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GOD SOMMER FRA AUene 

 
 
 
 
Nordisk konferanse 
Avdeling for habilitering i Tromsø har gjennomført den Nordiske 
konferansen for leger og psykologer. Tilbakemeldinger fra 
deltakerne var meget positiv og nyttig, spesielt å møte andre 
psykologer og leger som arbeider med samme fag.  
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Ledersamlingen 2013 – 18. og 19. sept. 
Helhetlig og koordinerte tjenester. Invitasjonen sendes ut snarlig 
Ledersamlingen blir arrangert på hotell Union scene i Drammen. Husk 
og sett av datoene. Vi håper mange ledere vil komme. 
 
 
Møte med Helsedirektoratet  
Frambu direktør Kjetil Ørbeck og overlege David Bergsaker. 
 
FRAMBU har et ønske om et godt samarbeid med 
habiliteringstjenestene. I den sammenhengen er det aktuelt og 
aktivt å få samarbeid både regionalt og også nasjonalt for å sikre 
bedre behandlingsforløp der behandling ved FRAMBU kan bli fulgt 
opp i pasientens nærmiljø. FRAMBU er opptatt av at deres tjenester 
kan være et sentralt og viktig behandlingsledd knyttet til pasientens 
forløp. 
FRAMBU har som et ledd i å bedre kommunikasjon og samhandlingen 
tatt kontakt med enkelt tjenester og enheter for å informere om 
hvilke tjenester som er gis ved sentret. 
FRAMBU opplever ofte at habiliteringstjenestene er deres viktigste 
samarbeidspartnere i forhold til det helhetlige behandlingsforløp. 
frambu.no 
 
Brita Nilsson nåværende leder, Oslo Univeritetssykehus orienterte 
vedrørende de nasjonale kompetansesenter for sjeldne som består 
av  

De 6 samorganiserte sjeldensentrene i OUS er: 

• Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde - 
Koordineringsenheten, Ullevål 

• Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og 
narkolepsi, Ullevål 

• Nasjonalt kompetansesenter sjeldne epilepsirelaterte 
diagnoser, Sandvika 

• Norsk senter for cystisk fibrose, Ullevål 
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• Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 
• Autismeenheten, Rikshospitalet 

 

 

Noen av disse sentrene har et mer somatisk samarbeidsbehov og 
samarbeider der ofte med de aktuelle somatiske enheter knyttet til 
oppfølging.  
Formålet med samorganiseringen er å synliggjøre og tilgjengeliggjøre 
den kompetansen som finnes i dagens sjeldensentre overfor øvrig 
helsetjeneste og overfor brukerne. Samtidig ønskes det å styrke 
kvaliteten gjennom forpliktende samarbeid både mellom 
sjeldensentrene og med øvrig spesialisthelsetjeneste og å kunne gi et 
tilbud til flere diagnoser. 
 
Helsedirektoratet v/Inger Huseby gir videre informasjon om det 
særlige fokus avdeling for sjeldne tilstander har og de jobber aktivt 
for å løfte habiliteringsfaget og de aktuelle utfordringene som til en 
hver tid er gjeldende.  
 
Fra AU-barn:  
AU barn hadde prosjektmøte på Hamar 29-30mai. Vi har fått tilsagn 
fra Hdir om tilskuddsmidler som kan brukes i 2013. Oppdraget har 
imidlertid endret seg noe da Hdir har fått i oppdrag fra HOD om å 
kartlegge eksisterende tilbud om intensiv habilitering. Dette kommer 
de til å få en ekstern aktør til å gjøre. Dermed har det ingen hensikt 
at vi gjør en slik jobb. Vårt oppdrag dreier seg dermed om kvalitet og 
kapasitet i tjenestene våre. Nytt er også at vi har vært så heldig at 
AUs medlem Elisabeth Rinde har fått studiepermisjon fra sin 
psykologstilling til å lede/gjennomføre prosjektet. Hun starter denne 
jobben for alvor nå i sommer og fikk mange innspill under vårt møte i 
mai. Hun vil ta kontakt med en del sentrale personer for samarbeid 
og innspill. Målet er å kunne informere om prosjektet på årsmøtet i 
Drammen og starte datainnsamling etter dette. 
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Vi håper også å kunne legge ut noe informasjon om prosjektet på   
habilitering.no 
Møtet i juni ble for en stor del brukt til planlegging av årsmøte og 
lederkonferanse. Her handler det særlig om handlingsplanen og 
prioritering av oppgaver. Vi håper dere støtter aktivt opp om 
årsmøtet og lederkonferanse. 
 
Fra AU voksne 
Prosjekt fagutvikling habilitering. 
AU er i ferd med å 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. 
Det er viktig at alle tjenestene besvarer på den mailen de har fått 
om temaet.  
I august 21 til 23 vil det være samling med 21 
deltakere/fagpersoner, fordelt i 3 grupper. Det er ulike fagpersoner 
i hver gruppe og en spredning i forhold til profesjoner og geografi. 
Møtet i juni ble også for AU brukt til planlegging av årsmøte og 
lederkonferanse. Her handler det særlig om handlingsplanen og 
prioritering av oppgaver. Vi håper dere støtter aktivt opp om 
årsmøtet og lederkonferanse. 
Møte med jurist Therese Opsahl Holte HDIR og Au voksne 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse-og 
omsorgstjenestenes praksis i Norge med hensyn til bruk av mageleie 
som tvangstiltak hoe personer med utviklingshemming. Bakgrunnen er 
en bekymringsmelding fra Samordningsrådet for arbeid for 
mennesker med utviklingshemning (SOR) om dødsfall etter bruk av 
mageleie i USA,  
En oversikt direktoratet har fått fra Helsetilsynet viser at 15 fylker 
til sammen har ca. 100 vedtak om nedlegging i 2012 og 1. tertial 2013. 
Nedlegging er ikke nærmere definert i oversikten. 
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Etter innhenting fra de ulike tjenestene i regionene er 
spesialisthelsetjenesten sitt syn på bruk av mageleie, må vurderes 
grundig før man fatter et slikt vedtak. 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Anne Grethe Einang og Anne Kate Jynge  


