heidi Nag. Samarbeid: NevSom, UiO, VCFS-foreningen, Autismeforeningen.  
 
Oppdatering: Prosjektet er nå godkjent av REK (etter flere klagerunder), og finansiert med kr 
430 000 fra NKSD sentralt. Prosjektet er imidlertid koronautsatt på ubestemt tid da det er lite 
forenelig med nåværende smittevernsreglement.  
 
17. RareSLEEP. Søvn ved sjeldne sykdommer.  
Hovedansvarlig: Krister W. Fjermestad. Intern medarbeider: Emma Brørs. Dette er samarbeid 
med NMK, SSD og OUS. 
 
Oppdatering: Rekruttering av deltakere er i gang ved assistent finansiert av NKSD. Det er 
nærmere 70 personer med sjeldne diagnoser som har samtykket til deltakelse, og som venter 
på å motta søvnklokke i posten. Prosessen tar noe tid fordi hver deltaker skal bruke klokke i 2 
uker, og disse skal sendes pr. vanlig post.   
 
18. Videokonferanseprosjektet. Veiledning om sjeldne diagnoser over videokonferanse; en 
kartlegging av gjennomføring og opplevd utbytte. Hovedansvarlig: Torun M. Vatne. Interne 
medarbeidere: Kari Hagen.  
 
Oppdatering: Datainnsamling er i gang. 
 
19. Språklige ferdigheter hos barn og unge med 5p– syndrom. 
Ansvarlig: Kristian E. Kristoffersen.  
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Kort beskrivelse og status: Gjennom prosjektet kartlegges utvikling av kommunikative gester, 
ordforråd og grammatikk hos barn og unge med 5p– syndrom over tid ved hjelp av 
foreldrerapportering.  
 
20. Familier til barn med kronisk sykdom under COVID 19-pandemien. Longitudinell 
kartleggingsundersøkelse av familier til barn med kronisk sykdom (inkludeet sjeldne 
diagnoser) under pandemien. Fokus på mental helse, koronafrykt og mottatte tjenester. 
Deltakelse foregår via elektroniske spørreskjema og deltakerne følges 1 x pr. mnd i ett år.  
Interne medarbeidere: Krister W Fjermestad (prosjektleder) og Stian Orm. Samarbeid: Alle 
sjeldensentra er invitert til å rekruttere deltakere. 
 
Status: Prosjektet er godkjent av REK og NSD og datainnsamling er i gang. Her er en 
utfordring at rekrutteringen går veldig sakte, med rundt 30 inkluderte familier. Pågående ut 
2021. 
 
21. Personer med sjelden diagnose under COVID 19-pandemien. Longitudinell 
kartleggingsundersøkelse av voksne med sjeldne diagnoser under pandemien. Fokus på 
mental helse, koronafrykt og mottatte tjenester. Deltakelse foregår via elektroniske 
spørreskjema og deltakerne følges 1 x pr. mnd i ett år.  
Interne medarbeidere: Krister W Fjermestad (prosjektleder) og Stian Orm. Samarbeid: Alle 
sjeldensentra er invitert til å rekruttere deltakere. 
 
Status: Datainnsamling er i gang, omtrent 70 deltakere. Pågående ut 2021. 
 
 
Ingen tidligere meldte prosjekter ble avsluttet i 2020. 


