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Nøkkelord; Samarbeid og kunnskap!

• Norske fagmiljøer

• Internasjonale fagmiljøer

• Norske brukermiljøer

• Internasjonale brukermiljøer
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Vi er: 

NFOI – Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

• En av de første gruppene av sjeldne diagnoser som etablerte en egen forening – stiftet 
i 1979

• Liten men aktiv interesseorganisasjon (ca 350 medlemmer)

• Drevet på frivillig basis (ingen ansatte, alle i styret har diagnosen selv eller er 
pårørende

• Aktiviteter
– Årlige medlemssamlinger

– Likepersonsarbeid

– Interessepolitikk

– Brukermedvirkning både nasjonalt og internasjonalt

– Deltakelse i ulike råd og utvalg

– Samarbeid med fagpersoner

– Deltakelse på konferanser i inn og utland
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OIFE – Osteogenesis Imperfecta Federation Europe

• Europeisk paraply for OI-organisasjoner - inkluderer 35 organisasjoner over 
hele verden: 
– 19 nasjonale organisasjoner i Europa 

– 11 nasjonale grupper utenfor Europa (partner organisasjoner) 

– 5 støttemedlemmer (forskningsstiftelser og hjelpeorganisasjoner) 

• Hovedsakelig drevet av frivillige som selv har diagnosen og deres pårørende

• Hovedoppgaven er internasjonalt nettverksarbeid – d.v.s å sette organisasjoner, 
fagfolk og relevante aktører i kontakt med hverandre og gjøre dem bedre rustet 
til å hjelpe oss å nå vår visjon:

«Barn og voksne med OI skal få leve aktive og uavhengige liv med tilgang til gode 
(kompetente) helsetjenester og nødvendige sosiale støtteordninger» 
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ERN – BOND 
European Reference Network (ERN) on Rare Bone Disorders

• ERNs er 24 virtuelle tematiske nettverk som involverer helsetilbydere (sykehus og spesialistsentre) i 
Europa

• Sjeldne beinsykdommer er plassert i ERN BOND med eksperter fra 10 ulike EU/EØS-land.
• Beslutninger om ERNs blir tatt av et styre med representanter fra 28 EU- og EØS-land (Board of

Member States).
• Formålet: 

– Å legge til rette for helhetlig, tverrfaglig og pasientrettede helsetjenester 
– Å sette de beste fagfolkene i kontakt med de beste forskerne, for å bedre tilgangen til medisinsk 

ekspertise på tvers av landegrenser
• Gjennom et elektronisk verktøy kan ERN-koordinatorene samles i ”virtuelle rådslagningspaneler” 

sammensatt av medisinske spesialister på tvers av ulike disipliner og 
• Skal tilby ekspertråd på tvers av landegrenser i forbindelse med diagnostisering og behandling i 

komplekse saker som som krever internasjonal spisskompetanse
• Brukermedvirkning står svært sentralt og representanter for brukerne (ePAGs) er med både i styret for 

hvert ERN og i de ulike tematiske arbeidsgruppene (eks: behandling, registre, forskning, utdanning 
osv) 



• Tilhører Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Ett av totalt 9 
kompetansesentre for sjeldne diagnoser. Del av Sunnaas sykehus på Nesodden 

• Kompetanseoppbygging, veiledning og kunnskapsformidling vedrørende medisinske, 
psykiske, sosiale og pedagogiske forhold knyttet til flere sjeldne og medfødte 
diagnoser

• Samler erfaringer fra, og samarbeider med, registrerte brukere, pårørende og 
fagpersoner 

• Innhenter tverrfaglig og forskningsbasert kunnskap nasjonalt og internasjonalt 

• Driver forsknings- og utviklingsarbeid

6

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser



• Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

• Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer

• Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

• NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og 
hypersomnier

• Nevromuskulært kompetansesenter

• Norsk senter for cystisk fibrose

• Senter for sjeldne diagnoser

• TAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser

• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser er en del av

https://helsenorge.no/sjeldnediagnoser

https://helsenorge.no/sjeldnediagnoser


Kriterier for å få et tilbud i NKSD
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Sjelden – norsk 
def.

