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Uke 3 Brukerkurs: Nevronal ceroid lipofuscinose (NCL)
– hva er det og hvordan leve med det?
Startdato: 14.01.13
Sluttdato: 18.01.13
Målgruppe: Personer med NCL, deres familie og tjenesteytere.
Frambu oppfordrer til at deltagerne har med sine kjente omsorgspersoner som kan bistå med
kommunikasjon og omsorg for å skape trygghet i barnehage og skole mens foreldrene deltar på
forelesninger.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på temaer ut fra
deltakernes alder og behov:





Fysisk aktivitet
Tilrettelegging for en aktiv hverdag
Kommunikasjon
BPA ordningen og bruk av personlig assistent

Kurset arrangeres i samarbeid med Tambartun kompetansesenter.
Faglig ansvarlig: Torill Øverby Kvan tok@frambu.no

Uke 4 Brukerkurs: Helse, ernæring og bomiljø
Startdato: 21.01.13
Sluttdato: 25.01.13
Målgruppe: Personer med Downs syndrom, Prader-Willis syndrom og Williams’ syndrom i alder 16 til
40 år.
Innhold: Under kurset vil deltakerne få tilrettelagt opplæringsprogram om tema som har med kropp
og helse. Undervisningen vil foregå ved forelesning, Det gis tilbud om undervisning og praktisk
erfaringsutveksling. Målet er å øke deltakerens bevissthet rundt ivaretakelse av egen kropp og helse.
Eget kurstilbud vil bli tilbudt medfølgende støttepersoner. På kveldstid organiseres sosiale aktiviteter
tilpasset deltakerne. I løpet av kurset vil deltakeren også delta i undersøkelser knyttet til studien
”Helse, ernæring og bomiljø”. Dette innebærer at vi vil måle blodtrykk, vekt, høyde og omkrets rundt
mage og hofte. Det vil også bli tatt en blodprøve og gjort en seks minutters gangtest. Deltakere og
støttepersoner fyller i tillegg ute et spørreskjema på data.
Kort om studien:
Vi vet at overvekt og livsstilsrelaterte helseutfordringer er vanligere hos personer med
utviklingshemming enn hos snittet av befolkningen, men trenger mer kunnskap om hvordan
ernæring, livsstil og bomiljø påvirker den enkeltes helseutfordringer. Formålet med studien er:
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Å beskrive forekomsten av metabolsk syndrom, diabetes mellitus, anemi og overvekt
Å beskrive relevante livsstilsfaktorer og forhold i bomiljøet som kan være assosisert med
helseparameterne i studien
Å undersøke om det er forskjell mellom de som bor i egen bolig og mottar hjelp fra
kommunalt ansatte tjenesteytere og de som bor sammen med pårørende.

For mer informasjon om studien se www.helseibolig.no
Faglig ansvarlig: Marianne Nordstrøm, e-post: mal@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, e-post: waa@frambu.no
Søknadsfrist: Personer som sender skriftlig samtykke til å delta i studien ”Helse, ernæring og bomiljø”
innkalles automatisk til kursene.

Uke 5 Brukerkurs: Mitokondriesykdom
– hva er det og hvordan leve med det?
Startdato: 28.01.13
Sluttdato: 01.02.13
Målgruppe: Personer med mitokondrie sykdom i alderen 0-16 år, deres familie og tjenesteytere.
Frambu oppfordrer til at deltagerne har med sine kjente omsorgspersoner som kan bistå med
kommunikasjon og omsorg for å skape trygghet i barnehage og skole mens foreldrene deltar på
forelesninger.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på temaer ut fra
deltakernes alder og behov:






medisinsk informasjon
fysioterapi og fysisk aktivitet
kommunikasjon og relasjoner i familien
tilrettelegging og gode løsninger i barnehage og skole
ytelser, tjenester og individuell plan (IP)

