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NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNE OG VOKSEN HABILITERING 
ARBEIDSUTVALGENE 

 
 
 
 

Nyhetsbrev fra AU barn og AU voksne 
Nr. 5 2011 

 
GOD JUL OG GODT NYTTÅR 

 
 
Først vil vi presentere AU barn og voksne arbeidsutvalg 
For barnenettverket:   
Helse-Nord/Leder: Trude Rath Olsen, trude.rath.olsen@unn.no 
 Tove Lise Svendsen, tove.lise.svendsen@nordlandssykehuset.no 
 Helse-Midt: Solveig Glerum, solveig.glerum@helse-mr.no 
 Vara: Eva Løkvik, eva.lokvik@helse-mr.no 
 Helse-Vest: Sissel Iversen, sissel.iversen@sus.no 
 Vara: Vigdis Jacobsen, vigdis.jakobsen@helse-bergen.no 
 Helse Sør- Øst Anne Grethe Einang, 
 anne.grethe.einang@sykhuset-innlandet.no 
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 Jarl Peder Wulfsberg, jarl.peder.wulfsberg@siv.no 
 
Konstituering AU barn: 
 Leder – Trude Rath Olsen 
 Sekretær - Solveig Glærum 
 Kasserer- Jarl Peder Wulfsberg 
  
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 
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 
 
Konstituering AU voksne: 
 Leder- Anne Kate Jynge 
 Sekretær- Per Wilhelmsen 
 Kasserer- Marianne Nielsen 
 
Jubileumskonferansen 2011 
Veldig bra konferanse, favnet mye. Gode tilbakemeldinger: 
Besvarelse på spørreskjema (evalueringen)ligger på 4,6 (spenn fra 1-
6) Bra tilbakemelding etter evaluering. Gjennomslitt ligger på mellom 
4,5 og 5 (høyeste på 6)på tilbakemeldinger. Det er 222 som har svart 
av 485. Dette er en foreløpig oppsummering. Vi vil ha en endelig 
oppsummering, når alt er klart. 
Spørsmålet om å arrangere ny felles konferanse: Konferansen viste 
at det er et stort behov for faglig konferanser innen 
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habiliteringsfeltet. H-dir vil bare støtte felles konferanser i 
framtida. Vi kan ha felles konferanse og dele opp med parallell 
sesjoner for barn og voksen. Vi vil undersøke med H-dir om vi kan 
søke om å få penger til en fagkonferanse i 2013.  
 
Handlingsplan 
Vi har fått flere saker inn på handlingsplanene fra begge årsmøtene: 
Nytt fra AU-voksne:  
-Bidra til å øke det helsepolitiske fokus på hab.tjenestens målgruppe. 
AU-voksne vil arbeide opp mot politikere, 
samarbeidspartnere(interesseorg.) Landsbasisproblematikk. 
-samarbeid med nasjonale kompetansesentrene. De innbys til 
samarbeidsmøte. 

-Utvikle og knytte kontakter med regionale/nasjonale nettverk og 
kompetansemiljø innen habiliteringsfeltet feltet. 

-AU inviterer nasjonalt fagutviklingsarbeid på tvers av 
habiliteringstjenestene. 

-AU-møte i Stockholm, samarbeid med svensk VUB i Stockholm. 

-‐AU-barn og voksne: AU-ledernettverk for barn og voksne utreder 
mulige modeller for felles ledernettverk barn-voksen.  

Årsmøtene 
Det ble vedtatt at AUene skal se på ulike modeller for mulig 
sammenslåing av nettverkene: 
Det blir nedsatt en arbeidsgruppe som vil arbeide med dette. 
Legges på forskjellige nivå, som faglig, organisatorisk osv. Vi vil 
synliggjøre hvordan vi samarbeider og hvordan vi kan samarbeide i 
framtida. 
Dette med sammenslåing i forbindelse med omorganisering av HF ene 
kan virke inn på kontingent. Det er viktig at vi må ha med i 
betraktningen.  Kan være aktuelt med flere modeller. Vi ser at det er 
viktig med fokus på både barn og voksne, og på overganger. 
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Ledersamling 2012 i Trondheim 19- 21/9- 12 
Rammene legges som følger: 19.09.12: Start 12.00, 21.09.12: 
avslutning kl. 13.00 
Før årsmøtene legger vi opp til å ha 2t hver for oss (barn-voksen) 
Arrangørene som er Sør Trøndelag står for det tekniske.  
Aktuelle temaer:  

-‐ Samhandlingsreformen – samarbeidsavtaler. Prosedyrer, 
Lovverket. Endringer i spesialisthelsetjenesteloven. 
Kvalitetsarbeid/ kontra effektivitetskrav (New public 
management), endringer, fristbrudd. Kvalitet i 
habiliteringsarbeid. 

-‐ Prioritetsveilederen har ført til økt press på henvisninger. 
Dette kan også være et greit tema, nå etter 2 års bruk. 

-‐ Full sammenslåing av barnehabilitering og voksenhabilitering på 
Lillehammer, som kan være aktuelt å få høre om på 
lederkonferansen. 

