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Hjemmesiden er nå en felles side. Begge de nasjonale leder-
nettverkene for barn og voksenhabilitering disponerer i fellesskap 
aktuell webside. Oppbygging og innehold av web-siden bestemmes av 
Auene, og videre driftes via redaktørene – Marianne Nielsen og Anne 
Grethe Einang. Stein Evensen publiserer og drifter websidene på 
oppdrag fra AU, og i samarbeid med redaktører.  
Hovedhensikten med websiden er å spre aktuell informasjon om eller 
til habiliteringstjenesten. Den skal appellere til et bredt publikum og 



 

2 
 

bl.annet inneholde nyhetsbrev, kurs, andre tilgrensende utvalg / 
foreninger, henvise til aktuelle linker og andre aktuelle verktøy som 
er relevant for habiliteringstjenesten. 
Er det noe som dere ønsker å legge ut på vår hjemmeside sendes det 
til Marianne Nielsen e-post marianne.nielsen@helse-bergen.no 
og Anne Grethe Einang e-post anne.grethe.einang@sykehuset-
innlandet.no  
Adressen til hjemmesiden er: www.habilitering.no 
 
Vi arbeider med Lederkonferansen i Trondheim som skal foregå i 
tiden 19 til 21. september. Vi vil gjerne ha forslag til temaer til 
konferansen. 2 dagen på konferansen vil tjenestene ha 
ettermiddagen hver for seg (barn, voksne). Det vil være ulike temaer 
og årsmøter. Felles hovedoverskrift på lederkonferanse: - Kvalitet og	  
kvalitetsindikatorer. Avslutting av saker, prosedyrekodene er 
aktuelle temaer under dette. 

Regnskapet for jubileumskonferansen ble lagt frem på møte som 
viser deg gikk i pluss. Auene vil diskutere om når neste 
fagkonferanse vil bli gjennomført. På jubileumskonferansen var det 
over 500 påmeldte så det viser seg at det er behov for slike 
konferanser. 
 
 
Møte med ledere i de regionale fagnettverkene for Autisme, 
ADHD, Tourette og Narkolepsi 
 
Det ble gitt informasjon fra nettverkene. 
Mandat - Veiledning og samarbeid - Styrke de tjenester som er, samt 
samarbeide med utdanningsinstitusjoner i forhold til etter og 
videreutdanning. Helse Midt samarbeid med Tambertun vedrørende 
videreutdanning - Tics & tvang, 30 st. poeng. Målet er at alle HF skal 
ha kompetanse ift. tics.  
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Mandat – Forskning og fagutvikling - Helse Nord deltok ift 
forskningsprosjekt, som foreløpig er utsatt. Tildeler prosjektmidler. 
Helse Sør samarbeider om flere forskningsprosjekter – disse blir 
lagt fram på årlig konferanse. Helse Vest – har lagt til rette for 
fagutviklingsprosjekt – skal lyse ut prosjektmidler. Særlig fokus ift 
å gi oppføling til ASP som går på studier. Helse Midt tildeler 
prosjektmidler, har likevel vært lite søknader. Bidrar i samarbeid 
med fagpersoner med forarbeid til forskningsprosjekter. Neste års 
fokus er ”de (innenfor målgruppen) som de som dropper ut fra 
videregående skole. 
 
Mandat - Bidra til å utvikle faglig standarder – fagmiljøene bidrar 
med å utvikle ulike faglige retningslinjer, samt har bidratt til 
oversettelse av screeningsverktøy, videre også utarbeidet 
anbefalinger for oppfølging og tjenester. Samarbeide mhp. 
implementering av den nye veileder ift adhd. De regionale 
fagmiljøene håper på at de faglige retningslinjer kan åpne for 
nasjonale standarder.  
 
Mandat – utvikle tjenesetilbudet til og veilede tjenesteapparatet 
overfor særlig kompetansekrevende grupper i regionen – 
samarbeider med LMS tilbud, og ulike tiltak i samarbeid med 
brukerforeningene. Etablering av tverrfaglige og særlig 
kompetansesterke team på tvers av diagnosegruppene, som har til 
hensikt å drøfte særlige vanskelige eller omfattende pasientsaker – 
Konsultativ - team / Nevropsykiatriske - team. Bakgrunnen for å 
etablere slike team er de utfordringene som råder mhp ulike 
organiseringer og ulik tradisjon ift. samarbeide mellom fagmiljøer 
som naturlig må samarbeide ovenfor aktuelle diagnosegrupper. 
 
