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09.30 – 10.00 Ankomst på Frambu og digital oppkobling  

10.00 – 10.15 Velkommen til Frambukonferansen 2022                             

ved Frambus direktør Kristian Kristoffersen 

10.15 – 10.45 Livskvalitet hos ungdom med sammensatte behov og deres 

foreldre  

ved seniorrådgiver Anne Merete Crosby,  

Prosjektet Alvorlig sykt barn 

10.45 – 11.15  Om livskvalitet                                                               

Samtale mellom psykolog Jarle Eknes, stiftelsen SOR             

og Frambus direktør Kristian Kristoffersen 

11.15 – 11.30 Pause 

11.30 – 12.15  Habilitering- for hvem og til hva?                                   

ved Thor Sandmel  

12.15 – 13.00  Lunsj   

13.00 – 13.30 Hva er et godt liv - for hvem?  -Livskvalitet for personer med 

utviklingshemming  

Psykologspesialist Arvid Nikolai Kildahl vil snakke om hvordan vi 

kan tenke om livskvalitet for personer som strever med å 

formidle verbalt hva de selv synes er et godt liv. 

13.30 – 13.45 Hva betyr god livskvalitet for meg?                                     

En samtale mellom Gabriel W. Hoff og David Bahr      

13.45 – 14.00 Pause  

  

  Programmet fortsetter på neste side 
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Program 

14.00 – 14.15 Musikk og livskvalitet 

                         ved Sigrun Gomnæs og Elin Kurverud, dirigenter i Torshovkorpset  

14.15 – 14.30   Det handler om å Leve NÅ  

ved prosjektleder Monica Andresen, Stiftelsen Frambu – Leve NÅ 

14.30 – 15.00 Livet med Martin                                                                   

                                    ved Cecilie Moe, mamma og sosionom 

15.00 – 15.15 Pause                                                                 

15.15 – 15.45 Hvordan legge til rette for bedre livskvalitet lokalt          

Samtale mellom ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune, 

ordfører Hans Kristian Solberg i Enebakk kommune og Frambus 

direktør Kristian Kristoffersen 

I løpet av programmet og pausene vil vi også vise ulike innslag og korte filmer 

fra arkivet med innhold fra Frambu-tv, kurs og leir. Dette vises på skjermer her 

på Frambu, og i sendingen til dere som følger oss digitalt!   

    Ettermiddagsprogram 

16.00   Utekonsert med Torshovkorpset  

   16.30   Grilling og aktiviteter på sletta på Frambu 

   17.30   Brukerforum 

 

 

 

   Vi tar forbehold om programendringer (09.06.2022) 



Forelesere 

 
 

Anne Merete Crosby er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bergen, og har 
videreutdanning i prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI. Har jobbet 5 år i Direktoratet 
for e-helse med utredninger, samfunnsøkonomisk analyse, gevinstrealisering og 
nyttestyring. Deltar i Helsedirektorats tverrsektorielle prosjekt "Livshendelse Alvorlig sykt 
barn" med spisskompetanse innen samfunnsøkonomi og gevinstrealisering. 

 
 

Jarle Eknes er ansatt som daglig leder i Stiftelsen SOR i 100% stilling, hvor han blant 
annet er redaktør for tidsskriftet SOR Rapport. Eknes er spesialist klinisk psykologi og 
habilitering, og har jobbet i SOR siden 7. januar 2008. Han har 10 års erfaring som 
miljøarbeider for mennesker med utviklingshemming / autisme, fem års erfaring som 
psykolog ved to habiliteringstjenester og 10 års erfaring ved psykiatrisk avdeling for 
utviklingshemmede ved Oslo universitetssykehus. 

 
 

Kristian Emil Kristoffersen er direktør på Frambu og professor 2 på Nord universitet. Han 
er også far til en ung kvinne med en sjelden diagnose.  

  

 

Thor Sandmel har en mastergrad i matematikk og doktorgrad i filosofi. Han forteller om 
sine erfaringer med å leve med cerebral parese. Han diskuterer også normalitetsbegrepet 
og snakker om funksjonsnedsettelse i et samfunnsperspektiv. 

 

 
 

Sigrun Gomnes og Elin Kurverud er dirigenter og instruktører i Torshovkorpset 

 
 
 

Arvid Nikolai Kildahl er psykologspesialist og tilknyttet NevSom nasjonalt 
kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier og Nasjonal 
kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, Oslo universitetssykehus. 
Han jobber i tillegg som klinisk psykolog ved Regional seksjon psykiatri, 
utviklingshemning/autisme og har arbeidet med psykisk helse hos personer med 
utviklingshemming/autisme i en årrekke. Han har tatt doktorgrad på utredning av 
traumelidelser hos voksne med autisme og utviklingshemming, og forsker generelt på 
utredning av psykiske vansker i disse gruppene. I tillegg til å være fagperson er Arvid 
storebror til en skikkelig kul fyr som har autisme og utviklingshemming. Arvid er opptatt 
av at alle har rett til å ha et godt liv, og at det er viktig å bruke tid på å finne ut hva det 
betyr for den enkelte. 
 

 
 

 

Monica Andresen er prosjektleder i enheten Leve NÅ og spesialpedagog på Frambu 
kompetansesenter. Monica har master i spesialpedagogikk og har tidligere jobbet i 
pedagogisk-psykologisk tjeneste og har lang erfaring med barn med nevrodegenerative 
og nevromuskulære sykdommer. 

 
 

Cecilie Moe er sosionom med videreutdanning i familieterapi, ansatt på Frambu 
kompetansesenter. Hun er også mor til tre, deriblant Martin, som ble 15 år. Hun deler 
sine tanker og erfaringer fra sønnens liv med et svært sjeldent kromosomavvik og 
omfattende hjelpebehov. 



 


