- Sterk på sjelden kunnskap

FRAMBU

Senter for sjeldne
Funksjonshemninger
www.frambu.no
Telefon 64 85 60 00
e-post: info@frambu.no
Sandbakkveien 18
1404 Siggerud
Org.nr. 971 434 767

Registrering ved
Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger
Frambu er ett av 16 landsdekkende kompetansesentre og har kompetansesenteransvar for ca 100 sjeldne diagnoser. Diagnoseoversikten finnes her på
nettsiden.
Frambu er en møteplass for personer med sjeldne og lite kjent diagnoser og
funksjonshemninger, deres familie og tjenesteytere. Det er et statlig finansiert
supplement til det ordinære tjenesteapparatet. Frambus virksomhet er rettet inn mot
det å leve med en sjelden diagnose eller sammen med noen som har en slik
diagnose. Hovedoppgavene er formidling av kunnskap via brukerkurs, fagkurs og
helseleire, råd og veiledning pr telefon og via utreiser til lokalmiljøet, samt forskningsog dokumentasjonsarbeid. Nettsidene er en vesentlig formidlingskanal i dette
arbeidet.
Vi oppfordrer personer med våre diagnoser til å bli registrert som bruker av Frambu.
Dette kan gjøres ved å fylle ut vedlagte samtykkeskjema og sende det til Frambu.
Samtykke er nødvendig for at vi skal kunne registrere og behandle personopplysninger på en forskriftsmessig måte. Registreringen bidrar også til at Frambu får en
bedre oversikt over senterets brukergrupper. Dette er av stor betydning for
planleggingen av våre tjenester og for at tilbudet vi gir skal bli mer treffsikkert. I tillegg
synliggjøres det hvor mange som har behov for Frambus tjenester, noe som er viktig
i vårt arbeid for diagnosegruppene, herunder i arbeidet overfor offentlige
myndigheter.
Frambu har opprettet kontaktpersoner for hver av Frambus diagnoser. (Se navn og
kontaktinformasjon under den enkelte diagnosebeskrivelsen på Frambus nettsider.)
Disse kan kontaktes både for spørsmål om samtykkeskjemaet og spørsmål knyttet til
diagnosen.
Av personvernhensyn må skjemaet foreløpig skrives ut og fylles ut for hånd og
sendes Frambu pr post.

Frambu, oktober 2009

Samtykkeskjema
Voksne uten samtykkekompetanse

SAMTYKKE TIL REGISTRERING VED FRAMBU
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER I UTFYLLINGEN SKJEMA

Opplysninger om bruker med diagnose:

Fornavn
Mellomnavn
Etternavn
Fødselsdato
Personnummer (5 siffer)
Diagnose
Adresse
Postnr/Poststed
Telefon – privat
Telefon – mobil
E-post – adresse

Jeg/vi bekrefter herved at ovennevnte kan registreres som bruker i Frambus
interne elektroniske register.

Sted …………………………………………………..……. Dato ………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Underskrift/er

Frambu
Senter for sjeldne funksjonshemninger, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
Tlf.: 64 85 60 00 Faks: 64 85 60 99
www.frambu.no
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Samtykkeskjema
Voksne uten samtykkekompetanse

Informasjon om verge / hjelpeverge:
Relasjon til bruker
Fornavn
Mellomnavn
Etternavn
Adresse
Postnr/Poststed
Telefon - privat
Telefon - mobil
E-post - adresse

Frambu
Senter for sjeldne funksjonshemninger, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
Tlf.: 64 85 60 00 Faks: 64 85 60 99
www.frambu.no
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