AUene har tidligere hatt orientering fra Nasjonal kompetansesenter 
for ADHD, Tourettes og Narkolepsi og Autismeenheten. Dette er et 
initiativ om å få til ytterligere samarbeid mellom fagmiljøene i 
helseregionene, samt bidra til informasjon og samarbeid både på 
årlige konferanse og evt. også felles fagutviklingsprosesser. 
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Møte med Helsedirektoratet  
Div info: 

• Veileder, beslutningsprosesser for begrensning av 
livsforlengende behandling hos alvorlig og døende skal nå på 
høring. Den sendes til HF, oppfordres at 
barnehabiliteringen gir uttalelser. 

• Kvalitetsindikator – Individuell plan kan komme også for 
voksne. 

• Det kommer en veileder for helsepersonell 
• Kurs 6-8. juni – behandling av psykiske lidelser hos personer 

med Asperger Syndrom. Helse Sør-Øst, Glenne regionale 
senter for autisme arrangerer kurset. Den skal være i 
Tønsberg 

• Informasjonsskriv sendes ut til fastlegene:, Forberedelse til 
helsesjekk for personer med utviklingshemmede, Aldring og 
Demens 

• Samhandling og helhetlig tilbud i møte med barn som ikke har 
livet foran seg – Frambu, senter for sjeldne 
funksjonshemninger har utgitt et hefte om tema. 

• Tilskuddsmidler, ca 3 millioner. Disse midlene gjelder 
bare for spesialisthelsetjenesten og søknadsfrist er 3. 
mars 2012 til Helsedirektoratet. 

• Arbeidet med Veileder for barn er gjenopptatt.  
• Pasientrettighetsloven skal evalueres i 2012 i 

Helsedirektoratet 
 
Vi fikk en gjennomgang fra Helsedirektoratet om 
samhandlingsreformen. De sentrale tankene i denne reformen er,  

• Helsefremmende og forebyggende arbeid, 
• På habilitering og rehabilitering, 
• På avtalte behandlingsforløp og forpliktende 

samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus 
• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes,  
• Spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles 



 

5 
 

– Her har vi en jobb å gjøre i forhold til hva som defineres med 
fokus på habilitering og at spesialisttjenesten skal styrkes. 

– Vi opplever i hele landet at våre tjenester har blitt redusert 
bemanningsmessig og at oppgavene har blitt større og mer spisset. 

 
 
 
Fra AU-barn:  
 
Internt i AU barn har vi hatt bytte av kasserer; Ida Vestrheim har 
overlatt til Jarl Peder Wulfsberg å inneha vervet som kasserer.  

Solveig Glærum Helse Midt slutter i sin lederjobb og vara Eva Løkvik 
Hele Midt overtar for henne i AU.  

I forhold til samarbeidet med AU voksne har vi nå fått felles 
hjemmeside.  Vi har diskutert hvilket ambisjonsnivå vi skal ha til 
denne og hva som vil kreves. Ansvarlig for nettsiden: Stein Evensen 
informerte om sine tanker, oppbygging av en slik side og bruken av 
denne, til hvilket formål. Intern arbeidsgruppe fra barn og voksne 
ser på dette.  

 

Vi har flere forslag for tema til lederkonferansen til høsten i 
Trondheim:   
ASK – Er veldig aktuelt på en fagkonferanse; Hvordan gjør vi dette 
bedre for å få en god tjeneste, med likeverdige tilbud? Todelt tema 
til 2013. 
For 2012: samhandlingsreformen veldig aktuell.  Vi ønsker også at H-
dir bør komme og si noe om Handlingsplan for barn og unge,  
RHABU- Hadde vært ok å høre hva hvilke planer en har og hvor langt 
en er kommet.  Tenker en nasjonalt eller er dette noe som skal være 
i Helse Sør - Øst. Utfordre noen til å si noe om dette. Samhandling, 
handlingsplan og RHABU vil dekke 2 t, som er avsatt til en egen 
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sesjon for ledere i barnehabilitering.  Handlingsplan for AU-barn er 
nå komplett: 1.punkt – Prioriteringsveilederen og erfaringer. Vi 
tenker å innhente erfaringer fra tjenestene på denne.  

Samarbeid med AU- voksen om Forslag til modell: status pr. i dag der 
begge Au-ene samarbeider om alternative forslag som skal legges 
frem for AU på neste møte. Forslagene presenteres tilslutt på 
Årsmøtet 2012. 
AU har fått innspill fra Anne Lise Høyland om å pånytt drøfte med 
direktoratet hvordan vi skal forholde oss til:  Rett til valg av 
alternativ behandling: Doman,Petø, osv Det trengs en ryddejobb i 
forhold til dette. Vi må hente inn litt opplysninger fra hver vår region 
om praksis til neste AU-møte. 