-‐ koble ledelse og fagutvikling, som kan trygge lederrollen. 
-‐ Ledere som pådriver for forskning. Forskningsprogram for 

habilitering. 
-‐ Felles prosedyrer og bedre dokumentasjon. Kvalitetsarbeid. 

-‐ Prioriteringsveilederne 
Vi har fått en foreløpig oppsummering på spørreundersøkelsen, 
som vi vil komme tilbake til når arbeidet er ferdig. 
 
Hjemmeside 
Vi får felles hjemmeside fra 01.01.12:  
Denne vil være for fagfolk i habiliteringstjenesten. 
Vi vil legge inn nyheter i forhold til fagfeltet. 
Det vil bli en felles inngang, så link til AU-voksne og AU-barn. 
Stein Evensen gjør jobben, med å lage hjemmesiden.  Det er en 
kontaktperson fra hvert utvalg. Anne Grethe Einang er 
kontaktperson fra AU-barn og Marianne Nielsen fra AU-voksne.  
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MIUH 
Medisinsk forening for Intellektuelt utviklingshemmede og 
habilitering. 
Det er en forening for leger innen barn og voksenhabilitering. 
Leder er Nils Olav Aanonsen som er vara i AU voksne og 
sekretær er Kathrine Haggag som er medlem i AU voksne. 
Nils Olav Aanonsen har skrevet en god kronikk i Aftenposten 
den 15.11.2011: ”Svikter de svake” som omhandler mangler ved 
spesialisthelsetjeneste tilbudet til utviklingshemmede. Den kan 
lese på hjemmesiden til Aftenposten. Vi oppfordrer de som ikke 
har meldt seg til å gjøre det. 
 
NFSS  
Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. 
De har fått Cupido prisen som ble tildelt til Grethe Rønvik 
forrige leder og nåværende leder Torild Mossing Breistein.  
Som begrunnelse for prisen:” der vinneren i en årrekke har 
gjort en fabelaktig innsats for mennesker med 
utviklingshemming.  
Gratulerer 
Hjemmesiden deres er: www.nfss.no 
 
 
Møte med Helsedirektoratet 
Nasjonale kompetansesenter for ADHD, Tourette og 
Narkolepsi og Nasjonale Autismeenhet deltok på deler av 
møtet. De hadde en presentasjon av sine organisasjoner og 
Auene gjennomgikk sitt arbeidsfelt og hvordan vi kan 
samarbeide i fremtiden. NK får flere forespørsler fra 
spesialisthelsetjenesten på komplekse saker. Det ble tatt opp 
at barnehabiliteringstjenestene bør ha kontakt med NK i 
forbindelse med narkolepsi. Det viser seg at en del barn som er 
vår målgruppe også har tilleggsdiagnose som narkolepsi. 
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Nasjonale autismenettverk ønsker å danne nettverk for 
Asperger syndrom og høytfungerende autister som foreldre. 
Likeledes når det gjelder rus og asperger/autisme, som er et 
økende problem. Det ble en diskusjon rundt det da 
habiliteringstjenestene opplever at det er flere med 
forskjellige diagnoser, som har rusproblem. 
Hjemmesiden til NK er www.nasjkomp.no 
Autismeenheten er www.autismeenheten.no 
 
 
Lisbeth Myhre som har ledet avdelingen i Helsedirektoratet 
som vi har hatt mye samarbeid med informerte at hun går av 
pensjon til jul. Det vil være Truls Grøteig som vil fungere 
midlertidig i hennes stilling. Arbeidsutvalgene har fått 
invitasjon til hennes avslutning, slik at Trude Rath Olsen og 
Anne Kate Jynge vil være tilstede på den.  
Det ble referert fra arbeidet med prosedyrekodene. Det har 
vært et stort og omfattende arbeid. Kodeverket blir delt i en 
for psykisk helse og en for habilitering og rehabilitering. 
I 2012 vil noen habiliteringstjenester prøve det nye kode- 
verket og fra 01.01.2013 skal alle tjenestene bruke det. De som 
ikke er med i utprøving av nytt kodeverk skal bruke det som er i 
dag.  
Det ble orientert om Informasjons og utviklingsprogrammet 
”Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke 
diskrimineres!” Dette ligger på hjemmesiden til Barne-
likestillings-og inkluderingsdepartementet.  
KITH – samhandling for helse og velferd vil bli lagt ned slik det 
er i dag. Det endrer eierform og opphører som stiftelse og går 
inn i Helsedirektoratet fra 01.01.2012. 
Neste år er det skuddår og Helsedirektoratet vil arrangere en 
Sjelden dag den 29.02. De vil arranger en fagkonferanse om 
sjelden diagnoser 29.02 og 01.03. Vi vil få mer informasjon om 
denne. 
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Det skal være en konferanse på Island om sjeldne tilstander 
31.05-01.06. 2012 
 
 

 
Møteplan 
Første møte er: 25 og 26.01.12, 15 og 16.03, 06 og 07.06 og 23 og 
24.08. 2012. 
 
Vi vil med dette ønske alle en fredfull og God Jul og et flott faglig 
Nytt År med de utfordringer vi står overfor. 
 
 
 
På vegne av ledernettverkene 
 
 
Trude Rath Olsen     Anne Kate Jynge 
AU barn       AU voksne 
  


