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Trisomi 13 og 18 
 

 
Tirsdag 21.mars 2023 

 

08.30 – 09.00  Registrering på Frambu og digital oppkobling  

09.00 – 09.15   Velkommen  

09.15 – 10.00 Historisk tilbakeblikk  
  ved professor emeritus Ola Didrik Saugstad, Universitetet i Oslo   
 
10.15 – 11.00 Medisinsk informasjon om trisomi 13 og trisomi 18 
  ved overlege David K. Bergsaker, Frambu 
 
11.15 – 12.00 Erfaringsstemme 
  ved Vera Valen, mamma 

12.00 – 13.00  Lunsj 

13.15 – 14.00 Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

  ved spesialpedagog Vibeke Langva, Frambu 

14.15 – 14.45  Intervju med spesialpedagog og forfatter Liv Holmen  

14.45 – 15.00  Oppsummering og avslutning 

  

 

Vi forbeholder oss retten til endringer  

(1.12.2022) 

 

    

 

Program 

 

 

 

 

 

 

 



 Forelesere 

 

Ola Didrik Saugstad barnelege og professor. Han er forsker ved Oslo 
universitetssykehus, professor i nyfødtmedisin ved Northwestern University i 
Chicago og professor emeritus i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo. 

Saugstad er en internasjonalt kjent autoritet innen nyfødtmedisin. 

 

David K. Bergsaker er overlege på Frambu. Han har lang erfaring som barnelege 
fra bl.a. barnehabilitering. Bergsaker er kjent for å holde forelesninger der han 
vektlegger det hele mennesket og leve-med perspektivet. Hans interessefelt er 
bredt og omfatter blant annet nevrologiske sykdommer, genetiske sykdommer, 
infeksjoner, mental helse og hverdagsmedisin. 

 

 

 Vera Valen er utdannet pedagog og sykepleier. Hennes yngste datter, Emeli, hadde 
diagnosen trisomi 18. Vera deler sin historie om livet med Emeli. Erfaringer og tanker 
gjennom 21 år som mamma til en helt spesiell ung dame. 

 

Vibeke Langva er spesialpedagog på Frambu og er utdannet førskolelærer med 
master i spesialpedagogikk. Hun har over 15 års erfaring fra arbeid i grunnskolen 
ved forsterket avdeling med alternativ og supplerende kommunikasjon som et av 
hennes faglige interesseområder. De siste årene har hun jobbet med mange av 
Frambus diagnoser som medfører moderat og alvorlig utviklingshemning, og har 
spesielt hatt fokus på alternativ og supplerende kommunikasjon. 

 

Liv Holmen har i hele sitt voksne liv arbeidet med barn. Hun har vært styrer i 
barnehager og har i 30 år jobbet som spesialpedagog for barn med store og 
sammensatte funksjonshemninger. Liv Holmen har gitt ut boka «Med verden i 
hendene». En beretning om ei lita jente med store utfordringer, som tok imot 
livet sitt og som satte større spor etter seg enn de fleste. 

 

Målgruppe 

Fagkurs for tjenesteytere og fagpersoner som arbeider med personer med trisomi 13 eller trisomi 

18. 

Kursavgift 

Deltakelse på Frambu koster kr. 500,- og inkluderer lunsj og materiell. For pårørende er deltakelse 

gratis. Betalingen gjennomføres ved påmelding, dersom ikke annet er beskrevet i kurskalender.  



Digital deltakelse  

Frambu overfører fagkurset digitalt uten kostnader. Deltakere kan stille spørsmål og kommentere i 

chat underveis.  

Har du spørsmål?  

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: fagkurs@frambu.no i god tid før fagkurset.  

Se også fagkurset i kurskalender på frambu.no for nærmere kontaktdetaljer.  

mailto:fagkurs@frambu.no

