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God sommer 

                   
 
I 2011 er vi fortsatt 20 år. Dato for vår jubileumskonferanse er 
fortsatt 21. til 23. september 2011 i Tromsø. Det er nå over 400 som 
har meldt seg på konferansen og det har nå blitt sendt ut invitasjon 
til kommunene i Troms, så det kan bli opptil 550 fagpersoner på 
konferansen. Da er det ikke plass til flere.  
AU barn og voksne ser frem til konferansen. Vi håper at det blir et 
spennende og fengende innhold på konferansen og ikke minst møte 
fagpersoner fra de andre tjenestene. 
I forkant av konferansen det vil si 21. september kl. 09.00 er det 
årsmøter i AUene. Har dere noen saker som er viktig som må opp 
på årsmøtene sendes det som gjelder barn til Trude Rath Olsen 
og voksne sendes til Anne Kate Jynge innen 15. august. 
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Møte med Helsedirektoratet  
 
Informasjonssaker mellom Helsedirektoratet og AU. 
Opprettelse av fagområdene habilitering av barn og unge i 
spesialisthelsetjenesten og habilitering av voksne i 
spesialisthelsetjenesten i rapporteringen til NPR. Per i dag kan man 
ikke få tall for rettighetstildeling, ventelister eller aktivitetsdata 
for disse to områdene. De øvrige 30 fagområdene som det er laget 
prioriteringsveilederne til kan man få slike tall for. Spesielt tallene 
for rettighetstildeling er veldig viktige for å kunne monitorere om 
prioriteringsveilederne virker, om de fører til den tenkte 
harmoniseringen på nasjonalt nivå og at rettighetstildelingen blir 
mest mulig lik uavhengig av geografi.  
 
 
Prosedyrekodekodene – siste nytt i arbeidet - splitte kodeverket i 
forhold til psykiatri/rus og habilitering/rehabilitering. Det er en 
revisjon av kodeverket. Forutsetter en, en ICD 10 kode. Det brukes 
ICF som en forståelsesramme. Første utkast til et felles kodeverk er 
laget. Innenfor habilitering er det noen problemstillinger som må 
utdypes (seksualitet, tvang og ambulant tjeneste). Det blir nytt 
kapitel som heter samhandling. Det vil være fokus på rådgivning, 
veiledning og mestringskurs. Egen kodeveiledning (mulig som en egen 
rapport). Implementering av kodeverket blir en viktig øvelse for å 
sikre at tjenestene oppfatter kodeverket. Arbeidet i forhold til 
prosedyrekodeverket skal ferdigstilles inne 1/8-2011. 
 
 
Rapportering – mangelfull tallmateriale vedrørende habilitering i 
henhold til NPR – ulike forskjeller med henhold til rapportering blant 
annet rett til nødvendig helsehjelp. Dette forklares i ulike praksis og 
derav arbeidet med prioriteringsveilederne. Dette arbeidet skal 
utjevne de regionale forskjellene som var før prioriteringsveilederen. 
Det startes opp et prosjekt som skal gjøre det mulig å ta ut 
statistikk i forhold til habilitering (HABU og HAVO).  
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Tilbakemelding fra fagmiljøene er at det er sterkt ønskelig med et 
slikt arbeid og at det er et stort behov for bedre rapporteringer 
vedrørende habilitering. 
 

Veileder i habilitering av barn, ungdom og unge voksne. Det ble en 
oppdatering av i forhold til veileder i habilitering for barn, ungdom 
og unge voksne. Ved Bjørnar Alexander Andreassen, 
Helsedirektoratet. I september og oktober 2010 ble det enighet 
mellom Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet om at de to 
direktoratene skulle utarbeide den ferdige veilederen som en 
veileder utgitt i fellesskap. Et slikt samarbeid vil være av stor 
viktighet for å legge til rette for tverrsektoriell samhandling rundt 
dette fagfeltet. For å få til dette har det vært nødvendig med 
større endringer i de to opprinnelige veilederutkastene enn bare å slå 
dem sammen til ett. Det ønskes at veilederen skal være like 
gjenkjennelig og nyttig for opplæringssektoren som for 
helsesektoren, derfor har Utdanningsdirektoratet og 
Helsedirektoratet har brukt god tid på å bearbeide det bestående 
fagstoffet samt lage nytt fagstoff i fellesskap.  

