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Vi vil først presentere de nye styrene for Ledernettverkene for 
barn og voksenhabilitering. 
 
For barnenettverket: 
Leder Anne Grethe Einang  
anne.grethe.einang@sykehusetinnlandet.no 
Helse Nord: Tove Lise Svendsen 
tove.lise.svendsen@nordlandssykehuset.no 
Vara: Oddmar Ole Steinsmark  oddmar.ole.steinsmark@unn.no 
Helse Midt: Eva Løkvik eva.lokvik@helse-mr.no 
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Vara: Anita Hoff 
Helse Vest:  Sissel Iversen  sissel.iversen@sus.no 
Vara: Vigdis Jacobsen  vigdis.jakobsen@helse-bergen.no 
Helse Sør-Øst: Jarl Peder Wulfsberg jarl.peder.wulfsberg@siv.no 
Vara: Elisabeth Rinde elisabeth.rinde@sthf.no 
Helse Sør – Øst Ekstramedlem vara Henning Aabech (lege)  
Henning.aabech@so-hf.no 
Revisor: Kari Krum Bang 
Valgkomite: Margunn Nistad og Ida Vestrheim 
 
 
 
Konstituering av Au barn 2012-2013 
Leder – Anne Grethe Einang 
Sekretær- Sissel Iversen 
Kasserer- Jarl Peder Wulfsberg 
 
 
For voksennettverket: 
Helse Nord: Per Wilhelmsem  per.wilhelmsen@unn.no 
Vara: Janne Kvalfors  janne.kvalfors@vesyk.nl.no 
Helse Midt: Kari Torvik  kari.torvik@helse-mr.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 
Lise Eriksen    lise.eriksen@ulleval.no 
Helse Sør Øst: Vara: Eva Male Davidsen evda@hus.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 
Revisor: Anja Jensen Helse Bergen 
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Konstituering av AU voksne 2012-2013 
Leder- Anne Kate Jynge 
Sekretær- Per Wilhelmsen 
Kasserer- Marianne Nielsen 
 
 

 
 
 
Lederkonferansen i Trondheim 
Overskriften på lederkonferansen som ble gjennomført i Trondheim 
var Kvalitetsproduksjon. Det var 70 personer på konferansen. Her 
var det mange spennende forelesninger som både passet til barn og 
voksenfeltet. Det ble en meget positiv tilbakemelding fra deltakerne 
om innholdet og arrangementet. Barne- og voksenhabiliteringen i Sør 
Trøndelag gjorde en fremragende jobb med arrangementet. Alle 
forelesningene er lagt ut på hjemmesiden vår.  
 
Nordisk konferanse 
Avdeling for habilitering i Tromsø er i gang med planlegging av en 
Nordisk konferanse i habilitering for leger og psykologer i Tromsø. 
Arbeidsutvalget for barn og voksne vil også være delaktig med 
planleggingen av konferansen. Konferansen vil bli gjennomført 11 til 
12. juni 2013. Det vil være tema fra klinisk hverdag, som så knyttes 
opp mot siste forskning. Nyheten ligger inne på hjemmesiden 
habilitering.no 
 
Representanter fra Au barn og voksne skal på studietur til ulike 
andre spesialisttjenester i Sverige som arbeider med barn og voksne. 
Det vil bli gjennomført i oktober.  
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Møte med Helsedirektoratet. 
Presentasjon av ny avdelingsdirektør Anne Stina Nordmo. Etter at 
Lisbeth Myhre gikk av med pensjon i avdelingen er det nå ansatt ny 
avdelingsdirektør. Hun var med på deler av møte.  
 
Fagområder vil være på plass fra 2013 og vil generere statistikk fra 
NPR – arbeidet med å rydde opp i forhold til fagområder, det vil 
være 3 fagområder (barn, unge og voksne). Dette innebærer at det 
vil være tydeligere/lettere å knytte annen aktivitetsdata i 
behandlingsforløp med henhold til diagnose, takst og prosedyre. 
 
