
Кратко представяне на Frambu и предоставяните услуги



КРАТКА ИСТОРИЯ



Центърът Frambu е 

основан през 1955 г. със

Значителна 

доброволческа 

инициатива и работа на 

ченовете на Съюза на 

работниците след 

войната

Изграден в като Здравен 

център, фокусиран върху

редките болести през

1975 г.

Място за срещи на хора с 

редки болести, членове на 

семействата им и 

професионалисти от

1994 г.













НАШИТЕ РЕСУРСИ И ФОКУС НА ДЕЙНОСТТА 

НИ



72 души постоянен 

персонал

(~70% от тях са 

професионалисти, пряко 

ангажирани в 

предоставяне на услуги)

200 души персонал с 

прекъсващо наемане

(летни лагери)





- Центърът е голям, функционален и напълно достъпен за хора с увреждания.

- Отговаря за работа с над 450 редки диагнози – пожизнени – услуга за семейства и 

професионалисти. Разнообразен интердисциплинарен подход.

- Услугите се предлагат у дома и в местната среда - доколкото е възможно.

- Основни принципи: грижа, насочена към семейството, практика, базирана на знанието, 

салутогенеза и овластяване (здравна педагогика) и участие на потребителите.

- Службите на Министерството на здравеопазването и грижите разпределят финансиране, а 

диагнозите, за които сме отговорни чрез NAURD. Фокусът и рамката за нашата работа и 

услуги са определени от националното законодателство.

- Набирането на допълнителни средства получава повишен фокус.



НАШИТЕ УСЛУГИ



Курсове

Летни лагери

Ориентиране и развитие 

на експертиза

Информация и 

комуникация

Изследвания и иновации

Национални и 

международни визити и 

сътрудничество



Курсове

• Курсове за пациенти, семейни и местни доставчици на услуги

• Курсове за професионалисти

• Базирани на интернет курсове – eLearning

• Уебинари

• Мини семинари и курсове, организирани за посетителите на Центъра

• Летни лагери
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Летни лагери

• Нашите лагери са повече курсове, отколкото ваканционна услуга.

• Ние предлагаме:

• Ваканционни преживявания в безопасна и приобщаваща среда

• Дейности и възможности за обучение, които насърчават по-добро справяне и 

стратегии за преодоляване на предизвикателства, свързани с ежедневния 

живот.

• Приобщаваща арена, където участниците могат да се срещнат с други при 

подобни житейски обстоятелства и със същата диагноза

• Нашата цел:

• Да изградим лична представа, овластяване и полезни социални мрежи за 

участниците.

• Насърчаване на участие в социални дейности и прекарване на свободното 

време с насърчаване на увеличено участие в домашната среда.
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Ориентиране и развитие на експертиза

• Пациентите и техните семейства трябва да кандидатстват за нашите услуги за ориентиране (формуляр за 

кандидатстване);

• Мултидисциплинарен подход, базиран на практиката, основана на знанието

• Допълване към местната услуга, а не заместител

• Изискваме и улесняваме участието и сътрудничеството между местните доставчици на услуги (медицински, 

образователни, работни, жилищни, социални услуги и т.н.)

• Семейно ориентиран подход към услугите и грижите



Ориентиране и развитие на експертиза

• Общи критерии

• Теми и въпроси, които трябва да бъдат обхванати, са свързани с 

конкретна диагноза

• Местните специалисти не са в състояние да предлагат една и съща 

услуга

• Тази услуга не е била предоставяна по-рано

• Критерии за местно ориентиране

• Цел на услугата е изграждане на база на знания

• Образование/обучения на служители, предоставящи местни услуги

• Новодиагнозирани пациенти и бързо прогресиращи диагнози

• Комплексни случаи



Ориентиране и развитие на експертиза

• Професионалисти, местни и регионални доставчици на услуги 

също могат да кандидатстват за нашите услуги за ориентиране 

(формуляр за кандидатстване)

• Увеличаване на базата на познания на местно ниво, свързани с 

диагнозите, на които предоставяме услуги

• Помага за улесняване на работата на местната мрежа от 

професионалисти
• Обикновено кандидатстват местни / регионални професионалисти и доставчици на услуги, но и асоциации на 

потребители.

• Frambu също допринася за разпространението на знания за редки заболявания сред училищата и 

учениците на всички нива на образователната система.
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Filmer til presentasjon/Documentation and communication at Frambu Resource Centre for Rare Disorders-HD.mp4


Информация и комуникация
• Ние създаваме и разпространяваме познания за редките болести, 

които са:

• Съвременни и базирани на принципите на базирана на знание практика

• Разбираеми за широка аудитория

• Свързани с теми и проблеми, които са от значение за нашите пациенти / 

първичната ни целева група

• Най-важният ни канал е Уеб страницата ни, но така също:

• Facebook, Vimeo, Twitter, Youtube, web – Chat и различни други медии са също 

отговарящи на нуждите на клиентите ни канали за комуникация

• Ние използваме и насърчаваме използването на поредица медийни 

инструменти и методи за по-пълно достигане до нашата аудитория и 

адаптиране на нашите продукти...



Информация и комуникация

• Обобщително представяне на знанието на Frambu;

• 2 главни вида:
• Описване на диагнози, за които сме отговорни

• Описване на теми, които съответстват на широк спектър от диагнози

• 4 нива на подробности и задълбоченост на описанията

• Приемна и Фронт деск служба на Frambu;

• Първа линия на вход към предоставяне на основно ниво на услуги 

на Frambu

• Служителите имат опит и задълбочени познания в областта на 

предоставяните от нас услуги

• Служи като "Helpline„/ Линия за помощ - разтоварвайки Националната 

телефонна линия за редки и ултра редки заболявания
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Изследвания и иновации

• През последните 10 години Frambu увеличи значително собствения 

си принос в изследванията и иновациите в областта;

• Увеличихме значително членовете на персонала си с докторски степени и се 

фокусирахме върху изследвания

• Въведохме ясни насоки и правила, свързани със изследователски и развойни 

проекти 

• Ежегодно насочваме средства за възможно вътрешно финансиране на 

проекти 

• Външното финансиране е също пререквизит за изследователски проекти

• Frambu е свързан също със стимулиращи национални 

изследователски мрежи и поддържа активно сътрудничество с

външни изследователи и институции

• Моделът на Frambu предоставя уникална възможност в тази област
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www.frambu.no


