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Ønske om en flott forsommer 

 
 
 
 
 
Nordisk konferanse 
Avdeling for habilitering i Tromsø har sendt ut invitasjon til den 
Nordiske konferansen for leger og psykologer 10 og 11. juni. For mer 
informasjon kan man gå inn på denne hjemmesiden: 
http://www.unn.no/habilitering .  
Det er fortsatt ledige plasser på seminaret.  
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Ledersamlingen 2013 – 18. og 19. sept. 
HAVO og HABU i Vestre Viken er ansvarlig for å arrangere 
lederkonferansen sammen med AU barn og voksne. Overordnet tema 
for konferansen vil være: Helhetlig og koordinerte tjenester. 
Invitasjonen sendes ut før sommerferien. Ledersamlingen blir 
arrangert på hotell Union scene i Drammen. Husk og sett av datoene. 
 
Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming. 
Det har vært høring på denne rapporten. Habiliteringstjenestene var 
ikke høringsinstans, men vi har valgt å sende inn en uttalelse fra AU 
barn og voksne samlet. 
 
Møte med Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet 
Sjeldensentrene 
Informasjon fra Hod 
Organisering av sjelden sentrene er lagt inn under RHF Sør- 
Øst/OUS. 
Kompetansesenter for døvblinde er organisert under Helse Nord;RIT 
De følger forskrifter for nasjonalt kompetansesenter- 
(veileder til Forskrift nr 1706 av 17.des 2010 om godkjenning av 
sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale 
tjenester i spesialisthelsetjenesten, kap 4) 
 
Oppdragsdokument/årlig melding 
Alle helseforetak må sende inn en årlig melding angående 
oppdragsdokumentet som sendes fra Helse og omsorgdepartementet 
hvert år. 
Brev som er sendt til helsedepartementet kan hentes fra egen 
helseregion. Tilbakemeldinger viser at måloppnåelse ikke har skjedd i 
forhold til oppdragsdokument når det gjelder habilitering.  
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Informasjon fra HDIR 
Miniseminar om habilitering om koding, finansiering og innhold i 
tjenestene. 
 
Formål: 
- å tydeliggjøre innholdet i habiliteringstjenestene for 
Helsedirektoratet. 
- Se på hvordan aktivitet kan fremstilles i habiliteringstjenestene 
- Vurdere habiliteringstjenestene opp mot finansieringsordningene. 
Det er positivt med et slikt miniseminar for å sette fokus på 
forskjellighet i habiliteringstjenestene i Norge og derav se på hva 
som er realistiske muligheter for aktivitetsmåling.   
 
Veileder 
Etter sommerferien kommer en veileder, ” Veileder i samarbeid 
mellom helsesektoren og utdanningssektoren om barn og unge med 
habiliteringsbehov” Ansvar for denne er Helsedirektoratet og 
Kunnskapsdirektoratet. 
 
Fastleger får nå en høyere takst på møter om pasienter med 
omfattende vansker.  
  
Fra AU-barn:  
Viser til forrige nyhetsbrev. Vi jobber i stor grad videre med de 
samme sakene.  I forhold til prosjekt har vi satt av to arbeidsdager i 
slutten av mai. Det vil også bli diskutert og informert om på 
ledersamlingen i september. 
Det er stadig  mange tema som dukker opp og som er aktuelle for 
handlingsplanen vår. Vi prøver å ikke ha altfor mange jern i ilden 
samtidig, men heller jobbe litt grundigere med enkelte tema. 
Blant annet er det aktuelt med videre drøfting rundt samarbeid og 
kontakt med Hdir og Dep. Vi har også ønske om å opprette kontakt til 
regionale brukerråd. 
Planlegging av neste årsmøte og utsending av kontingent er i gang. 
Også i år vil det bli noe purring ifht fjorårets kontingent. 
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Fra regionene: 
Informasjon om samarbeid mellom PPT nettverk, HABU og statped i 
Møre og Romsdal. For mer informasjon kan Eva Løkvik kontaktes. 
 
RHABU i HSØ er i gang og leder Bjørg Halvorsen har vært i alle 
HABUer og  gjort seg kjent med situasjonen knyttet til kompetanse, 
rekruttering og organisering. Vi følger spent med på videre utvikling! 
 

 
Fra AU voksne 
Prosjekt fagutvikling habilitering. 
AU skal innhente/kartlegge faglige metoder og verktøy mht: 
utredning/diagnostisering, tiltak/behandling (pasientforløp og 
metodikk) mht følgende fagområder: 
- Psykisk helse hos utviklingshemmede 
- CP hos voksne 
- Utfordrende atferd hos personer med psykisk utviklingshemming 
 
Hensikten er å igangsette et innledende fagarbeid for å få oversikt 
over hvilke aktuelle metoder og verktøy som brukes i de ulike 
habiliteringstjenestene på de foreslåtte fagområdene. 
Mandatet fra Helsedirektoratet inneholder at vi skal kartlegge 
forskning og fagutvikling i tjenestene.  
Det blir laget et spørreskjema og sendes ut til alle tjenestene. I 
august vil det være en samling med AU og andre sentrale 
fagpersoner fra hver region for å gjennomgå det vi har 
tilbakemelding om fra tjenestene i forhold til de 3 fagområder som 
vi satt opp. 
Det blir 21 deltakere, fordelt med 7 i hver gruppe. Har fått på plass 
lege og psykolog i hver gruppe og en spredning i forhold til andre 
profesjoner og geografi. 
 
Det vil bli sendt ut kontingent til alle tjenestene for nettverket før 
sommerferien.  
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Anne Grethe Einang og Anne Kate Jynge  