Det tilbys erfaringsutveksling for tjenesteytere.
Faglig ansvarlig: Kari Stenslie, kls@frambu.no
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Uke 6 Brukerkurs: Ungdomstid med Williams’ syndrom
Startdato:04.02.13
Sluttdato:08.02.13
Målgruppe: Ungdom med WS, deres familie og tjenesteytere
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:







Løsrivelse
Planlegge- og flytte til eget hjem
Hva kan forventes av ytelser og tjenester ved fylte 18 år
Hverdagsmedisinske utfordringewr
Vennskap/kjæreste/seksualitet
Hvordan opprettholde god motivasjon til daglige aktiviteter

Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, epost: waa@frambu.no

Uke 6 Fagkurs - Williams’ syndrom i eget hjem, på arbeid og i fritid
Startdato: 07.02.13
Sluttdato: 07.02.13
Målgruppe: Tjenesteytere rundt personer med Williams syndrom
Innhold: Organisering for et godt liv:






I eget hjem
På arbeid
I fritid
Kjærester
Seksualitet

Praktisk informasjon: Åse Mette Jamtli, aam@frambu.no

Uke 7 Gjestekurs
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Uke 8 Fagkurs: Livet som senior. Aldring med sjeldne
funksjonshemninger
Startdato: 20.02.13
Sluttdato: 21.02.13
Målgruppe: Fagpersoner som forholder seg til personer med sjelden diagnose
Innhold:







Medisinsk og helseoppfølging
Diagnoseinformasjon
Aldringsprosessen
Fysisk aktivitet og kosthold
Tannhelse
Ut av yrkeslivet?

Faglig ansvarlig: Kari Stenslie, kls@frambu.no
Praktisk informasjon: Tove Sandvik, tsa@frambu.no

Uke 9 Brukerkurs: Retts syndrom. Overgang til voksenlivet –
muligheter og utfordringer
Startdato: 25.02.13
Sluttdato: 01.03.13
Målgruppe: Personer med Retts syndrom i alderen fra 16 år og oppover, deres familie og
tjenesteytere. Frambu oppfordrer til at deltagerne har med sine kjente omsorgspersoner som kan
bistå med kommunikasjon og omsorg for å skape trygghet i gruppene på dagtid, mens
foreldre/pårørende deltar på forelesninger.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:
 medisinsk informasjon – et helhetlig helsetilbud
 overgang til eget hjem
 løsrivelse
 ulike modeller for bolig/bemanning
 voksenopplæring/dagtilbud – tilrettelegging for et meningsfullt innhold
 Endringer i ytelser ved fylte 18 år
 Det gode liv i eget hjem (kommunikasjon, ernæring, tilpasset fysisk aktivitet med mer).
Det tilbys erfaringsutveksling for tjenesteytere.
Faglig ansvarlig: Bente Stranden Hunn bhu@frambu.no
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Uke 10 Brukerkurs: Søskencamp
Startdato: 04.03.13
Sluttdato: 08.03.13
Målgruppe: Søsken, 12-16 år, til personer som har en sjelden eller lite kjent diagnose eller
funksjonsnedsettelse.
Innhold: Kurset har fokus på søskens situasjon og innholder både spennende aktiviteter og gode
samtaler. Gjennom møte med andre søsken blir det også mulig å dele erfaringer og knytte vennskap
med andre i lignende situasjon.
Faglig ansvarlig: Bente Andersen, ban@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, waa@frambu.no

Uke 11 Gjestekurs

Uke 12 Brukerkurs: Noonans syndrom, Costellos syndrom og
cardio-facio-cutant syndrom – hva er det og hvordan leve med det?
Startdato: 18.03.13
Sluttdato: 22.03.13
Målgruppe: Barn og ungdom 6-18 år med diagnose, og deres familier
Innhold i kurset:
 Medisinsk informasjon, behandling og oppfølging
 Genetikk
 Siste nytt fra forskningen
 Skole og utdanning
 Seksualitet
 Kognitiv profil og læring
 Smerter og trettbarhet
 Fysioterapi og ergoterapi
 Tjenester og ytelser
 Å leve med en sjelden diagnose
 Individuelle samtaler
 Gruppesamtaler
Faglig ansvarlig: Gro Trae, gtr@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, waa@frambu.no
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Uke 12 Fagkurs: Noonans syndrom, Costellos syndrom og
cardio-facio-cutant syndrom
En dags fagkurs i brukerkurset. Innhold utarbeides sammen med kursprogram

