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Her kommer informasjon fra nettverket for barn og voksne fra møte 
i juni. 
 
Ledersamling på Hamar i 22.– 24.september 2010 
Det praktiske arrangementet er godt i gjenge. Det er nå sendt 
utinvitasjon og program. Vi håper at det er mange som melder seg på 
til samlingen. 
 
Jubileumskonferansen september 2011 
Status: 
HABU og HAVO ved Universitetssykehuset i Tromsø er teknisk 
arrangør, konferansen blir i Tromsø. Hele SAS-hotellet er bestilt.  
 
Programkomitéen er nedsatt: 
Eva Male Davidsen, spesialist i nevrologi/leder, HAVO A-hus (AU 
voksne) 
Trude Rathe Olsen, spesialist i barnenevrologi, leder HABU Tromsø 
(AU barn) 
Vigdis Nyberg, vernepleier, HAVO A-hus 
Erling Eriksen, vernepleier, HAVO Telemark 
Gunn Bye Hansen, psykolospesialist/leder, HABU St.Olav  
Anita Hoff, ergoterapeut/leder, HABU Nord Trøndelag 



Programkomitéen starter arbeidet i august. 
Det er viktig at fagfeltet kommer med innspill på temaer til 
fagkonferansen. Det kan sendes til de som er i programkomiteen. 
 
 
Prioriteringsforskriftene 
Prioriteringsveilederne har nå vært til høring. Det har vært 
gjennomgang av alle høringer som har kommet. Leder for barn og 
voksne Trude Rath Olsen og Anne Kate Jynge har hatt møte med 
ressursgruppen i Helsedirektoratet med gjennomgang av høringen.  
Det er nå foretatt siste arbeid på veilederne. Ordet tjeneste er ikke 
med i overskriften, men heter Habilitering av… 
Den blir sendt til trykkeriet i løpet av juli måned. Det var mange 
positive tilbakemeldinger fra høringsinstansene. Noen har påpekt en 
del som er blitt endret på i veilederne. 

 
Veilederne  
Annbjørg Løining deltar i referansegruppen for veilederne. Hun 
orienterte om at 1.utkast til ”Veileder for habilitering av ungdom og 
unge voksne” er laget. Produktet er ikke ferdig. Vi har bedt 
Helsedirektoratet om å legge frem de to veilederne på vår 
ledersamling i september, så langt som arbeidet har kommet.  
AUene er opptatt av at man må være mer spesifikk og tydeligere på 
hvem som er målgruppen for veilederen.  
 
Status i fht. etablering av stiftelser (AU barn og AU voksne) 
Det ble vedtatt på årsmøtene i 2009 at vi skulle etablere oss som 
organisasjon. Det har vært et tidkrevende arbeid. Det mangler 
fortsatt en del formaliteter, vi jobber videre med å sende inn 
ytterligere opplysninger.  
 
Møte med Helsedirektoratet 4.juni 2010 
Deltakere fra Divisjon spesialisthelsetjenester, Avd. rehab og 
sjeldne tilstander: Avdelingsdirektør Lisbeth Myhre, Bodil Stokke 
(rehabilitering), Karin Steen (kvalitet), Elin Østli (sansetap, 



minoritetsspråklige, barn og unge) og Sølvi Holmgren 
(Familieveiviserprosjektet) Helsedirektoratet har hatt en del 
endring i sin stab. Det er nye personer som arbeider med ulike felt. 
Møte med dem ble mye nyttig informasjon fra dem. Det er nå satt av 
nytt møte i oktober med Helsedirektoratet. 
 
 
 
Orientering fra Helsedirektoratet 
 

 Hørselshemmede barn: I dag gjøres hørselsskreening av alle 
nyfødte. 40 – 60 barn identifiseres årlig. Program/prosjekt på 
Rikshospitalet. Cochleaimplantat gis til alle, også døvblinde 
barn.  

 Om hørselshemning: St.Olavs Hospital, Høresentralen og Møller 
kompetansesenter (Statped.) har laget et nettverk – Laget 
veiledningsmateriale som kan lastes ned på nettet.  

 Problemstilling døvhet/psykisk lidelse – tips: Nasjonalt senter 
for hørsel og psykisk helse, barn og voksne – på Gaustad. 

 Pasientgruppe: ME-CFS – Det skal gjøres en kartlegging i 
foretakene. Diskuteres en nasjonal funksjon. Rikshospitalet ber 
om pasienter/barn/unge med ME til et forskningsprosjekt. 
Behov for differensiering i fht. diagnosene. 

 Familieveiviserprosjektet. Startet med filmen ”Jenta fra Oz”. 
8 piloter – koblet spesialisthelsetjeneste og kommunene. 
Hovedstikkord: Samhandling, IP, koordinering, ansvar, 
brukermedvirkning. Systemfokus, forankret på ledernivå. 

 Brosjyren: ”Koordinatorrollen” – ment som en apetittvekker. 
 Ny veileder: ”Individuell plan 2010”. Her er det et godt 

eksempel - en veileder fra Helse Sør Øst – om samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Nytt: 
Ansvarsgruppe vektlegges ikke mer. Koordinatorollen 
vektlegges. 

 Internkontrollsystemer fungerer ikke godt nok i 
helseforetakene. Anbefaler heftet ”Orden i eget hus”. 



