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Brukerkurs Fagkurs  Brukermøte Gjestekurs   

Dato Kursnavn Målgruppe Søk.frist 

10.01-14.01 Fragilt X syndrom Personer under 16 år med diagnose, familie og tjenesteytere 11.11.10 

18.01-20.01 Nevronal ceroid lipofuscinose  Pårørende og tjenesteytere 18.11.10 

24.01-25.01 
Prader-Willis syndrom  

– Godt liv på arbeid og i eget hjem 
Ledere og tjenesteytere på arbeidsplasser og i andres hjem 03.01.11 

27.01-27.01 
Utdanning og arbeid for  

personer med Frambus diagnoser  

Personer i veiledningsstillinger i skole, voksenopplæring, 

vekstbedrifter og NAV 
03.01.11 

01.02-03.02 Fragilt X syndrom Kvinnelige bærere og kvinner med Fragilt X syndrom over 18 år 02.12.10 

07.02-11.02 Retts syndrom  Jenter/kvinner med diagnose, familie og tjenesteytere 09.12.10 

14.02-18.02 Gjestekurs Senter for sjeldne diagnoser  

21.02-25.02 Søskencamp Søsken (12-16 år) til personer med en av Frambus diagnoser 30.12.10 

28.02-04.03 Duchennes og Beckers muskeldystrofi Personer med diagnose og deres familie og tjenesteytere 06.01.11 

07.03-11.03 
Svært sjeldne kromosomavvik med 

utviklingshemning 

Barn i førskolealder med diagnose som ikke har deltatt på kurs 

på Frambu tidligere og deres familie og tjenesteytere 
06.01.11 

14.03-18.03 Gjestekurs Autismeenheten  

21.03-25.03 

Noonans syndrom og Noonan- 

liknende syndrom (CFC) -  

Hva er det og hvordan leve med det? 

Personer med diagnose, familie og tjenesteytere 20.01.11 

28.03-01.04 
Klinefelters syndrom - å leve med 

diagnosen i barne- og ungdomsalder 
Personer med diagnose under 16 år, familie og tjenesteytere 27.01.11 

04.04-08.04 Utviklingshemning uten kjent årsak 
Barn og unge i grunnskolealder som ikke har deltatt på kurs  

på Frambu tidligere, familie og tjenesteytere 
03.02.11 

11.04-15.04 Gjestekurs 
Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom  

og narkolepsi 
 

27.04-29.04 Voksne søsken – en viktig ressurs Voksne søsken til personer med en av Frambus diagnoser 24.02.11 

02.05-06.05 Gjestekurs TRS  

09.05-13.05 
Frambuleir for personer med store 

kommunikasjons- og hjelpebehov 

Personer med Frambus diagnoser og pårørende, assistenter  

og tjenesteytere rundt disse 
10.03.11 

19.05-19.05 

Fragilt X syndrom - Medisinsk 

informasjon og tilrettelegging i 

hverdag og fritid 

Regionalt kurs for helseregion sør-øst 

Pårørende og tjenesteytere rundt unge/voksne med fragilt X 

syndrom 
19.04.11 

23.05-27.05 Nevrofibromatose type 1 
Barn og unge med diagnose som ikke har vært på kurs  

på Frambu tidligere og deres familie og tjenesteytere 
24.03.11 

30.05-01.06 

Klippel-Trénaunays syndrom og 

Klippel-Trénaunay-Webers syndrom – 

en tilstand med behov for oppfølging 

Personer med diagnose og deres familie og tjenesteytere 31.03.11 

31.05-01.06 Språk, kommunikasjon og atferd  Tjenesteytere som følger opp barn med Frambus diagnoser 02.05.11 

06.06-10.06 

Velo-cardio-facialt syndrom 

(DiGeorges syndrom) -  

hva er det og hvordan leve med det? 

