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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 
 
Studietur 
I oktober 2012 reiste 5 representanter fra Arbeidsutvalgene for 
barne- og voksenhabilitering på studietur til Stockholm. Hensikten 
var å få kjennskap til og knytte kontakter til fagmiljøer i Sverige.  Vi 
besøkte ulike fagmiljøer både innen barne- og voksenhabilitering, 
brukerorganisasjon og et forskningsmiljø ved Karolinske 
Institutet.  Det er et godt utbygd habiliteringstilbud i Stockholm 
Län og mye nyttig kunnskap å hente.  Rapport fra studietur ligger på 
vår hjemmeside. Med bakgrunn i studiebesøk som vi hadde i 
Stockholm, september 2012 henvises det til link, som fremstiller 
aktuell informasjon: 
http://www.habiliteringschefer.se/ebh/ebh_struktur.html 
 
 
MIUH 
Leger i habilitering møttes i Bergen i høst. 
MIUH Medisinsk forening for Intellektuell Utviklingshemning og 
Habilitering er en undergruppe i Legeforeningen. Målgruppen er leger 
som arbeider i eller har interesse for habilitering. Det var leger 
både fra barne- og voksenhabilitering. Det var en meget vellykket 
samling. Det vil bli gjennomført en slik samling i 2013. 
 
Regionale koordinerende enhet 
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Den 21.11. deltok AU barn og voksne på et samarbeidsmøte mellom 
Helsedirektoratet, Regional koordinerende enheter.  Her var det 
presentasjon av våre tjenester og RKE.  Tema var samarbeid og 
hvordan RKE i større grad kunne knyttes til habilitering og ikke bare 
rehabilitering. 
 
Ledersamling 
AU barn og voksne har hatt en gjennomgang av ledersamling i 
Trondheim og planlegging av ny ledersamling i 2013. Vi har spurt 
Habilitering Vestre Viken i Drammen og har sagt ja til å være med å 
arrangere denne.  Ledersamlingen vil være fra 18 til 19. september. 
Vi ønsker allerede nå om forslag til tema til lederkonferansen. 
 
Fag konferanse 
Vi ser at det ikke er gjennomførbart å ha en fagkonferanse for 
tjenestene i 2013.  
Det vil bli gjennomført en nordisk fagkonferanse for leger og 
psykologer innen habilitering 10 og 11. juni. Den vil ha som tema 
”Diagnostikk- erfaring fra klinisk praksis og det siste innen 
forskning”. Informasjon om den ligger på vår hjemmeside. Det 
kommer til å bli arrangert en del fagkonferanser i de ulike regionene 
og flere av disse vil bli lagt ut på vår hjemmeside. Det er mulig å 
delta på dem. 
 
 
Møte med Helsedirektoratet 
 
Veileder for tilsyn med helsestasjonene. 
 Det planlegges tilsyn overfor helsestasjonene i 2013. Det skal lages 
en veileder for tilsynet. Tilsynet skal gjelde barn opp til 6 år. 
Helsesøster har en særlig viktig rolle i forhold til å se, og kartlegge 
barn med funksjonshemming og de som er i risikoområdet. Fra 
Statens helsetilsyn informerte en saksbehandler om arbeidet til 
veilederen. 
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Faktautredning om levekår og tiltak for mennesker med utvh. 
Faktautredningen skal ligge til grunn for en stortingsmelding, som 
skal legges frem til våren. Vet ikke når og hvilke form høringen vil bli 
gjort. Habiliteringsfeltet oppfordres til å gi høringsuttalelser i 
forhold til hvordan situasjonen er nå. 
 
KAP 9 Begrensninger av tvang og makt overfor mennesker med en 
utviklingshemming. 
Det er ingen nært forstående evaluering av kap.9, men Rundskriv skal 
revideres i forhold til nytt lovverk/samhandlingsreformen. 
 