IP som kvalitetsindikator: Vi diskuterte med H-dir. Kommunene har 
fått større ansvar for IP og det er kommet inn i den nye Loven om 
kommunale helse- og omsorgstjenester og i forskriften om 
habilitering og rehabilitering. Skal barnehabilitering fortsatt ha IP 
som kvalitetsindikator 

Det ble gitt Info om CHARM-prosessen der Trude sitter i 
prosjektgruppen:CPHAB: Prosjektet, Habiliteringsforløp, tiltak og 
tjenester for førskolebarn med cerebral parese (CPHAB) er ett av 
fem modellprosjekter med forankring i et nyopprettet 
forskningssenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester 
finansiert gjennom Norges forskningsråd (CHARM, Center for 
research on Habilitation and Rehabilitation - Modells and services). 
Senteret består av et konsortium med en rekke sentrale aktører, 
hvor Institutt for Helse og samfunn i samarbeid med Institutt for 
Klinisk medisin, UiO har prosjektansvaret. CHARM skal bygge opp en 
sterk kompetanseplattform innenfor (re)habiliteringstjenester og 
fremskaffe forskning av høy kvalitet på tvers av helsetjenestenivåer 
og ulike samfunnsområder med implementering av brukernes 
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perspektiv. Mer informasjon om CHARM finnes på 
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/charm/Grunnpilar
en i CHARM-samarbeidet er fem modellprosjekter som inkluderer 
tjenestebrukere som er i ulike livsfaser. Fokus er på sykdoms- og 
(re)habiliteringsforløp, samarbeid mellom aktører og tjenestenivåer, 
modeller for brukermedvirkning, livsløpet og sosial deltakelse. 
CPHAB er knyttet barnehabilitering og tar utgangspunkt i barn med 
cerebral parese (CP) Prosjektet har utlyst stipendiat og har sin basis 
i CPRN og CPOP. Prosjektet er forankret i habilitering 

Nordisk samarbeid – Ikke vært noe møter. Men det skal være en 
Nordisk sjeldenkonferanse på Island i mai og da bør noen reise dit og 
stifte noen kontakter.   

Spørreskjema om antall leger i tjenestene sendes ut til alle 
tjenestene for å få en landsoversikt. Vi jobber mot direktorat og 
også helse.dept. I forhold til dette. Det er uttrykt stor bekymring 
angående rekruttering til fagfeltet. 

 
 
 

 
Fra AU voksne 
AU sendte ut et spørreskjema om psykologdekning i 
voksenhabilitering. Vi fikk svar fra elle tjenester totalt 26. På 
landsbasis viser det seg at det er 86 psykologer på 81.1 årsverk. Det 
er 3 årsverk som ikke er besatt.  Mesteparten av psykologstillinger 
er i Helse Sør Øst med 50 psykologer på 49.5 årsverk. Når det 
gjelder leger i tjenesten er det bare 40 leger på 28.8 årsverk. Det 
er 2 årsverk som ikke er besatt.  
 Gjennomgangen viser en klar underdekning av leger og psykologer i 
tjenestene. I lys av nasjonal veileder er dette høyst urovekkende. 
Det som viser seg er at habilitering for voksne utreder og 
diagnostiserer mer i dag enn noen gang. 
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AU vil søke midler gjennom Helsedirektoratet hvor det er  
aktuelt å utvikle et nasjonalt forprosjekt innenfor habilitering vedr 
aktuell forskning og samarbeid mellom tjenestene  og mellom 
regionene. Ønskelig å forankre et slikt prosjekt i AU. Aktuelt å åpne 
for at noen tjenester som ønsker det og har muligheten til dette, kan 
delta. Dette for å få til en forankring i klinisk fagmiljøer. 
Vi vil komme tilbake og informere mer hvis vi får midler til et slikt 
forprosjekt.  
 
AU har gjenopptatt kontakt med fagmiljø i Sverige som arbeider 
med samme målgrupper som vi gjør. Vi vil ha et møte med noen av 
dem for å få til et nettverk mellom tjenestene i de to landene. Det 
er en del av handlingsplanen som ble vedtatt på årsmøte i 2011. 
 
 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Trude Rath Olsen og Anne Kate Jynge  


