
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fagkurs 

Mitokondriesykdommer 
 

 
Onsdag 30.mars 2022 

 

 

08.30 – 09.00 Registrering på Frambu og oppkobling av videostudioer 

09.00 – 09.15 Velkommen  

09.15 – 10.00 Informasjon om ulike mitokondriesykdommer  

ved overlege Øivind Kanavin, Frambu 

10.15 – 11.00 Rettigheter og tilrettelegging i barnehage og skole 

ved pedagogisk rådgiver Gry Line T. Bakke og ergoterapeut 

Solvor S. Skaar, Frambu 

11.15 – 12.00 Rettigheter og tilrettelegging i barnehage og skole 

ved pedagogisk rådgiver Gry Line T. Bakke og ergoterapeut 

Solvor S. Skaar, Frambu 

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 13.45 Informasjon til andre 

ved spesialpedagog David Bahr, Frambu 

14.00 – 14.45 Å jobbe med barn som kan miste ferdigheter.      

Samarbeid og akuttplan  

ved spesialpedagog Monica Andresen og overlege Øivind 

Kanavin, Frambu 

15.00 – 15.45 Å jobbe med barn som kan miste ferdigheter.  

Ivaretakelse av ansatte 

ved psykolog Tonje Elgsås, Frambu  

15.45 – 16.00 Oppsummering og avslutning 

 

 

 

 

 

 

Program 

 

 

 

 

 

 

 



 Forelesere 

 

Øivind Kanavin er barnenevrolog og overlege på Frambu. Han har tidligere lang erfaring 
fra habiliteringstjenesten for barn og unge ved Oslo Universitetssykehus. 

 

Gry Line Tokerud Bakke er pedagogisk rådgiver/logoped på Frambu. Hun har tidligere 
jobbet som ergoterapeut i rehabiliteringsfeltet, som logoped ved Sunnaas sykehus og i 
PPT og som seniorrådgiver ved pasient- og brukerombudet. Gry Line vil i sin forelesning, 
si noe tilrettelegging og rettigheter i skole og barnehage.  

 

Solvor Sandvik Skaar er ergoterapeut på Frambu. Hun har tidligere jobbet som 
miljøterapeut, støttepedagog og ergoterapeut. Solvor vil i sin forelesning si noe om 
tilrettelegging i hverdagen i skole og barnehage og hvordan man kan hjelpe barn og unge 
som har en mitokondriesykdom til å «fordele kreftene» for å få en best hverdag. 

 

Monica Andresen er spesialpedagog på Frambu. Hun har master i spesialpedagogikk 
og tidligere jobbet i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Andresen har lang erfaring med 
barn, unge og voksne som har diagnoser som innebærer omfattende 
kommunikasjons- og omsorgsbehov, samt barn og unge med alvorlig 
fremadskridende sykdom.  

 

 

David Bahr har hovedfag i spesialpedagogikk og har arbeidet på Frambu siden 1999. Bahr 
arbeider i hovedsak med informasjon og veiledning til brukere, pårørende og 
tjenesteapparat, da spesielt i forhold til pedagogisk tilrettelegging og informasjon til og 
samtaler med barn og ungdom. 

 

Tonje Elgsås er psykologspesialist med fordypning i habiliteringspsykologi. Hun har lang 
erfaring fra offentlig spesialisthelsetjeneste innen habilitering og psykisk helsevern. Som 
habiliteringspsykolog har man spisskompetanse på å fremme helse, livskvalitet, mestring 
og tilhørighet hos personer med medfødte eller tidlig ervervede tilstander.  

 

Målgruppe 

Dette fagkurset er rettet mot ansatte i skole og barnehage som arbeider med 

barn og unge som har en mitokondriesykdom. Andre interesserte fagpersoner, 

tjenesteytere og pårørende kan også melde seg på 

 


