
- nasjonalt kompetansesenter for sjeldne
diagnoser

Webinar om voksne med
utviklingshemming
De siste årene er det gjort store framskritt innen genetisk testing, og det er
nå mulig å finne genetisk årsak hos omtrent halvparten av alle med
utviklingshemning. Likevel har mange voksne med utviklingshemming ikke
fått tilbud om nærmere utredning. Det bør det gjøres noe med. På
webinaret tirsdag 8. desember forteller vi hvorfor og hvordan. Tips gjerne
aktuelle deltakere!

Behov for bedre medisinsk
oppfølging og behandling
ved nevrofibromatose
type 1

Mange med nevrofibromatose type
1 får ikke god nok forståelse og
medisinsk oppfølging for sine
helseplager, viser en undersøkelse
fra Frambu. Hva bør leger gjøre for
å gi best mulig oppfølging og
behandling? Les våre anbefalinger
her.
 

Har du en bror eller søster
med en sjelden diagnose?

Vi inviterer ungdom mellom 12 og
16 år som har søsken med en
sjelden diagnose til søskencamp på
Frambu i slutten av februar. Her får
deltakerne treffe andre i tilsvarende
situasjon, dele erfaringer og delta i
ulike aktiviteter. Søknadsfrist er 20.
desember.

Kommende kurs og webinarer fra Frambu
Tips gjerne aktuelle deltakere!

https://frambu.no/aktualiteter/webinar-genetisk-utredning-voksne/
https://frambu.no/aktualiteter/hvordan-vaere-en-god-lege-for-personer-med-nevrofibromatose-type-1/
https://frambu.no/kurs/a-ha-en-bror-eller-soster-med-en-sjelden-diagnose-2/
https://www.facebook.com/Frambu.no/
https://twitter.com/frambu
https://www.instagram.com/frambusenter/
https://www.youtube.com/user/FRAMBUsenter
https://vimeo.com/frambu
https://soundcloud.com/frambupodcasten
https://open.spotify.com/artist/0MGfOaOWg0KccThufSNPlK


Genetisk utredning av
voksne med

utviklingshemning
(Webinar)

8. desember 2021 kl 13-15
Påmeldingsfrist: 08.12.21

 

Graviditet og
nevromuskulær

sykdom
(Fagkurs)

14. desember 2021
Påmeldingsfrist: 02.12.21

 

Coffin-Siris' syndrom
(Kurs)

10. - 14. januar 2022
Søknadsfrist: utløpt

16p11.2 delesjon
(Kurs)

31. januar - 4. februar 2022
Søknadsfrist: 30.11.21

 

Ungdom med sjelden
diagnose som

medfører økende
fysisk funksjonstap

(Kurs)

7. - 11. februar 2022
Søknadsfrist: 06.12.21

 

Mowat-Wilsons
syndrom og Wolf-

Hirschhorns syndrom
(Kurs)

28. februar - 4. mars 2022
Søknadsfrist: 31.12.21

 

Se oversikt over alle Frambus tilbud her

Du finner mer informasjon om og fra Frambu på frambu.no og her:

Frambu - Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud, Norge
Meld deg av

Levert av Make

https://frambu.no/kurs/22431/
https://frambu.no/kurs/graviditet-og-nevromuskulaer-sykdom/
https://frambu.no/kurs/coffin-siris-syndrom/
https://frambu.no/kurs/16p11-2-delesjonssyndrom/
https://frambu.no/kurs/ungdom-med-sjelden-diagnose-som-medforer-okende-fysisk-funksjonstap/
https://frambu.no/kurs/mowat-wilsons-syndrom-og-wolf-hirschhorns-syndrom/
https://frambu.no/kurskalender/
https://frambu.no
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/58481c49-7b75-4181-93b0-e0f81d6128b6/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