De kommer til å bruke mye av det gode fagstoffet som 
arbeidsgruppene har bidratt med inn i veilederen. Samtidig har det 
vært nødvendig med en endring av strukturen for og i enda større 
grad å tydeliggjøre samhandlingsperspektivet mellom de to 
sektorene. I tillegg har det vært behov for mer fagstoff spesielt på 
opplæringssiden. Det blir en veileder. Sentrale begreper i veilederen 
er samordning av tjenester, utdanning og helse og 
likeverdsprinsippet. Det blir lansering av veilederen rundt REHAB 
uken. 

REHAB uken. Informasjon om REHAB uken fra 24. oktober. Temaet 
vil være fra barn til voksne, samarbeid, styrke, deltakelse sosialt og i 
samfunnet. 
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 Individuell plan. Over 20 000 har individuell plan, viser ny rapport 
Helsedirektoratet har mottatt. Hele 349 kommuner besvarte 
henvendelsen som ble rettet til Koordinerende enhet for habilitering 
og rehabilitering i alle kommuner. 

Et viktig mål i samhandlingsreformen er at kommunenes rolle skal 
styrkes innen habilitering og rehabilitering. I nytt lovverk er det nå 
foreslått at koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for 
individuell plan og vil dermed også bli et tverrsektorielt knutepunkt 
for dette arbeidet.  

Helse og omsorgsloven og Folkehelseloven skal opp i Stortinget. 
Koordinerende enhet er løftet opp fra forskrift til loven. 

 
Fra AU-barn:  
Gjennomgang av økonomien. Økonomien er bra. Vi har ikke noe særlig 
utestående nå. Det lages et forslag om hvordan bruke overskuddet 
for dette året.   Mesteparten av møte gikk til forberedelse av 
årsmøte. Det blir lagt frem noen endringer i forhold til statuttene 
slik som Brønnøysundregisteret ba AU voksne gjøre med sine 
statutter i forhold til å bli godkjent som forening. 
AU barn har tatt opp med AU voksne og felles internettside. Det vil 
bli utarbeidet i forhold til malen som allerede voksne har.  Stein 
Evensen ved Glenne autismesenter har ansvar for dette. 
Valgkomiteen er på valg og Helse Sør – Øst må finne 2 nye 
representanter, eventuelt gjenvalg av de som er.  
Det er ikke alle barnehabiliteringstjenester som har betalt 
kontingenten. Det må gjøres innen årsmøte. 
 
Fra AU-voksne 
Vi hadde en gjennomgang av materialet som ble utviklet på et 
arbeidsseminar i forhold til Veilederen for voksenhabilitering. 
Gruppen har laget en posters, brosjyre og powerpoint presentasjon 
som kan brukes i alle våre tjenester. Evaluering av måten som vi la 
det opp på er svært positiv. Arbeidsgruppen opplevde at det ble godt 



 

5 
 

resultat på kort tid og spesielt hyggelig å jobbe sammen fra flere 
tjenester. Vi gjorde et forarbeid slik at gruppens medlemmer var i 
stand til å starte arbeidet med en gang. 
Det gjenstår fortsatt noen grafiske justeringer. Resultatet av 
arbeidet ble gjennomgått på møte med Helsedirektoratet. De skal ha 
en intern gjennomgang av produktet og eventuelt komme med noen 
kommentarer. 
Resultatet vil bli presentert på vår fagkonferanse i Tromsø.   
Forberedelse til årsmøte ble en viktig del av møte. Det blir nå 
overført regnskapsansvar fra Olav Ose Evensen til Marianne Nielsen. 
Det vil nå bli sendt ut giro på kontingent til alle tjenestene.  Det er 
viktig at det betales før årsmøte. Alle tjenestene må melde i fra til 
sin regionale representant i AU om fakturadresse hvor giroen skal 
sendes. 
 
VI ØNSKER ALLE EN FLOTT SOMMER  
 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Trude og Anne Kate  


