Informasjon og aktuelle kurs fra Frambu

Se webversjon

Utviklingshemning og kreft
Stadig flere med utviklingshemning blir eldre enn før. Økt alder innebærer ofte økt risiko
for å få kreft. Hvordan er dette for personer med utviklingshemning? Og hvordan kan vi
følge opp best mulig når personer med utviklingshemning får kreft? I midten av mai
arrangeres det internasjonal konferanse og workshop om dette på Frambu. Alle
interesserte er velkommen til å delta. Det blir også mulig å følge konferansen på nett.

Sjeldendagen 2020

Frambuleir

I år er det skuddår og skuddårsdagen er
internasjonal dag for sjeldne diagnoser.
Det blir markert med konferanse om
sjeldne diagnoser i Oslo fredag 28.
februar og arrangement ved Stortinget
lørdag 29. februar. Se hvordan du kan

Hver sommer inviterer vi barn, ungdom
og unge voksne med sjeldne diagnoser
til leir på Frambu. Søknadsfristen for
disse er 1. mars.
På leirene jobber det studenter og andre
engasjerte hjelpere. Frist for å søke jobb

delta her.

på leir er 15. februar.

Kommende kurs på Frambu
Tips gjerne aktuelle deltakere!

Fagkurs: Utfordrende
atferd ved sjeldne
diagnoser som omfatter
utviklingshemning
16. april 2020

Vi inviterer alle som
arbeider med personer
med en sjelden diagnose
med utfordrende atferd til
fagkurs. Her vil vi ha fokus
på å styrke tjenesteyternes
kompetanse på å forstå og
redusere utfordrende
atferd. Pårørende kan også
delta. Påmeldingsfrist er 2.
april.

Barn og unge med
komplekse medisinske
utfordringer og/eller raskt
fremadskridende sykdom
11.-15. mai 2020

Vi inviterer barn og unge
med en sjelden diagnose
som medfører komplekse
medisinske utfordringer
og/eller raskt fremadskridende sykdom med tap

Brukermøte 2020

L1 syndrom

17.-18. april 2020

27.-30. april 2020

Brukermøtet er en årlig
tradisjon på Frambu.
Representanter for alle
Frambus diagnosegrupper
er velkommen til å delta.
Deltakerne får utveksle
erfaringer og idéer med
hverandre og med ledelse
og ansatte på Frambu. Vi
diskuterer også fremtidige
prioriteringer. Deltakerne
velger også representanter
til Frambus styre.
Påmeldingsfrist er 3. april.

Vi inviterer personer med
L1 syndrom i alle aldre og
deres familier og tjenesteytere til kurs. Her vil vi
blant annet dele oppdatert
kunnskap om ulike forhold
ved diagnosen og legge til
rette for erfaringsutveksling
med andre i liknende
situasjon. Frist for å søke
er 24. februar.

Migrasjonsforstyrrelser

Overvekstsyndromer

25.-29. mai 2020

8.-12. juni 2020

Vi inviterer personer med
en migrasjonsforstyrrelse i
alle aldre og deres familier
og tjenesteytere til kurs.
Se oversikt over aktuelle
diagnoser på vår kursside.
På kurset vil vi ha fokus på
kunnskap om diagnosene i

Vi inviterer barn og unge i
grunnskolealder med et
overvekstsyndrom og
deres familier og tjenesteytere til kurs. Her vil vi se
nærmere på hvordan ulike
helsemessige og kognitive
funksjoner kan påvirke

av motoriske, kognitive
og/eller språklige
ferdigheter og deres
familier og tjenesteytere til
kurs. Søknadsfrist er 16.
mars.

ulike livsfaser og legge til
rette for erfaringsutveksling
med andre i liknende
situasjon. Frist for å søke
er 30. mars.

skolehverdagen. Vi vil
også ha fokus på fysisk og
psykisk helse og familieliv.
Søknadsfrist er 3. april.

Se nærmere beskrivelse av alle planlagte kurs på Frambu her
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