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NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING OG NETTVERK FOR 
HABILITERINGSTJENESTENE FOR VOKSNE 

ARBEIDSUTVALGENE 
 
 
 

NYHETSBREV 2 2010  
 
 
 

Informasjon fra nettverket for barn og voksne 
Dette nyhetsbrevet vil være informasjon fra 2 møter i 2010. Av 
ulike årsaker er det ikke blitt sendt ut brev fra første møte i januar. 
 
Vi arbeider med vår ledersamling som skal være på Hamar. Her blir 
det noen endringer. Det er endring på dato for vår samling og det 
blir onsdag 22. til fredag 24. september. Vi har valgt å utvide 
samlingen med en dag til. Årsak til dette er at vi skal ikke ha 
ledersamling i 2011, men bare årsmøte før vår store 
jubileumskonferanse det året.  Det er også ønskelig å kunne ha en del 
program om vår egen tjeneste i tillegg til alt som skjer av ulike 
planer innenfor vårt felt. Vi arbeider med programmet, men vil 
gjerne ha innspill fra dere ute i feltet på temaer. 
I 2011 er vi som sagt 20 år. Vi har nedsatt en gruppe som skal 
arbeide med faglig innhold for konferansen. Vi vil også ha noe på 
historisk tilbakeblikk på habiliteringstjenesten fra 1991. Det kan 
meldes inn til AU barn og voksne om temaer som ønskes skal være 
med til denne konferansen. Det blir endring på hvor konferansen skal 
være og den vil bli lagt til Tromsø. Habiliteringstjenestene for 
barn/unge og voksne har sagt seg villig til å være teknisk arrangør.  
Dato for vår jubileumskonferanse vil være 21. til 23. september 2011 
 
På siste ledersamling ble det lagt frem svarene fra spørsmål om 
overgang fra barn til voksne. Dette arbeidet AU med og vi vedlegger 
oppsummeringen og forslag på prosedyre som kan brukes. Da vi gikk 
ut med spørsmålene var det flere tjenester som ikke hadde en slik 
prosedyre.  
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Vi er involvert i arbeidet med prioriteringsveilederne, som er et 
spennende arbeid. Gangen i hvordan arbeidet er videre fra 
Heledirektoratet er  
 
Veilederne har vært til intern høring i Helsedirektoratet.  
Den blir sendt ut til høring og frist for høringsuttalelse er 17. juni. 
Systematisering av høringsuttalelsene og gjennomgang av disse i 
arbeidsgruppene etter 17. juni. Trykking og publisering av 
prioriteringsveilederne for barne- og voksenhabilitering etter 
sommerferien 

Vi håper at disse veilederne kan lette arbeidet når det gjelder 
vurdering av henvisninger innefor feltet. Det som er en utfordring 
når det gjelder henvisninger er at de som blir henvist når det gjelder 
bruk av tvang og makt skal ikke vurderes ut fra Lov om 
pasientrettigheter, men fra Lov om sosiale tjenester. En del 
elektroniske pasientsystemer er ikke laget slik at det går an. Det er 
bare lagt inn om vurdering om rett eller ikke rett ut fra 
Pasientrettighetsloven. Det har vi tatt opp med Helsedirektoratet og 
deres jurister. 

Det er nå omorganisering i Helsedirektoratet.  Rutti Østensjø som 
har vært vår kontaktperson i mange år har gått av med pensjon og 
Bjørg Halvorsen er over i annet arbeid innenfor direktoratet. Vår 
kontaktperson har vært Lisbeth Myhre inntil de ble ferdig med sin 
organisering. Vi har hatt møte med Helsedirektoratet og 
Omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet ved avdeling 
rehabilitering og sjeldne tilstander hvor Lisbeth Myhre er 
avdelingsdirektør har ansvar for også for tjenestene for barn/unge 
og voksenhabilitering. Det er nå andre personer i direktoratet som 
har ansvar og kontakt med vårt felt. Den som vil ha mest med vårt 
område å gjøre er Inger Huseby som også har ansvar for oppfølging 
av autisme- kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. 
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Ingunn Aalvik fra departementet opplyste at det kommer en ny Helse 
og omsorgslov som er oppfølger etter Bernt utvalget. Loven skal 
være på plass ved årsskiftet. 

Når det gjelder arbeidet med elektronisk henvisningsskjema må det 
arbeides mer med det faglige innholdet.   

