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Først vil vi presentere AU som er det samme som i 2009/2010. 
Styret for 2010/2011 er: 
For barnenettverket:   
Helse-Nord/Leder: Trude Rath Olsen, trude.rath.olsen@unn.no 
 Helse-Midt: Solveig Glerum, solveig.glerum@helse.sunnmore.no 
 Helse-Vest: Ambjørg Løyning, ambjorg.loyning@helse-fonna.no 

Helse Sør-Øst: ida.vestrheim@sshf.no 
Helse Sør-Øst  anne.grethe.einang@sykehuset-innlandet.no 
 

For voksennettverket: 
Helse Nord: Per Wilhelmsem  per.wilhelmsen@unn.no 
Vara: Janne Kvalfors janne.kvalfors@vesyk.nl.no 
Helse Midt: Sven Hultman sven.hultman@hnt.no 
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Vara: Sidsel Jullumstrø     sidsel.jullumstro@stolav.no 
Helse Vest: Marianne Nielsen   marianne.nielsen@helse-bergen.no 
Vara: Roland Schwartz    roland.schwartz@helse-forde.no 
Helse Sør Øst: Eva Male Davidsen evda@hus.no 
Vara: Lise Eriksen   lise.eriksen@ulleval.no 
Helse Sør Øst Anne Kate Jynge leder: anne.kate.jynge@sshf.no 
Vara: Tom Rørby  tom.rorby@piv.no 
Ekstra medlem: Kathrine Haggag kathrine.haggag@ulleval.no 
Vara: Nils Olav Aanonsen  nils.olav.aanonsen@ulleval.no 

 
 

Nettverkene har gjennomført ledersamling på Hamar med tittel 
Hvordan lede en kunnskapsbedrift opp mot lovverk og forventninger. 
Vi hadde mange flotte forelesere som belyste tema fra lovverket, 
spesialisthelsetjeneste, kommune og til fastlegen. Vi fikk meget gode 
tilbakemeldinger både på det faglige og sosiale opplegget, spesielt på 
at det ble fokusert på lederrollen og forventninger til 
habiliteringstjenestene. Lysark fra konferansen er presentert på 
hjemmeside – www.voksenhabilitering.no  
Habiliteringstjenesten for barn og voksne på sykehuset Innlandet 
som sto for det tekniske har gjort en utrolig innsats for å få 
ledersamlingen så vellykket som den ble, og med skikkelig humor og 
opplegg på Hedmarks vis. 
 
I 2011 er vi som sagt 20 år. Vi har nedsatt en gruppe som består av 
personer fra AUene og fagpersoner fra vårt felt som arbeider med 
faglig innhold for konferansen. Det legges opp til noen 
fellesforelesninger og ellers mange parallelle som vil være noe for 
både barn og voksentjenestene. Med denne konferansen vil vi 
markere vårt spesialfelt og utvikling av faget. Programmet vil 
foreligge på nyåret  
Dato for vår jubileumskonferanse vil være 21. til 23. september 2011 
i Tromsø. Sett av datoene. Vi legger opp til å ha årsmøtene for AU 
barn og voksne fra morgenen av den dagen konferansen starter, slik 
at vi oppfordrer også lederne til å være med på konferansen. 
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Prioriteringsveilederne er nå ferdige og i bruk. Vi som har vært med 
på dette arbeidet er utrolig glad for at det ble igangsatt og at vi har 
slike veiledere som vi håper brukes i alle tjenestene. Det vil etter 
hvert være en evaluering av de to veilederne.  
 
Møte med Helsedirektoratet 
Utvikling av prosedyrekodeverk. 
Habilitering er kommet inn som kode på Norsk pasientregister NPR. I 
forhold til oppbygging og detaljnivå av kodeverket NCMP Habilitering 
bærer det preg av at det er i en tidlig start i forhold til habilitering 
og likeledes hva det skal brukes til. Helsedirektoratet arbeider med 
svakheter og forbedringsområder i forhold til prosedyrekodeverket. 
Det jobbes med å forbedre rapportering fra Norsk pasientregister, 
NPR. Helsedirektoratet ønsker innspill fra tjenesten i forhold til 
eventuelle lokale varianter av kodeverket der hvor man har laget sine 
”kortutgaver” Det finnes noen og hvis dette er laget kan det sendes 
til medlemmer i AUene slik at vi kan sende dem videre til de som 
jobber med det i HDIR.  
 
NAKU – Høgskolen i Sør-Trøndelag er en tverrfaglig rådgivende 
gruppe. Det oppleves at NAKU ikke er tilstrekkelig kjent i 
spesialisthelsetjenesten. Det vises til et godt arbeid som er 
gjennomført i regi av NAKU- nytt skriv vedrørende mennesker med 
utviklingshemning skal heller ikke diskrimineres 2010-2013.  
Hjemmeside er www.naku.no 
 
