
Sunnaas 
sykehus 
definerer 
sjeldne 
diagnoser som 
en målgruppe. 

Det første skrittet 

1988-89 



En forespørsel 

Cato Lie, Eli Skattebu og Hild 
Bjørsvik med 
ryggmargsbrokk kontakter 
Svend Rand-Henriksen og  
ber Sunnaas sykehus om å gi 
et tilbud til voksne med 
ryggmargsbrokk. 

1989 



Regjeringens Handlingsplan for 
funksjonshemmede gir 
brukerforeningene penger til å 
beskrive sine behov. 

Beskrev behovene 

1988-89 



OI-foreningen på banen 

 

OI-foreningen beskriver behov 
for et kompetansesenter for sin 
diagnose, gjerne sammen med 
andre grupper. 

1990 



Sosialdep. v/Lisbeth 
Myhre inviterer 
overlege Svend 
Rand-Hendriksen til 
møte om 
muligheten for å 
etablere en 
smågruppe-enhet 
på Sunnaas 
sykehus.  

Et møte 

1988-89 

Foto: Helsedirektoratet 



Forprosjektgruppen starter skriving av 
prosjektbeskrivelsen. 

3. april leveres denne til 
Sosialdepartmentet. 

Prosjektstart 

Januar 1992 



Prosjektgruppen  
Prosjektgruppen ansettes: 
 
Svend Rand-Hendriksen 
Anne-Britt Sollie 
Lise Fjeldvik 
Terje Binder (prosjektveileder fra 
august 1992) 
 
 
 
  
 

Vår 1992 

Fra v: Hilde Harket Bakke, Solveig Skou, Lise Fjledvik, Anne Hertzberg, 
Svend Rand- Hendriksen og Anne- Britt Sollie 



Oppstarten er i gang 

Samling om etablering av 
smågruppesenter.  
 
Deltagere er brukere, eksterne og 
interne fagpersoner og ansatte i 
Sosialdepartementet.  
 
  
 
  
 

Vår 1992 



Ansettelsene starter 
De første tverrfaglige teamene 
kommer på plass, samt ledere og 
driftspersonell.  
 

Høst 1992 



«Plaza-oppholdene» 

TRS starter med 
læring direkte fra 
brukere.  
 
Brukere fra hver 
diagnose samles til 
opphold for 
undersøkelser og 
samtaler med TRS-
ansatte.  
 
  
 
  
 

Høst 1992 



Kontrakt 

 
Sosialdepartementet og Sunnaas 
sykehus undertegner samarbeidsavtale 
om etablering og drift av TRS 
kompetansesenter. 
 
 
 
  
 

27.januar 1993 



Styringsgruppe 

 
Styringsgruppen konstitueres med en 
representant fra hver brukerforening, 
ansatt fra TRS og prosjektleder som 
sekretær. 
 
  
 

Februar 1993 



Driften er i gang 
 
Første kurs for brukere i lokaler ved 
Sunnaas sykehus.  
 
  
 

Mars 1993 



Lokaler skal tilpasses 
 
Start på ombygging av personalbolig i 
Steinveien til TRS-senteret.  
 
  
 

Mars 1993 



Alle team på plass 

Alle team på plass, i alt ca 40 personer.  
 
Ledelse:  
Prosjektleder 
Administrativ leder 
 
Lederteam:  
Prosjektleder 
Administrativ leder 
Leder for tre oppfølgingsteam 
Leder for miljøteam 
Datakonsulent 
Kontorleder 
Tre oppfølgingsteam 
  

 

September 1993 

Miljøteamet får blant annet 
ansvar for brukeraktiviteter. 



Oppfølgingsteamene 

Tre oppfølgingsteam har ansvar for 
brukere med alle 5 diagnoser innen 
sine fylker.  
 
De 3 teamene rullerer ukentlig, slik at 
et team har opphold, et team er på 
utreiser og et team arbeider med 
dokumentasjon, planlegging og 
skriving av informasjonsmateriale. 

Høst 1993 



Miljø- og kontorteam 

Miljøteam har ansvar for 
hotellfunksjoner, personlig hjelp, 
praktisk kursorganisering, opplæring av 
bruker til ulike fysiske aktiviteter og 
fritidsaktiviteter. 
 
Kontorteam har sammen med 
datakonsulent ansvar for etablering av 
digitalt journalsystem, arkiv med papir-
journaler, etablering av alle 
kontorrutiner, maler og standarder.  

Høst 1993 



Evaluering 

Sosialdepartementet gir Norges 
Byggforskningsinstitutt oppdraget med 
å evaluere TRS-prosjektet. 
 
  

November 1993 

Rapporten lå 
ferdig i 1996. 



Innvielse 
 
Innvielse av TRS-senteret 
 
  
 

29. januar 1994 

Fra venstre: Lisbeth Myhre, Svend Rand- 
Hendriksen og Ole Jacob Frich 



Brukersamlinger 

Brukersamlinger for korrigering av 
kursen for TRS. 
 