 Rehabilitering/habilitering ved kreft. Oppdrag fra HOD. 
Startet et prosjekt. Kartlegging av tilbud til personer som har 
blitt behandlet for kreft, i kommuner og spesialisthelse-
tjenesten. Skal gi en tilrådning.  

 Diskusjon av behov for dokumentasjon av habiliteringsfeltet. 
 Servisetelefonen: 800 41 710 (Grønt/gratis nummer) – får noen 

henvendelser fra habiliteringstjenestene, oppfordring om at 
denne brukes mer. Sliter litt med markedsføring. Diskusjon av 
erfaringer med samhandling mellom sjeldensentre og 
habiliteringstjenestene, ulike misforståler som kan oppstå. 

 Syn: Birgit Friele er hovedpersonen for syn i Hdir. 
Ressurser/samarbeidsparter er noen Statlige pedagogiske 
sentra. Hdir. har støttet utbygging av nettstedet 
www.sansetap.no.  Startet med eldre, utvides nå til barn m.fl. 
Sidene har simulatorer som viser ulike synshemninger. 

 Samarbeid med NAV  - tiltak i fht. syns – og hørselskontakter i 
kommunene.  

 Utfordring: Fremmedkulturelle med syns- og hørselsvansker – 
diagnostisering. 

 Spørsmål om tilbudet til syns- og hørselshemmede i 
habiliteringstjenestene. Habiliteringstjenestene oppfordres til 
å komme med innspill til Hdir. i fht. syn/hørsel. 

 Vedr. autisme, Tidlig intervensjon og biomedisin. Inger Huseby 
er Hdir. sin kontaktperson. Resultatet fra en 
litteraturgjennomgang  ved Høgskolen i Akershus vedr. tidlig 
intervensjon ved autisme, gir ikke god nok dokumentasjon på 
området, ikke godt nok grunnlag for en anbefaling. Biomedisin: 
Gjennomgang av litteratur, gir ikke grunnlag for en anbefaling.  
 
Innspill fra AU voksne: Voksenhabilitering ønsker mer kunnskap 
om aldring ved autisme/selvskading. AU anbefales kontakt med 
Nasjonalt kompetansesenter Aldring og Helse, som har startet 
et prosjekt om aldring hos noen grupper/syndromer. 

 
 



Prosjektmidler 
 Søknadsfrister på prosjektmidler er ikke de samme fra år til 

år, man anbefales å følge med på nettsidene til Hdir. 
 
Lederkonferansen på Hamar 22. – 24. september 

 Gjennomgang av program for lederkonferansen. 
Helsedirektoratet blir bedt om å bidra med flere innlegg, samt 
orientering om siste nytt. 

 Forslag om at markedsføring av de 2 nye 
prioriteringsveilederne samtidig med lederkonferansen. 

 
NCMP kodeverk  
AU ønsker en oppdatering i fht. habiliteringsfeltet i NCMP.  

 Hva gjøres nasjonalt? Kan man finne nasjonale statistikker?  
Litt usikkert, da det er en del tjenester som ikke bruker NCMP 
på grunn av manglende dataløsninger. Statistikker brukes 
lokalt. 

 Det er opplæringsprogram på KITH sine internettsider. 
 Helsedirektoratet informerte at det vil komme innbydelse til 

en work shop til høsten om NCMP koding.  
   

 
 
Fra AU-barn: 
 
AU- barn har på siste møte i juni arbeidet med følgende saker: 
 

Mye av tiden på siste møte gikk med til å forberede årsmøte på 
samlingen i september og fordele oppgaver. Det er sendt ut 
brev om at forslag til årsmøte må komme innen 13.august til 
sekretær Solveig Glærum, mailadr: solveig.glerum@helse-
sunnmore.no  

 
Punktet om økonomi var også viktig på dette møtet. Vi strever 
fortsatt med Brønnøysundregistret, for å få et 



organisasjonsnummer. Dette skal leder Trude Rath Olsen følge 
opp og vi håper å ha det på plass til årsmøte.                                                                                                
Det arbeides også med å komme helt à jour med etterslep på 
medlemskontigent før årsmøte. Men det er bare en plass, som 
har problemer med å betale, pga mangel på  
organisasjonsnummer. 
 
 

Fra AU – voksne 
Sist AU møte gikk med til forberedelse til årsmøte. Papirene til 
årsmøte vil bli sendt ut i førstningen på september.  
Saken om å danne en forening/organisasjon må opp igjen på 
årsmøte da vi mangler vedtak på noe for å få papirene godkjent. 
Dette må gjøres på et årsmøte.  

 
 Kontingenten til tjenestene vil bli sendt ut før årsmøte. 
 

Kathrine Haggag deltar som AU sin representant i 3-årig 
utviklingsprosjektet: ”Helsesjekk av personer med 
utviklingshemning”. I prosjektet arbeider man med: 

 Utarbeidelse av sjekkliste for årlig helsekontroll, helsedagbok.  
 Utarbeidelse/oversettelse av brosjyremateriell fra 

Storbritannia.  
Les mer: www.aldringoghelse.no/?pageID=731&ItemID=2117 

  og www.helsesjekk.info 
 
 
Neste AU møte er 26. og 27. august. 
 
Vi vil med dette ønske dere alle  kollegaer en varm og flott ferie. 
 
Trude Rath Olsen og Anne Kate Jynge 
 
 