Barn og unge 0-16 år med diagnose, familie og tjenesteytere 07.04.11 

14.06-17.06 Nevronal ceroid lipofuscinose  
Personer med NCL som har fullført videregående skole  

og deres ledsagere 
14.04.11 



Brukerkurs Fagkurs  Brukermøte Gjestekurs   

Dato Kursnavn Målgruppe Søk.frist 

20.06-22.06 Besteforeldre - de gode hjelperne Besteforeldre 21.04.11 

27.06-08.07 Frambuleir 1 (Helseleir) Barn og unge 10-16 år med sjeldne diagnoser 01.03.11 

11.07-22.07 Frambuleir 2 (Helseleir) Unge 16-30 år med sjeldne diagnoser 01.03.11 

25.07-05.08 Frambuleir 3 (Helseleir) Unge 14-20 år med sjeldne diagnoser 01.03.11 

08.08-14.08 Frambuleir 4 (Helseleir) Unge 18-35 år med sjeldne diagnoser 01.03.11 

23.08-24.08 Prader-Willis syndrom  Ledere og tjenesteytere i boliger og på arbeidsplasser  01.08.11 

25.08-25.08 

Fragilt X syndrom - Medisinsk 

informasjon og tilrettelegging i 

hverdag og fritid 

Regionalt kurs for helseregion nord 

Pårørende og tjenesteytere rundt unge/voksne med fragilt X 

syndrom 
01.08.11 

29.08-02.09 Arvelig ataksi Personer med diagnose, familie og tjenesteytere 02.06.11 

05.09-09.09 
Dystrofia myotonika type 1 og 2  

– hva er det og hvordan leve med det? 

Personer med diagnose som ikke har vært på kurs på  

Frambu tidligere, familie og tjenesteytere 
09.06.11 

12.09-16.09 Gjestekurs Senter for sjeldne diagnoser  

19.09-23.09 Gjestekurs TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser  

30.09-01.10 Brukermøte 2011 Brukerorganisasjoner, styrerepresentanter, ledelse og ansatte 31.08.11 

03.10-07.10 Tema og målgruppe ikke avklart ennå   

10.10-14.10 Tema og målgruppe ikke avklart ennå   

17.10-21.10 
Alvorlig fremadskridende sykdom  

som rammer sentralnervesystemet 
Personer med diagnose, familie og tjenesteytere 18.08.11 

24.10-28.10 Arvelig polynevropati Personer med diagnose, familie og tjenesteytere 25.08.11 

31.10-04.11 Turners syndrom Jenter/Kvinner over 16 år med diagnose 01.09.11 

03.11-03.11 Turners syndrom - fagkurs Pårørende og tjenesteytere til personer med Turners syndrom 03.10.11 

07.11-11.11 

Svært sjeldent kromosomavvik  

med utviklingshemming eller 

utviklingshemming uten kjent årsak 

Barn og unge fra 0 til 16 år med diagnose som har deltatt  

på kurs på Frambu tidligere, familie og tjenesteytere 
08.09.11 

21.11-25.11 
Migrasjonsforstyrrelse, Jouberts 

syndrom, Miller-Diekers syndrom o.l. 
Barn og unge med diagnose, familie og tjenesteytere 22.09.11 

23.11-23.11 
Migrasjonsforstyrrelse og lignende –  

fagkurs om epilepsi 

Pårørende og tjenesteytere til personer med 

migrasjonsforstyrrelse og lignende 
23.10.11 

28.11-02.12 Gjestekurs Senter for sjeldne diagnoser  

05.12-08.12 

Smith-Magenis syndrom, Phelan-

McDermid syndrom eller andre  

svært sjeldne kromosomavvik med 

store atferdsutfordringer 

Personer med diagnose, familie og tjenesteytere 06.10.11 

12.12-16.12 
Williams’ syndrom   

- voksenliv over 18 år 
Personer med diagnose over 18 år, familie og tjenesteytere 13.10.11 

15.12-15.12 
Williams’ syndrom 

– Godt liv på arbeid og i eget hjem 
Tjenesteytere på arbeidsplasser og i andres hjem 15.11.11 

 
Mer informasjon om Frambu og senterets kurs og tjenester fås her: 
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