 
  
Fra AU-barn:  
Det nye arbeidsutvalget vil først takke habiliteringstjenestene i 
Sør-Trøndelag for en flott lederkonferanse i Trondheim i 
september! Vi har inntrykk at det var svært mange av oss som var 
godt fornøyd med arrangementet på alle måter. 
Siden ledersamling i Trondheim har det vært en svært aktiv periode 
for arbeidsutvalget. 
Nytt AU hadde sitt første møte på Gardermoen 26.10- Dette var et 
ekstra møte for barn for at nytt AU skulle komme i gang med 
arbeidet med en del saker som er viktige for oss 
 Blant annet ble det søkt om midler fra Hdir.  til prosjekt 
Fagutvikling innen habilitering.  Vi har blitt oppfordret til å søke om 
midler og samarbeide med AU Voksen på dette området. Vi har fått 
125 000 fra Hdir. og har planlagt et første prosjektmøte 12.12.12. Vi 
vil ha mer informasjon om prosjekt til neste nyhetsbrev. 
Videre har vi jobbet med en ny versjon av Handlingsplanen. Vi prøver 
å få til en mer detaljert plan. Innholdet vil imidlertid være i tråd 
med planen som ble vedtatt på årsmøtet. 
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 Vi har skiftet økonomiansvarlig etter årsmøtet og dette har ført til 
at arbeidet med budsjett har gått senere enn antatt. Dessverre er 
ikke alle formelle detaljer på plass enda. 
8.11 hadde AU barn møte i Oslo.  Her ble handlingsplan og prosjekt 
drøftet på nytt. Samtidig var det forberedelser til møte med AU 
voksen og møte med Hdir. 
I tillegg har to fra AU barn deltatt sammen med AU voksen på felles 
studiereise til Sverige.  
 
 

 
Fra AU voksne 
Det ble informert på møte om oversettelse av Ninjakoll 
læringsmodell om utviklingshemming. 

For ungdommer med utviklingshemming og for alle andre som ønsker 
å få innsikt i hvordan det er å ha en funksjonshemming. Ninjakoll 1 og 
2 består av dvd-er med veiledningshefter som til sammen er en 
læremodell om utviklingshemming. Ninjakoll skal gi unge med 
funksjonshemming kunnskap om egen funksjonsnedsetting og dermed 
kunne handtere ulike situasjoner i hverdagen. Kan lese mer om disse 
på Helse Fonna sin hjemmeside og kan kjøpes ved 
habiliteringstjenesten for voksne. 

http://www.helse-fonna.no/omoss/avdelinger/habilitering-barn-og-
vaksne/Sider/ninjakoll.aspx 

Oslo Universitetssykehus er ansvarlig for å utvikle nasjonal 
retningslinje for hvordan forholde seg til, samt forebygging med 
henhold til overgrep ovenfor mennesker med en utviklingshemming. 

Det regionale ledernettverket i Helse Midt er bevilget midler til 
utarbeiding av pasientforløp mht utviklingshemming og psykiske 
lidelser. Det ansettes en prosjektleder. 
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AU skal gjennomføre et kartleggingsarbeid vedrørende faglige 
metoder og hvilke kartleggingsverktøy som benyttes i 
habiliteringstjenestene. Det er videre aktuelt å gi en oversikt over 
pågående forskning og prosjekter i habiliteringstjenestene. Den 
pågående kartlegging av faggrupper ansatt i habiliteringstjenestene 
inngår i dette arbeidet. Den aktuelle fremgangsmåten er å samle 
særlige resurspersoner sammen med medlemmene i AU- til et 
arbeidsseminar, og som et resultat av dette utarbeide en 
grovoversikt som kan danne grunnlag for å gi den aktuelle oversikt, 
samt ta høyde for at dette arbeidet kan videreutvikles. 
AU ønsker å avgrense arbeidet til i første omgang å 
innhente/kartlegge faglige metoder og verktøy mht: 
utredning/diagnostisering, tiltak/behandling (pasientforløp og 
metodikk) mht følgende fagområder: 
- Psykisk helse hos mennesker med en utviklingshemming 
- CP hos voksne 
- utfordrende atferd hos personer med psykisk utviklingshemming 
 
Vi ønsker alle en God Jul og et spennende faglig Godt nyttår 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Anne Grethe Einang og Anne Kate Jynge  