Uke 14 Brukerkurs: Voksne søsken
Start dato: 03.04.13
Slutt dato: 05.04.13
Målgruppe: Voksne søsken til personer med en av Frambus diagnoser
Innhold: Gjennom forelesninger og gruppesamtaler vil vi fokusere på:
 Medisinsk informasjon
 Eksempler på gode aktiviteter
 Erfaringsutveksling
Fagansvarlig: Torun Vatne, tva@frambu.no

Uke 14 Fagkurs: Voksne søsken
Det er planlagt 1 dag fagkurs i brukerkurset – Fagkurset retter seg mot søsken i alle aldre.
Detaljert program utarbeides senere.

Uke 15 Brukerkurs: Velocardiofacialt syndrom (DiGeorges syndrom)
Oppfølgingskurs
Startdato: 08.04.13
Sluttdato: 12.04.13
Målgruppe: Barn og ungdom og deres familier som har vært på Frambu tidligere
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:




En best mulig hverdag – i familien og i skolen
Nytt innen forskning
Føre var – risikofaktorer og psykisk helse. Hva fremmer god psykisk helse?

Faglig ansvarlig: Anne-Kin Pfister, E-post: akp@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, E-post: waa@frambu.no
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Uke 15 Fagkurs: Velocardiofacialt syndrom (DiGeorges syndrom)
En dags fagkurs i brukerkurset. Innhold utarbeides sammen med kursprogram

Uke 16 Gjestekurs

Uke 17 Brukerkurs: Fragilt X syndrom – hva er det og hvordan leve
med det?
Startdato: 22.04.13
Sluttdato: 26.04.13
Målgruppe: Personer med Fragilt X syndrom i alderen 0-16 år, deres familie og tjenesteytere.
Frambu oppfordrer til at deltagerne har med sine kjente omsorgspersoner som kan bistå med
kommunikasjon og omsorg for å skape trygghet i barnehage og skole mens foreldrene deltar på
forelesninger.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på temaer ut fra
deltakernes alder og behov:







medisinsk informasjon og genetikk
sansing, bevegelse og opplevelse
kommunikasjon og relasjoner i familien
tilrettelegging og gode løsninger i barnehage og skole
språk, kommunikasjon og atferd
tjenester, ytelser og individuell plan (IP)

Det tilbys erfaringsutveksling for tjenesteytere.
Faglig ansvarlig: Bente Hunn, bhu@frambu.no

Uke 18 Brukermøte
Startdato: 03.05.13
Sluttdato: 04.05.13
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Uke 19 Brukerkurs: Når barn dør
Startdato: 06.05.13
Sluttdato: 08:05.13
Målgruppe: Foreldre som har mistet barn med en av Frambus diagnoser. Søsken er også velkommen
til å delta. Det settes opp eget program for søsken
Innhold:
Vi ønsker å gi foreldre mulighet til å snakke sammen om hva det betyr å miste barn og hva de tenker
om livet videre. Dette blir også en avskjed med Frambu for foreldre som har hatt kontakt med oss i
en krevende situasjon.
Faglig ansvarlig: Torill Øverby Kvan, tok@frambu.no

Uke 20 Regionalt fagkurs: Hvordan medvirke til at ungdom og voksne
personer med Prader-Willis syndrom får et godt liv i eget hjem, på
arbeid og i fritiden
Startdato: 14.05.13
Sluttdato: 14.05.13
Målgruppe: Kommunale tjenesteytere og ledere, fagpersoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten inkludert leger, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, psykologer m.fl.
Innhold i kurset:




Presentasjon av E-lærings kurs
Om å danne regionale nettverk for tjenesteytere
Informasjon om Prader-Willis syndrom
o Hva er PWS
o Ernæring og håndtering av mat
o Atferd og psykiatri
o Kommunikasjon og samarbeid
o Fysisk aktivitet og fysioterapi
o Bruk av tvang og makt

Faglig ansvarlig: Kaja Giltvedt, kgi@frambu.no
Praktisk informasjon: Åse Mette Jamtli, aam@frambu.no
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Uke 21 Brukerkurs: Svært sjeldent kromosomavvik eller
utviklingshemming uten kjent årsak. Livet som voksen
Startdato: 21.05.13
Sluttdato: 24.05.13
Målgruppe: Personer med svært sjeldent kromosomavvik eller utviklingshemming uten kjent årsak
over 18 år, deres familier og tjenesteytere.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:







medisinsk informasjon – et helhetlig helsetilbud
overgang til eget hjem
løsrivelse
ulike modeller for bolig/bemanning
voksenopplæring/dagtilbud – tilrettelegging for et meningsfullt innhold
Det gode liv i eget hjem (kommunikasjon, ernæring, tilpasset fysisk aktivitet, med mer)

Faglig ansvarlig: Heidi Nag, hel@frambu.no

Uke 22 Gjestekurs

Uke 23 Brukerkurs: Klinefelters syndrom – hva er det og hvordan
leve med det?
Startdato: 03.06.13
Sluttdato: 07.06.13
Målgruppe: Personer med Klinefelters syndrom eller andre mannlige kjønnskromosomforstyrrelser
med overtallig x kromosomer mellom 0-16 år, deres familier og tjenesteytere.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på
 medisinsk informasjon
 tilrettelegging for læring
 psykososial helse
 pubertet
 atferd
 familieliv og foreldrerelasjoner
 testosteronbehandling
 språk, kommunikasjon og samhandling
 møtet med tjenesteyterne
Faglig ansvarlig: Simen Stokke, sis@frambu.no
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Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, waa@frambu.no

Uke 24 Frambuleir

Uke 25 Brukerkurs: Besteforeldre – de gode hjelperne
Startdato: 17.06.13
Sluttdato: 19.06.13
Målgruppe: Besteforeldre som har barnebarn med en sjelden diagnose
Innhold: Gjennom forelesninger og gruppesamtaler vil vi fokusere på:
 Medisinsk Informasjon
 Gode aktiviteter sammen med barnebarn
 Barnesamtaler. Hvordan snakke med barn med diagnose og med søsken om diagnosen
 Informasjon om diagnosen – til hvem og om hva?
Faglig ansvarlig: Torill Øverby Kvan tok@frambu.no

Uke 26/27 Frambuleir 1
Uke 28/29 Frambuleir 2
Uke 30/31 Frambuleir 3
Uke 32

Frambuleir 4

Uke 35 Brukerkurs: Nevrofibromatose type 1 – hva er det og hvordan
leve med det?
Startdato: 26.08.13
Sluttdato: 30.08.13
Målgruppe: Personer med nevrofibromatose type 1 i alderen 0-16 år, samt deres familie og
tjenesteytere.
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Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på temaer
ut fra deltakernes alder og behov:






medisinsk informasjon
fysioterapi, fysisk aktivitet og fritid
kommunikasjon og relasjoner i familien
tilrettelegging og gode løsninger i barnehage og skole
tjenester, ytelser og individuell plan (IP)

Det tilbys erfaringsutveksling for tjenesteytere.
Det er planlagt 1 dags fagkurs i brukerkurset.
Faglig ansvarlig: Livø Nyhus lin@frambu.no

Uke 35 Fagkurs – Nevrofibromatose type 1
En dag fagkurs i brukerkurset. Innhold utarbeides sammen med kursprogram