Gjennomgang av hvilke rapportering gjøres i habiliteringstjenestene: 
Det viser seg å være svært ulikt – ingen faste indikatorer. Det er en 
tendens som går på at tallene som etterspørres er: 

- Polikliniske konsultasjoner 
- NCMP (ikke alle) 
- Antall henvisninger 
- Venteliste og fristbrudd 
- Veiledning i kommuner 
- IP (gjelder HABU) 
 

Det er en nedgang ift registrering av Individuell plan – fagfeltet har 
lenge ment at IP ikke er en god variabel. Spesialisthelsetjenesten 
opplever at dette er et arbeid som primært foregår i 
primærhelsetjenesten og en tendens at man ikke registrerer 
tilstrekkelig. 
Helsedirektoratet vil sende ut en orientering vedrørende endringer i 
lovverket er ansvaret ift. IP justert. Spesialisthelsetjenesten har 
kun et hovedansvar dersom pasienten får hele sitt 
behandlingsopplegg i spesialisthelsetjenesten.  
IP er ment som et verktøy som bidrar til koordinerte tjenester og 
som også kan bidra til bedre samhandling.  
 
Stortingsmelding om utviklingshemmedes levekår. I utredningen skal 
levekårene i dag beskrives og vurderes i forhold til målene for 
reformen for 20 år siden. Det skal kartlegges hva som gjøres på en 
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rekke områder for å bedre situasjonen. Det skal vurdere nye tiltak 
for å bedre levekårene ut fra Stortingsmeldingen som skal være 
ferdig i 2013. 
Alle kapitler i utredningen er aktuell for habiliteringstjenestene, men 
det er aktuelt å fokusere særlig på punkter ift: 

- rettssikkerhet – synliggjøre utfordringer i 
behandlingssammenhenger. 

- Tematikk ift. meningsfull fritid – ofte har det vært knyttet 
mot generelle tilbud, men målgruppen skal kunne ha lik mulighet 
til deltagelse på fritidstilbud i kommunene. 

- Tjenester og tilbud ovenfor målgruppen er sammensatt 
- Habiliteringstjenesten rolle i spesialisthelsetjenesten og 

synliggjøres mere i organisajonskartet. Fokus på tilstrekkelig 
og tilgjengelig kompetanse. 

 
 
 
  
Fra AU-barn:  
Størst fokus har nå vært å få lederkonferansen på plass, både felles 
del med AU voksne og eget program til årsmøter og parallelle 
forelesninger. 
Det ble planlegging av årsmøte og forberedelse på sak om 
sammenslåing av AU barn og voksne. 
På årsmøte ble det ikke vedtatt å slå sammen Auene slik at vi 
fortsetter som før med to AU men allikevel mye samarbeid med 
voksne.  
 
 

 
Fra AU voksne 
Sist møte gikk til å forberede årsmøte som ble gjennomført på 
Ledersamlingen. Årsmøte gikk inn for sammenslåing med AU barn.  
Det ble ikke vedtatt på Årsmøte i barn, men vi fortsetter som før 
med mye samarbeid. 
Prosjekt fagutvikling habilitering. 
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Målsetning er med prosjektet 
 – 1) Hvilke tjenester gis, forsøk på å kategorisere tjenestene og 
tydeliggjøring av tjenesteomfagnet. Fremme etablerte 
standardiseringer (diagnostisering /utredning). En begynnelse på en 
manual for primærtjenester innen HAVO. 
 – 2) Oversikt over fagutvikingsprosjekter, ”best praksis”, forskning 
og fagutviking. 
Vi har fått støtte fra Helsedirektoratet, kr. 125 000 til dette 
prosjektet. I tilsagnbrevet står det: 
- Kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy som 

benyttes i habiliteringstjenestene. 
- Kartlegging av pågående forskning og prosjekter i 

habiliteringstjenestene 
Kartlegging av faggrupper ansatt i habiliteringstjenestene. Dette 
arbeidet er vi snart ferdig med og det ble presentert på 
Ledersamlingen. 
 
 
 
 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Anne Grethe Einang og Anne Kate Jynge  