Stiftelsen SOR skal ha fokus på selvbestemmelsesretten til 
mennesker med utviklingshemning, samt fokus på levekår og 
deltakelse, -de sosialpolitiske områdene. SOS er ikke underlagt 
Helsedirektoratet lengre men er lagt til Bufdir Barne-, ungdoms - og 
familiedirektoratet. 
Hjemmeside er www.sor.no 
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De regionale nettverk for Autisme, Adhd og Tourette syndrom. 
Det er opprettet ulike nettverk innen de ulike fagområdene. Det ble 
initiert i oppdragsdokumentet fra Helse departementet til 
Helsedirektoratet om opprettelse av disse fagnettverk i regionene. 
Helsedepartementet har bedt Helsedirektorat om å evaluere 
nettverkene. SINTEF ble bedt om en statusrapport, mars 2010.  
Rapporten fremstilte manglende informasjon om arbeidet i de ulike 
regionale fagmiljø, generelt lite i forhold til brukermedvirkning og 
det er synliggjort lite samarbeid med Nasjonale kompetansesenter 
for ADHD, Tourette og narkolepsi og Autismeenheten. Det har gått 
ut et brev fra HOD 5.10 der de regionale helseforetakene skal gi ny 
redegjørelse innen 10.11. det forventes RHFene fremskaffer ny 
dokumentasjon og videre de momenter som rapporten fra SINTEF 
blir kommentert, og videre at det fokuseres på de oppgaver til 
mandatet som RHFene har for nettverkene. Rapporten finnes på 
www.Sintef.no 
 
 
 
Nasjonale kompetansesentra 
Det finnes totalt 16 nasjonale kompetansesentra som Frambu etc. 
Disse sentrene er ulikt organisert og administrert. 
Helsedepartementet har bedt om disse sentrene skal legges under en 
felles administrasjon. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som blant 
annet består av fagpersoner og representanter fra ulike 
brukerorganisasjoner. Ny organisasjon skal fremmes innen året 

 

Fra AU-barn:  
 
Innkalling og referat godkjent. 
Sak 3: Oppsummering av årsmøtet med gjennomgang av og forslag til 
forbedringer til neste årsmøte:  
*Bruk av ordstyrer fra årsmøtet, ikke AU.   
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*Årsmøtets kommentarer ble registrert og notert for oppfølging ved 
neste årsmøte. Stiftelsesdokumentet og brev skannes inn i AU sin PC 
for dokumentasjon. 
*Årsmøtet 2009 vedtok både jubileumskonferanse og ledersamling. 
Vi gjennomfører ekstraordinær lederundersøkelse og avstemning på 
om dette kan gjennomføres i samme tidsrom og møtested for å spare 
tid og penger. Dette skjer pr. mail til nettverkets medlemmer ved 
Solveig og Trude. 
*Arbeidet med nettside: Felles med HAVO? Drøftes videre. 
Nåværende avtale sies opp. 
*Informasjon og ønske om AU deltagelse på ”Forskningsdagen” som 
UIO sine tjenester har invitert til. 
 
Sak.4: Økonomi: Gjennomgang av status pr. i dag og ny runde purring 
på de tjenestene som ikke har betalt. Gjelder 5 tjenester. 
AU`s økonomi tillater satt av ca. 50000,- til bruk på 
jubileumskonferansen. Ev. mer, må vurderes etter hvert. 
 
Sak 5: Endring av AU møte struktur, avklaring av oppgaver og formål. 
 
Sak 6: Nytt fra regionen og fra nordisk: Meget kort gjennomgang. 
Regionale fagråd/nettverk i de fleste regioner.  
Nordisk: Planlagt møte på nyåret 2011. AU må vurdere å søke 
Helsedirektoratet om mer penger til dette. 
 
Sak 7: fra Bjørn Lerdal med informasjon om RHABU i helse Sør-Øst. 
Øvrige regioner invitert til å være med. Saken er i tidlig fase og 
mandat og form skal komme på plass.  
Behov for gjennomgang og fokus på Handlingsplanen i neste periode: 
Ambjørg redegjør til neste AU-møte. 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Fra AU voksne 
Styret konstituerte seg og har videreført de tidligere funksjoner. 
Det er utarbeidet en del maler angående behandlingslinjer innen for 
vårt fag, tilstander og diagnoser. AU tar høyde for å videreformidle 
informasjon som allerede er tilgjengelige i tjenestene. Ved Sørlandet 
sykehus Habiliteringstjenesten for voksne i Vest-Agder har laget 3 
slike behandlingslinjer som er Down syndrom-demensutredning, lov 
om sosiale tjenester KAP 4A, utviklingshemming og seksualitet. Disse 
ligger på hjemmesiden til Sørlandet sykehus. 
AU arbeider med å etablere ny kontakt med habiliteringstjenesten i 
Sverige, samt at det jobbes med å få bedre oversikt over hvilke 
regionale nettverk som finnes og hvilke funksjon de har.  
Au har søkt og fått midler fra Helsedirektoratet om implementering 
av veileder for voksenhabilitering. Helsedirektoratet hadde midler til 
dette igjen på årets budsjett og ba oss om å søke. På møte i januar 
vil dette planlegges om hvordan vi skal bruke midlene. 
Det planlegges en møte med NAKU og Helsedirektoratet på neste 
møte som er i januar 2011. 
  
 Vi vil med dette få ønske dere en Riktig God Jul og Godt Nyttår 
 
Neste møte er 13 og 14. januar 2011 
 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Trude og Anne Kate  