Uke 36 Fagkurs: Barnehagekurs med fokus på barn med en sjelden
diagnose
Startdato: 03.09.13
Sluttdato: 04.09.13
Målgruppe: Tjenesteytere som arbeider i tilknytning til eller i barnehage med et barn med en sjelden
diagnose
Utvalgte diagnoser: Prader-willis syndrom, Williams syndrom, Noonans syndrom, dystrofia
myotonica, velocardiofacialt syndrom, Turners syndrom, Sotos syndrom, nevrofibromatose, fragilt X
syndrom og Rubinstein-Taybis syndrom.
Innhold: Gjennom forelesninger, temagrupper, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på
tidlig innsats:








Språk og kommunikasjon
Motorikk
Ernæring
Lek og læring
Sosialisering og inkludering
Diagnoseinformasjon
Erfaringsutveksling i grupper

Faglig ansvarlig: Wenche Laumann, wlm@frambu.no
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Praktisk informasjon: Åse-Mette H. Jamtli, aam@frambu.no

Uke 36 Fagkurs: Samtaler med barn – barn med diagnose, søsken og
medelever
Startdato: 05.09.13
Sluttdato: 06.09.13
Målgruppe: Fagpersoner som arbeider med og rundt barn med en sjelden diagnose.
Innhold: Presentasjon av ulike metoder som anvendes i barnesamtaler.
Faglig ansvarlig: Torun Vatne tva@frambu.no
Praktisk informasjon: Tove Sandvik, tsa@frambu.no

Uke 37 Gjestekurs

Uke 37 Regionalt fagkurs: Hvordan medvirke til at ungdom og voksne
personer med Prader-Willis syndrom får et godt liv i eget hjem, på
arbeid og i fritiden
Startdato: 11.09.13
Sluttdato: 12.09.13
Målgruppe: Kommunale tjenesteytere og ledere, fagpersoner i kommune- og spesialisthelsetjenesten inkludert leger, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, psykologer m.fl.
Innhold i kurset:




Presentasjon av E-lærings kurs
Om å danne regionale nettverk for tjenesteytere
Informasjon om Prader-Willis syndrom
o Hva er PWS
o Ernæring og håndtering av mat
o Atferd og psykiatri
o Kommunikasjon og samarbeid
o Fysisk aktivitet og fysioterapi
o Bruk av tvang og makt

Faglig ansvarlig: Kaja Giltvedt, kgi@frambu.no
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Praktisk informasjon: Åse Mette Jamtli aam@frambu.no

Uke 38 Gjestekurs

Uke 39 Brukerkurs: Arvelig ataksi– hva er det og hvordan leve med
det?
Startdato: 23.09.13
Sluttdato: 27.09.13
Målgruppe: Barn, ungdom og voksne med arvelig ataksi. Førstegangs kursdeltakere vil bli prioritert.
Innhold i kurset:











Medisinsk informasjon
Psykologiske perspektiver ved å leve med en sjelden diagnose
Ergoterapi, fysioterapi og rehabilitering
Tannhelse og logopedi
Utdanning og arbeid
Barnehage og skole
Ytelser og tjenester
Brukerstemme
Individuelle samtaler med fagpersoner
Gruppesamtaler

Faglig ansvarlig: Kaja Giltvedt, kgi@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, waa@frambu.no

Uke 40 Brukerkurs: Dystrofia myotonika type 1 eller type 2
– hva er det og hvordan leve med det som voksen?
Startdato: 28.10.13
Sluttdato: 01.11.13
Målgruppe: Målgruppen for kurset er voksne over 18 år med dystrofia myotonica type 1 eller type 2,
som ikke tidligere har deltatt på kurs på Frambu.
Det faglige innholdet vil være rettet mot denne aldersgruppen. Andre familiemedlemmer og
fagpersoner kan også delta.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:
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Medisinsk informasjon og genetikk
Fysioterapi, trening og fysisk aktivitet
Ergoterapi, hjelpemidler og tilrettelegging
Ytelser og tjenester
Ernæring
Tannhelse
Psykologiske aspekter ved dystrofia myotonica
Brukererfaringer

