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Sakliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saknr Sakstittel/ -innhold 

19/22   Velkommen. Kommentar til innkallingen 
  
Ingen kommentar til innkallingen. 
 

20/21   Gjennomgang av referat fra møtet 11.05.22 
 
Referatet ble gjennomgått.  
Ingen kommentar til referatet. Kompetansesenteret beklager at de siste referatene ikke er blitt 
publisert på nettsiden. 
 

21/22  Nytt fra kompetansesenteret 
 
Fagansvarlig er for tiden stedfortreder for kompetansesenterets leder. Det er ansatt ny 
administrasjonskonsulent i 100% stilling. Det er ansatt 1 ny lege i 20% stilling i et tidsbegrenset 
engasjement. Det er også ansatt en klinisk ernæringsfysiolog i fast 20% stilling. 
 
Kompetansesenteret viderefører normal aktivitet med digitale og fysiske kurs, samt utarbeidelse av 
nettressurser. Blant annet arrangeres familie kurs for ultrasjeldne diagnoser (grunnskolealder) på 
Frambu i uke 43 i samarbeid med Frambu og NevSom. 
 
I samarbeid med Epilepsiforbundet Dravets syndrom har kompetansesenteret utarbeidet en 
nettressurs Dravet syndrom - råd om oppfølging. Denne er nå på høring hos fagpersoner. 
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En ny videoforelesning om Sturge-Webers syndrom er tilgjengelig på sjelden.no. 
 
Det er opprettet et nettverk for ansatte i boliger som jobber med personer med GLUT1-
mangelsykdom.  
 
Kompetansesenteret vil søke midler fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), 
søknadsfrist er 15.10.22. 
 

22/22   Nytt fra brukerorganisasjonene 
 
Epilepsiforbundet Dravets syndrom – jobber med å få flere personer inn i styret. I gang med digitale 
foreldretreff. Ønsker også å få til en fysisk samling. Jobber med medisinske prosesser rundt 
Fenfluramin. 
 
GLUT1-mangelsykdom – har gjennomført familiesamling i august ved Tyrifjorden. 26 deltagere – 9 
familier. Sosialt og hyggelig med deling av oppskrifter og matlaging. Er i prosess og avtalt møte for å 
vurdere innmelding i Epilepsiforbundet. 
 
Epilepsiforbundet Sjeldne - Grin2B planlegger en ny fysisk konferanse. Har blitt med i Epicare. Ønsker 
mer samarbeid med flere senter i Europa. 
 
Norsk forening for Tuberøs Sklerose Kompleks – har hatt flere digitale møter. Har avholdt 
sommerleir for voksne som var vellykket. Arrangerer en samling for godt fungerende voksne 10.-13. 
november i Oslo.  
 
Epilepsiforbundet – bekymring rundt avvikling av fritt behandlingsvalg. OUS kjøper bl.a. plasser på 
Røysumtunet og det er uklart om dette avvikles. Forventer at statsbudsjettet vil gi flere grupper rett 
til utvidet TT ordning, og rett til transport også ved fritidsreiser. Bruker tid på politiske saker. 
 
Epilepsiforbundet var, for første gang, representert i Arendalsuka – hadde stand sammen med 
Solberg skole og Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Godt besøkt. 
 
Har gjennomført en sommerhelg for ungdom i juni og en søskenhelg i Trondheim i august. Skal også 
arrangere en likepersonssamling i Tromsø. 
 
Epilepsiforbundet har laget 3 nye filmer som slippes nå i høst, fra søskenperspektiv. En av disse 
lanseres på brukersamlingen, sammen med et innlegg fra en bror. 
 

23/22 Nytt fra fagmiljøene 
 
Nevrohab Ullevål  
Det er store økonomiske utfordringer i OUS. Det er bekymring i forhold til om dette vil virke 
hemmende på utviklingen av fagplanen for habiliteringstjenesten. 
 
Kommunikasjonsutfordringer med pasienter som ikke har språk. Finnes det gode markører for denne 
gruppen? Forskningsprosjekt ved Ullevål, Nevrohabilitering. 
 
Helsetjeneste forsking – er det udekkede behov? 
 
Spesialsykehuset for epilepsi 
OsloMet har dobbelt kull (35 studenter) på videreutdanningen i epilepsi. Det er heldigitalt og dekker 
derfor hele landet. Det bør mer kunnskap inn i de ulike utdanningene om epilepsi, blant annet 
vernepleie, sykepleier, medisin, psykologi og politi. 
 
Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi bør oppdateres. 



 

 
Undervisning av medisinstudenter har økt fra 2 til 4 timer ved Spesialsykehuset for epilepsi. 
 
Spesialsykehuset for epilepsi holder kurset Epilepsi og barnehage – Hva bør jeg vite og hva kan jeg 
gjøre, 4. november 22 kl. 09:00 til 15:00. Dere kan be om lisens fra ellenkjen@ous-hf.no Kurset et 
gratis for ansatte i OUS og Senterrådets medlemmer. 

24/22 Brukerrepresentantsamling i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) 
 
Som avtalt på møtet, ettersender informasjon om brukerrepresentantsamling: 
Årets samling finner sted på Thon Hotell Storo 21.11.22 kl. 10:00 til kl. 15:30. Frist for påmelding 
01.10.22. Målgruppen for samlingen er NKSDs ledergruppe, brukerrepresentanter i senterrådet ved 
sentrene i tjenesten og ansatte involvert i senterrådet og/eller som jobber med brukermedvirkning på 
senteret  
 
Brukermedvirkning på sjeldenfeltet - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) 
 
Påmeldingslenke til samlingen: 
https://nettskjema.no/a/281950 
 
Foreløpig program:  
kl. 0900 Registrering og kaffe 
kl. 10:00 Velkommen og oppstart 
kl. 10:30 Fremtidig organisering av nasjonale tjeneste, og betydningen for NKSD 
kl. 12:00 Lunsj 
kl. 13:00 Om brukermedvirkning i praksis 
kl. 14:00 Eksempler på gode samarbeid/forskningsprosjekter 
kl. 15:30 Oppsummering og avslutning 
 

25/22 Eventuelt 
Årshjul og møtekalender 2023 avklares i etterkant av møtet ved mailutveksling. 
 
Neste møte i Senterrådet, tirsdag 17. januar kl. 1200. 
 

 

mailto:ellenkjen@ous-hf.no
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser/brukermedvirkning-pa-sjeldenfeltet
https://nettskjema.no/a/281950