TRS har egen styringsgruppe med 
flertall av brukere, bruker er styreleder. 
 
Flere brukere var styreledere, minst to 
er tilstede her i dag: Cato Lie og Trond 
Gården. 
 
  

Mai: 1994/95/96 



Konsesjon 
Datatilsynet gir konsesjon for 
opprettelse av pasientadministrativ 
database: SID, TRS` egenutviklede 
journalverktøy tilpasset arbeidet ved 
kompetansesenter.   

Juli 1994 



Databaser opprettes 
Datatilsynet gir konsesjon for 
opprettelse av Epidemiologi- og 
kunnskapsdatabase, «Mafalda» for 
beskrivelse av målgruppene; funn og 
forløp.   

Juni 1995 



Prosjektet forlenges 

Sosialdepartementet og Oslo 
kommune v/Sunnaas sykehus 
underskriver avtale om forlengelse av 
prosjektet ut 1997.  
 
Uklarhet om styring av TRS videre 
knyttet til brukerstyringen.  
  

Juli 1995 



Prosjektrapport klar 
Opprinnelig prosjektperiode avsluttes, 
prosjektrapport overleveres 
Sosialdepartemetet. 

Januar 1996 



Midlertidig drift starter 

Januar 1996 – juli 1999. 
 
I juni 1997 kommer beslutning om 
statlig drift fra 1.juli 1999.  

Januar 1996 



Nye grupper kommer 

Sosialdepartementet ber TRS å utrede 
om Ehlers-Danlos syndrom og 
kortvokste med skjellettdysplasier er 
relevante målgrupper for TRS.  
 
Gruppe får tilbud ved TRS fra 1999.   

1998 



Ny eier 

TRS skifter eier fra Sunnas til 
Sosialdepartementet, og blir en del av 
Etat for Rådssekretariater i 
Sosialdepartementet. 
Det opprettes en styringsgruppe med 
brukere, eksterne fagpersoner, og 
ansatte ved TRS.  

Juli 1999 



• Daglig leder 

• Ledere for 3 
diagnoseteam 

• Leder for miljøteam 

• Leder for stab 

 

Det opprettes funksjon for 
medisinsk rådgiver, som gir 
råd til ledelsen i 
medisinskfaglige spørsmål . 

Ny ledergruppe 

1999 



Sosial-
departementet 
inkluderer egen 
forskning som 
oppgave for 
sjelden-
sentrene. 

Forskning 
1999 



Den første av to evalueringer av 
TRS gjennomføres av Sintef. Den 
andre rapporten kom i 2006. 

 

Brukerne evaluerer TRS 

2000 



Lena Lande Wekre starter 
studie om osteogenesis 
imperfecta. 

Svend Rand-Hendriksen 
starter studie om Marfans 
syndrom. 

Første to PhD-arbeider 
starter 

2001-2002 



Tre personer får ansvar 
for «hotelldriften», 
resten av teamet 
flyttes til 
oppfølgingsteamene. 

Miljøteam legges ned 

2002 



Administrasjonen av TRS 
legges til det nyopprettede 
Helse-direktoratet.  

 

 

Del av Helsedirektoratet 

2002 



Journalverktøyet SID (nå 
SOMA)er tilpasset arbeidet 
ved kompetansetjenesten. 

 

Utviklet av TRS sammen med 
ITverket.  

 

Senere tatt i bruk av flere 
sentre og institusjoner.  

Ny versjon av 
journalverktøyet SID 

2002 



TRS organiseres i to enheter 

• Enhet for oppfølging og 
kurs 

• Enhet for kommunikasjon, 
utvikling og stab 

Ledergruppa reduseres til tre 
personer: daglig leder og to 
enhetsledere 

 

To enheter 

2003 



TRS skifter eier fra 
Helsedirektoratet til Sunnaas 
sykehus. Daglig leder ved TRS 
går inn i foretaks-ledelsen i 
Sunnaas 

 

Del av Sunnaas sykehus 

2004 



Det etableres et 
kompetanseråd for TRS 
med brukere og 
eksterne fagpersoner 

Kompetanseråd 
 

2005 



Barn med 
ryggmargs-
brokk 
inkluderes i 
målgruppen 
for TRS 

 

Barn med 
ryggmargsbrokk 

2005 



MinTRSSIDe tatt i bruk. Utviklet 
av TRS og ITverket. Ga mulighet 
for sikker digital kommunikasjon 
mellom bruker og TRS.  

MinTRSSIDe 

2005 



Kompetanserådet erstattes 
av et brukerråd med 
representanter for:  

• alle brukerforeningene 

• ledelsen  

• medisinsk rådgiver 

• kommunikasjonsrådgiver 

• koordinatorer for 
oppfølgingsteamene  

 

Brukerråd 

2007 



Oppfølgingsteamene blir 
diagnosebaserte:  

• Bindevevsteamet 

• Skjellettdysplasiteamet 

• Ryggmargsbrokkteamet  

 

Oppfølgingsteam 

2008 



Svend Rand-
Hendriksen 

Marfan 
Syndrome - A 
Diagnostic 
Challenge. 
Aspects of a 
Norwegian 
cohort study. 