Faglig ansvarlig: Sissel Widerøe Bredesen, swi@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, waa@frambu.no

Uke 41 Brukerkurs: Svært sjeldne kromosomavvik med
utviklingshemning
Startdato: 07.10.13
Sluttdato: 11.10.13
Målgruppe: Personer med svært sjeldne kromosomavvik med utviklingshemning i alderen 0-16 år,
samt deres familie og tjenesteytere. Personer med Potopski Lupskis syndrom oppfordres til å søke.
Frambu oppfordrer til at deltagerne har med sine kjente omsorgspersoner som kan bistå med
kommunikasjon og omsorg for å skape trygghet i barnehage og skole mens foreldrene deltar på
forelesninger.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på temaer ut fra
deltakernes alder og behov:







genetikk og hverdagsmedisinske utfordringer
fysioterapi og fysisk aktivitet
kommunikasjon og relasjoner i familien
betydningen av individuell kartlegging og tilrettelegging i grunnskolen
språk, kommunikasjon og atferd
tjenester, ytelser og individuell plan (IP)

Det tilbys erfaringsutveksling for tjenesteytere.
Faglig ansvarlig: Heidi Nag, hel@frambu.no
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Uke 42 Brukerkurs: Småbarnskurs for nydiagnostiserte
Startdato: 14.10.13
Sluttdato: 18.10.13
Målgruppe: Barn 0-6 år med diagnoser som Noonans syndrom, Prader-Willis syndrom, Williams’
syndrom, Sotos syndrom og velocardiofacialt syndrom, deres familier og tjenesteytere.
Førstegangs kursdeltakere vil bli prioritert.
Innhold i kurset:













Psykologiske perspektiver ved å få et barn med en sjelden diagnose
Medisinsk informasjon til de ulike diagnosegruppene
Ernæring
Fysioterapi
Ergoterapi
Tannhelse og logopedi
Pedagogisk tilrettelegging
Ytelser og tjenester fra tjenesteapparatet
Individuell plan (IP) og ansvarsgruppe
Å gi informasjon om diagnosen
Hva sier brukerne selv
Gruppesamtaler

Faglig ansvarlig: Gro Trae, gtr@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, waa@frambu.no

Uke 43 Brukerkurs: Unik og som alle andre - ungdomskurs
Startdato: 30.09.13
Sluttdato: 04.10.13
Målgruppe: Ungdom 16-21 år med velocardiofacialt syndrom, Klinefelter syndrom eller trippel X
Innhold: Gruppesamtaler gjennom uken med fokus på tema som er viktig for ungdomsgruppen:








identitet
selvtillit
mestring av følelser
nettvett
skole/utdanning
fremtidsutsikte,
dating
etc.
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Kombinert med korte fellesforelesninger rettet mot ungdomsgruppen, og sosiale aktiviteter.
Faglig ansvarlig: Krister Fjermestad, kfj@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, waa@frambu.no

Uke 44 Brukerkurs: Utviklingshemning uten kjent årsak
- hva er det og hvordan leve med det?
Startdato: 21.10.13
Sluttdato: 25.10.13

Målgruppe: Personer med utviklingshemning uten kjent årsak i grunnskolealder som ikke har deltatt
på kurs på Frambu tidligere, samt deres familie og tjenesteytere.
Frambu oppfordrer til at deltagerne har med sine kjente omsorgspersoner som kan bistå med
kommunikasjon og omsorg for å skape trygghet i barnehage og skole mens foreldrene deltar på
forelesninger.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på temaer ut fra
deltakernes alder og behov:







genetikk og hverdagsmedisinske utfordringer
fysioterapi og fysisk aktivitet
kommunikasjon og relasjoner i familien
ytelser, tjenester og individuell plan (IP)
betydning av individuell kartlegging og tilrettelegging i grunnskolen
språk, kommunikasjon og atferd