 

Fra AU-barn:  
 
Det har vært møter i januar og i mars. 
Vesentlige saker i begge møter har vær:  
1) vår deltagelse i veilederene og dette arbeidets mandat. Pr. i dag er 
det spørsmål om det skal være en eller to veiledere og hvordan 
ungdomsgruppen best ivaretas. 
Ambjørg deltar og holder oss oppdatert.  
Trolig blir arbeidet forsinket i forhold til tidsrammen som er lagt. 
 
2) Info. og innspill til prioriteringsveilederen som nå er sendt på 
høring internt i direktoratet og deretter skal på ekstern høring til 
fagmiljøene. 
Opprinnelig tidsramme på at den er ferdig i juni, ser ut til å sprekke. 
Trolig vil det bli i august/september. 
På barnesiden har det vært en del fokus på målgruppen: Barn med 
medfødte eller tidlig ervervede nevrologiske problemer.; det er 
mange kronikergrupper som trenger/ønsker habilitering. 
 
3) Økonomi: Årsmøtet avdekket manglende innbetalinger av 
årskontigenter fra veldig mange tjenester, uklarheter i antall 
betalende tjenester etter div. regionale omstillinger/sammenslåinger. 
Samt behovet for å ha et organisasjonsnr.  
AU har brukt en del tid på å skaffe oversikt og nå purre de aktuelle 
tjenestene idet hele vår økonomi er basert på kontingenten. 
Saken skal fremmes til årsmøtet i september. 
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4) Årets ledersamling skal være på Hamar 22.-24.09.10, som er godt 
i gang med et spennende faglig og sosialt program. 
AU bistår dette. 
 
5) Tilbakemelding til AU fra regionene viser fortsatt mye fokus på 
omorganiseringen, spesielt i Helse Sør-Øst og i forbindelsen med 
sammenslåingen i Oslo Universitetssykehus. 
Styrkingen av regionale ansvar og funksjoner synes som en 
gjenganger generelt. 
 
6) Gjennomgang av og forslag til endringer i statuttene: Pålagt AU på 
siste årsmøte.  
Tidlig kontakt med valgkomiteen for sikring av at alle foreslåtte 
kandidater er forespurt. 
 
7) Forberedelse til Jubilums-Habiliteringskonferansen i 2011. 
AU-ene jobber felles for program og planlegging og for å bistå lokal 
arrangør. 
 
8) Samhandlingsreformen: Følge med. 
 
9) Felles møte med Helse dir. og Helse dept. med gjensidig 
oppdatering av arbeidet som pågår samt organisasjonmessige 
endringer. 
 
10) Deltagelse i Nordisk samarbeid: Ikke vært noen møter i høst. 
 
 
Fra AU voksne 
AU fikk forespørsel fra Bjørg Halvorsen i Helsedirektoratet om det 
kan taes initiativ til en gjennomgang av de henvisningsskjemaer som 
finnes i habiliteringstjenestene. Den samme oppfordringen har vært 
gitt til AU barn. Slik AU har forstått henvendelsen fra 
Helsedirektoratet så skal det lages et elektronisk 
henvisningsskjema, og at det ønskelig om innspill, samt bidrag fra 
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tjenestene vedrørende dette. Det vurderes som svært aktuelt at et 
eventuelt elektronisk henvisningsskjema bør være felles for barn og 
voksenhabiliteringstjenestene. 
 
AU problematiserte fastlegenes utfordringer med at det eventuelt 
etableres et eget elektronisk henvisningsskjema for 
habiliteringstjenestene ,  m.h.p. at det allerede finnes flere ulike 
elektroniske og manuelle henvisningsskjemaer for andre fagområder 
innenfor spesialisthelsetjenesten. 
 
AU tok en gjennomgang av de aktuelle maler som er innhentet fra 
tjenestene 
Generelt er det ønskelig at et eventuelt elektronisk 
henvisningsskjema bør inneholde avgrensede opplysninger som 
habiliteringstjenesten behøver for å vurdere helsehjelpen jf 
prioriteringsforskriften. Videre mener AU at det bør tilstrebes at 
det ikke etableres to ulike praksiser for behandling av henvisninger 
mhp de særlige vilkår som er gjeldende jf Sosialtjenestelovens 
kapitel 4A, bruk av tvang og makt ovenfor utviklingshemmede.  
 