Første PhD fra TRS 

2010 



Kompetansetjenester og deres funksjon og 
oppgaver beskrives, dette oppfattes som 
mandat for kompetansesentrene.  

 

Forskriften gjelder fra 1. januar 2011. 

 

Forskrift 1706: Nasjonale 
tjenester i 

spesialisthelsetjenesten 

2010 



2011: Daglig leder slutter. 
Innovasjonssjefen ved Sunnaas 
går inn i rollen. Enhetslederne på 
TRS får utvidet ansvar.  

 

2012: Forskningssjefen erstatter 
innovasjonssjefen i rollen som 
daglig leder ved TRS.  

 

Endringer i ledelse og organisering 

2011 og 2012 



Lena Lande 
Wekre 

A population-
based study of 
osteogenesis 
imperfecta in 
adults 

Andre PhD fra TRS 

2012 



Sosial- og 
helsedeparte-
mentet etablerer 
forprosjekt for 
samorganisering 
av alle 
sjeldensentrene. 

 

Forprosjekt for 
samorganisering 

2013 



Ellen Berg 
Svendby 

"Jeg kan og jeg vil, 
men jeg passer 
visst ikke inn": En 
narrativ studie om 
barn og unges 
erfaringer med 
kroppsøvingsfaget 
når de har en 
sjelden diagnose 
(fysisk 
funksjonshemning)  

Tredje PhD fra TRS 

2013 



TRS blir faglig underlagt leder 
av Nasjonal kompetanse-
tjeneste for sjeldne diagnoser 
sammen med ni andre sentre, 
men er administrativt fortsatt 
en del av Sunnaas. 

Nasjonal kompetanse-
tjeneste for sjeldne 
diagnoser opprettes 

2014 



• Larsens syndrom 

• Multiple osteokondromer (MO)  

• Fibrodysplasia ossificans 
progressiva (FOP)  

• Robinow syndrom 

Fire nye diagnoser  
til TRS 

2014 



Det opprettes 
stillinger som 
senterleder og 
assisterende 
senterleder.  

 

TRS blir en del av 
Forskningsavdelin
gen i Sunnaas. 

TRS blir del av 
forskningsavdelingen 

2014 



• Senterleder 

• Assisterende senterler 

• Teamkoordinatorer 

• Medisinsk rådgiver 

• Kommunikasjonsrådgiver 

Lederråd endres noe 

2014 



Jan Stubberud 

Cognitive 
rehabilitation of 
executive 
functions in 
adults with 
spina bifida: 
efficacy of Goal 
Management 
Training 

Fjerde PhD fra TRS 

2014 



Forskningsavdelingen i Sunnaas 
oppretter fire tematiske 
forskningsgrupper. En av disse 
har tema sjeldne diagnoser og 
legges til TRS.  

Tematisk 
forskningsgruppe 

2015 



Ledergruppen i Nasjonal 
kompetansetjeneste for sjeldne 
diagnoser diskuterer overordnede 
kriterier for tildeling av diagnoser til 
sentrene, og mulig avvikling av 
tilbud, eventuelt deler av tilbud til 
noen av gruppene. 

 

TRS får nye grupper innen sjeldne 
bensykdommer og sjeldne arvelige, 
vaskulære bindevevssykdommer  

 

Overordnede kriterier for 
tildeling av nye diagnoser 

2015-2016 



• Tricorhinophalangealt 
syndrom 

• Enchondromatose (olliers 
syndrom) 

• Maffucchis syndrom 

• Metachondromatose 

• Fibrøs dysplasi 

• McCune-Albrights syndrom 

• FTAAD – Familial thoracic 
aneurysm aortic dissection 

• Loeys-Dietz’ syndrome 

Åtte nye diagnoser  
til TRS 

2016 



Gry Velvin 
Psychosocial 
aspects of adults 
with Marfan 
Syndrome. A cross 
sectional study of 
challenges related 
to work, 
satisfaction with 
life, chronic pain 
and fatigue 

Femte PhD fra TRS 

2016 



…og Twitterkonto 

 
TRS får egen 

Facebookside 
 

2016 



Portalen er et 
samarbeid mellom alle 
sjeldensentrene, og skal 
formidle kunnskap til 
fagpersoner.  

Kunnskapsportalen 
sjelden.no lanseres 

2017 



• Tre diagnoseteam 

• Kunnskapsteam 

• Kommunikasjonsteam 

• Tematisk forskningsgruppe 

• Lederråd består av koordinatorer for alle seks 
team, assisterende senterleder og senterleder 

 

TRS endrer intern 
organsiering  

 

2016 



Ny, samlet strategi 
utarbeidet for Nasjonal 
kompetansetjeneste for 
sjeldne diagnoser 

Samlet strategi  

2017 