Det tilbys erfaringsutveksling for tjenesteytere.
Faglig ansvarlig: Monica Andresen moa@frambu.no

Uke 45 Brukerkurs: 47xyy – hva er det og hvordan leve med det?
Startdato: 04.11.13
Sluttdato: 08.11.13
Målgruppe: Personer med diagnosen 47xyy, deres familier og tjenesteytere.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på



medisinsk informasjon
tilrettelegging for læring
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atferd
familieliv og foreldrerelasjoner
språk, kommunikasjon og samhandling
søsken
psykososial helse

Faglig ansvarlig: Simen Stokke, sis@frambu.no
Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, waa@frambu.no

Uke 46 Brukerkurs: Diagnose ikke bestemt (B)

Uke 47 Brukerkurs: Diagnose ikke bestemt (A)

Uke 48 Gjestekurs

Uke 49 Brukerkurs: Arvelig polynevropati – hva er det og
hvordan leve med det?
Startdato: 02.12.13
Sluttdato: 06.12.13
Målgruppe: Kurset retter seg mot personer over 18 år med arvelige nevropatier slik som hereditær
og sensorisk nevropat (HMSN) eller Charcot-Marie-Tooths sykdom, samt deres familier og
støtteapparat. Det faglige innholdet vil være rettet inn mot denne aldersgruppen. Andre
familiemedlemmer og fagpersoner kan også delta.
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:









Medisinsk informasjon
Hjelper det å trene?
Hvordan tilrettelegge for en god hverdag – tekniske hjelpemidler og ergoterapi
Ortopedi og ortopediske hjelpemidler
Utfordringer i hverdagen
Tjenester og ytelser
Hva må til for å stå i jobben og hvordan trapper jeg ned?
Ernæring

Faglig ansvarlig: Eva Elisabeth Næss, een@frambu.no
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Praktisk informasjon: Wenche Åstrøm, waa@frambu.no

Uke 50 Brukerkurs:
Pitt Hopkins syndrom - hva er det og hvordan leve med det?
CDG (karbohydratdefekt glykoproteinsykdom) – hva er det og
hvordan leve med det?
(Kursene avholdes som to atskilte, parallelle kurs i samme uke)
Startdato: 09.12.13
Sluttdato: 13.12.13
Målgruppe: Personer med Pitt Hopkins syndrom og CDG, deres familie og tjenesteytere.
Frambu oppfordrer til at deltagerne har med sine kjente omsorgspersoner som kan bistå med
kommunikasjon og omsorg for å skape trygghet i barnehage og skole mens foreldrene deltar på
forelesninger. ut fra deltakernes alder og behov:
Innhold: Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på temaer ut fra
deltakernes alder og behov:






medisinsk informasjon
fysioterapi, fysisk aktivitet
kommunikasjon og relasjoner i familien
tilrettelegging for meningsfylt innhold i hele opplæringsforløpet
tjenester, ytelser og individuell plan (IP)

Det tilbys erfaringsutveksling for tjenesteytere.
Faglig ansvarlig: Rita S. Stige rss@frambu.no
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Regionale fagkurs: Å ha en sjelden diagnose
(Kursene planlegges i avholdt i 2 helseregioner)
Startdato: Bestemmes i samarbeid med aktuelle habiliteringstjenester
Sluttdato: Bestemmes i samarbeid med aktuelle habiliteringstjenester
Målgruppe: Habiliteringstjenestene og fagpersoner i aktuell region
Innhold: Presentasjon av utvalgte Frambu-diagnoser.
Informasjon om diagnosen og om konsekvenser og mulig tilrettelegging.
Kurset tilpasses behovet i aktuell region i samarbeid med barn- og voksenhabiliteringen.
Faglig ansvarlig: Monica Andresen/Bjørg Hoem
Praktisk informasjon: Tove Sandvik tsa@frambu.no

22
Høringsforslag 2013

Høringsfrist 25.05.2012