 Samarbeid med andre fagtjenester, nettverk i Norden.  
 Det fremkommer et ønske om å få til et samarbeid på tvers av 
landegrensene for å høste av hverandres erfaringer og fremme 
nettverksrelasjoner mellom tjenester over landegrensene. AU har 
tatt kontakt med Sverige VUB, som foreleste på konferansen i fjor. 
 
AU fremmer at samarbeidet skal ha fokus på behandlingskjeder, 
betydningen av spesialisthelsetjenesten og hvordan tjenestene 
beskriver habiliteringsfaget.  
AU ønsker å ta initiativ til et samarbeid også med lignede tjenester i 
Danmark.  
 
AU har mottatt invitasjon fra Helsedirektoratet til å sitte i 
referansegruppen for arbeidet med veiledere i habilitering av barn, 
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ungdom og unge voksne. Det er Lise Eriksen som er vår representant 
i det arbeidet.  
 
Medisinsk forening for Intellektuell Utviklingshemning og 
Habilitering, MIUH, er en undergruppe i Legeforeningen og således 
primært for leger. Per i dag er det 62 registrerte medlemmer, men 
listen er ikke oppdatert. Vi prøver nå å få litt fart i foreningen igjen 
og ønsker flere registrerte medlemmer. Det er planlagt årsmøte i 
juni 2010, sendes ut egen informasjon om dette. Oppfordrer derfor 
alle leger som arbeider i eller har interesse for habilitering å ta 
kontakt med sekretær i MIUH; Kathrine Haggag (Nevrohabilitering, 
OUS, dvs. avd. for voksen-habilitering, Ullevål sykehus) helst på e-
mail, slik at videre distribusjon av informasjon blir enklere. Har kun 
mail adresse til få medlemmer, slik at det hadde vært fint å få en 
tilbakemelding fra alle.  kagg@ulleval.no 
 
1 fagkonferanse fremlegges som aktuelle for fagfeltet: 

European congress on epileptology - 27th of July. 2010.     
 
Det er kommet forespørsel om å ha en representant i et prosjekt Om 
helseoppfølging av personer med utviklingshemming. Prosjekts 
varighet er 3 år og det er Nasjonalt kompetansesenter for aldring og 
helse som er ansvarlig. Kathrine Haggag blir vår representant. 
 
AU fikk forespørsel fra NAKU om synspunkter og erfaringer i 
forhold til botilbud for mennesker med en utviklingshemming og hva 
som skjer av planer og tiltak på dette området i kommunene. Det har 
vi gjennomgått og det vil ligge på nyhetsbrevet til NAKU. 
 
Kathrine Haggag har vært med på arbeidet med utarbeidelse av 
veileder for VCFS (De Georges syndrom). Veilederen er planlagt 
ferdig i juni. 
Det vil bli endringer i vergemålsloven fra 01.01.2011. Aktuelt er blant 
annet overformynderiet som skal legges inn under Fylkesmannen og 
at hjelpeverge skal ha oppnevnt eget mandat i forhold til 
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Sosialtjenesteloven KAP. 4A. Vi kommer med mer informasjon om 
dette når loven foreligger 
 
Vi fikk forespørsel fra leder Britta Nilsson v/Autismeenheten, 
vedrørende oppnevning av en representant for rådgivende gruppe for 
enheten. Denne gruppe består av 1 representant fra AU barn og 1 fra 
voksne, brukere og fagfolk. AU-voksne oppnevnte Per Wilhelmsen til 
å delta har.  
 
Vi vil oppfordre alle tjenestene til å informere AU om det er laget 
behandlingslinjer for ulike diagnoser og tilstander innenfor vårt felt 
slik at vi kan gå ut med informasjon til tjenestene om hva som er 
laget og brukes. Send det til din representant i din region. 
 
 
Vi vil også informere dere med en hyggelig nyhet. AU sin leder i 
voksenhabilitering fikk invitasjon fra Sykehuset Innlandet til å 
være med på overrekkelse av Kongens fortjenestemedalje i gull til 
overlege Geirmund Skeie som har arbeidet mange år i 
Habiliteringstjenesten for voksne. Han har fremmet vårt fag i 
mange år. Han fikk medaljen for sitt arbeid han har utført. Han 
gikk av med pensjon i 2009, men arbeider noe for NAKU. 
 
Neste Au møte for barn/unge og voksne er 3 og 4 juni 
 
 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Trude og Anne Kate  


