
Informasjon og aktuelle kurs fra Frambu Se webversjon

Å arbeide med barn med raskt
fremadskridende sykdom

Jobber du med et barn med raskt fremadskridende sykdom? Da anbefaler vi
deg å ta vårt nye nettkurs. Det handler om de sammensatte behovene slike
sykdommer ofte fører med seg og hvordan fagpersoner og andre rundt best
kan hjelpe barnet og familien. Kurset er gratis og består av korte videoer og
tekster. 

https://frambu.no/aktualiteter/a-arbeide-med-barn-med-raskt-fremadskridende-sykdom-nettkurs/


Tannhelse ved 
Prader-Willis syndrom

Personer med Prader-Willis
syndrom har nedsatt spyttstrøm og
tykkere og surere spytt enn vanlig.
Det gir økt risiko for karies og
tannkjøttbetennelse. God tannpleie
er derfor ekstra viktig. Les fersk
forskningsartikkel om dette her.

Frambu tar imot lærlinger 

Frambu har ledig plass til to
lærlinger i barne- og ungdoms-
arbeiderfag fra august 2020. Vi tar
imot lærlinger fra hele landet og kan
love en variert og spennende
læretid med god oppfølging.
Søknadsfrist er 9. mars 2020. 
Tips gjerne aktuelle kandidater!

Kommende kurs på Frambu
Tips gjerne aktuelle deltakere!

Fagkurs: Utfordrende
atferd ved sjeldne
diagnoser som gir
utviklingshemning

16. april 2020

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

Brukermøte 2020

17.-18. april 2020

Representanter for alle
Frambus diagnosegrupper
er velkommen til å delta på
vårt årlige Brukermøte. 
Deltakerne får utveksle
erfaringer og idéer med
hverandre og med ledelsen
og ansatte på Frambu. Vi
diskuterer også fremtidige
prioriteringer og det velges
brukerrepresentanter til
Frambus styre.
Påmeldingsfrist er 3. april.

Barn og unge med
komplekse medisinske
utfordringer 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 fremad-
skridende sykdom med tap
av motoriske, kognitive
og/eller språklige
ferdigheter og deres
familier og tjenesteytere til
kurs. Søknadsfrist er 16.
mars.

https://frambu.no/aktualiteter/tannhelse-ved-prader-willis-syndrom/
https://frambu.no/aktualiteter/vil-du-bli-laerling-pa-frambu/
https://frambu.no/kurs/utfordrende-atferd-ved-sjeldne-diagnoser-som-omfatter-utviklingshemning/
https://frambu.no/kurs/brukermote/
https://frambu.no/kurs/barn-og-unge-med-komplekse-medisinske-utfordringer-og-eller-raskt-fremadskridende-forlop/


Kreft hos personer med
utviklingshemning

18.-19. mai 2020

Stadig flere med utviklings-
hemning blir eldre. Økt
alder gir ofte økt risiko for
kreft. Hvordan er dette for
personer med utviklings-
hemning? og hvordan kan
vi følge opp best mulig når
personer med utviklings-
hemning får kreft?
Velkommen til konferanse
og workshop om dette.
Påmeldingsfrist er 4. mai.

Migrasjonsforstyrrelser

25.-29. mai 2020

Vi inviterer personer med
en migrasjonsforstyrrelse i
alle aldre og deres familier
og tjenesteytere til kurs. 
På kurset vil vi ha fokus på
kunnskap om diagnosene i
ulike livsfaser og legge til
rette for erfaringsutveksling
med andre i liknende
situasjon. Frist for å søke
er 30. mars.

Overvekstsyndromer

8.-12. juni 2020

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

Frambu - Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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https://frambu.no/kurs/cancer-in-people-with-intellectual-disabilities/
https://frambu.no/kurs/migrasjonsforstyrrelser/
https://frambu.no/kurs/overvekstsyndromer-0-16-ar/
http://www.frambu.no/kurskalender
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