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Hva er Frambu? 
 
Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for barn, ungdom og voksne med 
sjeldne diagnoser og deres familier, fagpersoner og støtteapparat. Vi arrangerer 
blant annet brukerkurs, fagkurs og veiledningstjenester. 
 
Personer med en sjelden diagnose og deres pårørende møter mange og store utfordringer.  
På Frambu kan de drøfte problemstillinger med fagpersoner og andre i samme situasjon. 
Kombinasjonen av kunnskap om diagnosen og forståelse for den enkeltes situasjon gjør 
Frambu til en unik møteplass for både brukere, pårørende og fagpersoner rundt dem.  
 
Programmet består av forelesninger og gruppesamtaler rundt diagnoserelaterte temaer og 
temaer av mer generell karakter; som rettigheter, fritid, barnehage/skole/arbeid og løsrivelse.  
 
I Frambu barnehage og skole får personen med diagnose og eventuelle søsken et tilrettelagt 
spesialpedagogisk tilbud med fokus på diagnosekunnskap og mestring gjennom lek, læring og 
erfaringsutveksling.  
 
 
  
 
 



 
Informasjon om brukerkurs  
 
Frambu tilbyr tjenesteytere å delta på hele eller deler av våre brukerkurs.  
 
Det er mye læring i møte andre i samme situasjon, samt å få kjennskap til og informasjon  
om den aktuelle diagnosen. På Frambu får du mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer 
både med familiene og eventuelle andre tjenesteytere.  
 
Vi kan også tilby samtaler med Frambus fagpersoner mens du er her, for eksempel lege, 
spesialpedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog eller andre aktuelle 
fagpersoner.  
 
 
Praktisk informasjon 
 
Tjenesteytere som deltar på hele eller deler av brukerkurs betaler kr 200,- pr dag for lunsj, 
kaffepauser og kursmateriell. Dette betales i resepsjonen ved ankomst. Vi tilbyr gratis 
overnatting så langt vi har kapasitet. Personlige assistenter som følger bruker for å yte 
praktisk bistand under oppholdet betaler kun for inntatte måltider (se prisliste i resepsjonen 
ved ankomst). 
 
NB: På enkelte kurs settes det opp egne fagkurs, med egen påmelding og betaling.  
Mer informasjon finnes under aktuelt kurs på www.frambu.no/kurskalender. 
 
 
Personlige assistenter/støttepersoner 
 
En del av Frambus deltakere med sjeldne diagnoser har kommunikasjonsvansker og kan 
være utrygge i nytt miljø på Frambu. I slike tilfeller anbefaler vi at de har med seg en 
støtteperson fra barnehage, skole eller liknende som de kjenner og er trygg på og som 
kjenner deres måte å kommunisere på. Å ha med en kjent støtteperson kan også være 
betryggende for foreldre med barn med mange medisinske komplikasjoner. Dette er 
spesielt viktig de første dagene. Som regel kan disse delta på forelesninger etter avtale 
utover i uken om det er ønskelig.  
 
I vårt dagtilbud har vi fokus på aktiviteter både ute og inne. Alle må derfor ha med badetøy og 
klær til utendørsaktiviteter! 
 
 
Søknadsfrist er senest 2 uker før kurset begynner (med fortløpende inntak). 

 
 

Har du spørsmål? 
Ta kontakt på e-post kurs@frambu.no eller telefon 64 85 60 00. 

 
 

 
 
 
 



 
 

  Søknadsskjema for tjenesteytere 

 

 

Gjelder kurs: ___________________________________ Fra/til dato: ____________________ 

 

 

Navn:  ______________________________________________________________________  

Stilling/yrkestittel: _____________________________________________________________ 

Arbeidssted: _________________________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

Postnr: _________________   Poststed:___________________________________________ 

Tlf: ____________________   E-post:_____________________________________________ 

 

Jeg er tjenesteyter for (navn):___________________________________________________ 

Skal personen med diagnose/pårørende delta på kurset?   Ja    Nei 

 

Jeg deltar:     i faglig program/forelesninger     som assistent/støtteperson 

Hvilke dager ønsker du å delta? _________________________________________________ 
 

Dersom du deltar som assistent/støtteperson, er det noen forelesninger du ønsker å delta på? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Ønsker du å bo på Frambu under kurset?     Ja    Nei 
(Gjelder kun dersom vi har ledig kapasitet) 
 

Har du deltatt på kurs på Frambu tidligere?   Nei   Ja, (når):_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Søknad sendes innen 2 uker før kurset starter til: 
Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud 
 
For ytterligere informasjon:  
www.frambu.no  |  telefon 64 85 60 00  |  e-post: kurs@frambu.no   
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