Genetisk betinget 
(medfødt)

Sammensatt – behov 
for koordinerte 
tjenester

Langvarige behov (livslangt)



Sjelden og ukjent – en dobbel belastning

• En felles utfordring for personer med sjeldne diagnoser, særlig i et lite land, 
er at en har få å dele sine erfaringer med

• Det ordinære tjenesteapparatet mangler  ofte kunnskap om diagnosen 

• Dette kan medføre at personer med en sjelden diagnose ikke får tilgang til 
de tjenester som er avgjørende for god livsmestring

• Mange opplever at det tar lang tid før diagnose blir stilt. Det er heller ikke 
alltid at en endelig, avklart diagnose kan stilles 

• Og når diagnosen er stilt;  Hvordan er prognosen? Hva må følges opp? 
Hvordan virker behandling? Hvilke oppfølgingsrutiner trengs?   
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Hva er en skjelettdysplasi?

 Skjelettdysplasier (osteokondrodysplasier)

- en gruppe arvelige tilstander som først 

og fremst påvirker bein og brusk

- kan også ha en betydelig påvirkning på 

muskler, sener og leddbånd 

 Forekomsten angitt til 6-9 per 

10 000 fødte



Organer som kan være involvert

• Nervesystemet
• Øre/Nese/Hals
• Munn/kjeve
• Øynene
• Leddene
• Musklene
• Hjerte
• Lunger
• Lever og nyrer
• Kjønnsorganer
• Immunsystemet m.m.

Utviklingshemming
Autisme
ADHD
Språk
Etc.
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Vi vil være med, men trenger mer kunnskap

• Hva gjør man når man ikke vet hva man trenger å vite?

• «Empower the patients» - “Styrk pasientstemmen”

• “Nothing about us without us”
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For at vi skal kunne medvirke må vi 
– få vite om at ting foregår ”av noen” 

– bli invitert inn i prosesser tidlig (ellers inviterer vi oss selv) 

– få lov til å bidra (andre aktører må se verdien av stemmen vår) 

– vite hvordan vi kan bidra (synliggjøre behov, støttebrev, input fra brukerståsted..) 

– ha basiskunnskap om emnet

– ha forståelse for rollen vi skal ha

– ha nok tid og praktisk tilrettelegging (møter på dagtid, pauser, fysisk tilrettelegging osv) 

– tørre å spørre de dumme spørsmålene og å være litt pain in the ass

– få tilstrekkelig veiledning og utdanning

– også ta ansvar og gjøre en innsats for å finne de riktige folkene

– bidra med dataene våre (og oppfordre andre med diagnosen til å gjøre det samme) 
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Viktigst: Lage arenaer der brukere og fagpersoner møtes



TRS
Klinikkene

Personer med sjeldne diagnoser



Hvem trenger kunnskap?

• De med en sjelden diagnose og deres pårørende

• Barnehage – skole – jobb 

• Lokalt hjelpeapparat (fastlege, fysio, ergo, psyk, ped)

• Spesialisthelsetjenesten

• NAV

• Helsemyndighetene

• +++

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc6ry9m6bSAhWHWSwKHT0CDzQQjRwIBw&url=http://www.sundoghed.dk/kategori/klummer/cases/&psig=AFQjCNHQipM5jd7pbr2Nd5Y82-GxERQtHw&ust=1487938798454091


Hva trenger de kunnskap om?



• Diagnosen

• Utredning, diagnostikk, behandling

• Oppfølging

• Å leve med (konsekvenser for hverdagsliv, 
skole, jobb, familie)

• Prognose

• Livsløp

• ???



Nasjonalt og internasjonalt

LLW2017
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Bakgrunn for å opprette et skjelettdysplasiregister

• Bedre kunnskap om livsløp..

• «Natural history» / «Clinical history»….

• Hva skjer med de «ulike organene»…

• Bedre guidelines…..

• Bidra til å vurdere langtidseffekter av behandling - medisiner, 

• kirurgi…. 

• Samle større datamengder…

• Sammenlikne mellom landene…

• Mindre forskjeller mellom landene …..

• Quality of life data…. PROM data



2019.11.13 21

Datainnsamling

– Hvem skal eie dataene?

– Hvem skal bidra med dataene?

– Skal brukerne bidra med data? Hva og hvordan? 

– Hva og hvordan skal man måle/registrere (PROMs)? 



Prosessen frem mot PROM-data 

Pilot domains 
(subject to reconfirmation 

after focus groups)

Fokus-grupper i 
12 land

27 eksperter 
fra 13 land 






