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NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING 
VOKSENHABILITERING 
ARBEIDSUTVALGENE 

 
 
 
 

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne 
møte i oktober og Lederkonferansen  

3. 2013                    
 
 
 

 
 
 
 
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 
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Vara: Oddmar Ole Steinsmark  oddmar.ole.steinsmark@unn.no 
Helse Midt: Eva Løkvik eva.lokvik@helse-mr.no 
Vara: Anita Hoff anita.hoff@helsenordtorndelag.no  
Helse Vest: Vigdis Jacobsen  vigdis.jakobsen@helse-bergen.no 
Vara: Margunn Nistad margunn.skurdal.nistad@helse-forde.no  
 Helse Sør-Øst: Elisabeth Rinde elisabeth.rinde@sthf.no 
Vara: Brit Kristiansen brit.kristiansen@siv.no  
Vara Henning Aabech (lege) Henning.aabech@so-hf.no 
Fra nyttår: Mia Rafstedt mia.rafstedt@so-hf.no 
Revisor: Kari Krum Bang 
Valgkomite: Hilde Lund og Ida Vestrheim 
 
 
 
Konstituering av Au barn 2013-2014 
Leder – Anne Grethe Einang 
Sekretær- Eva Løkvik 
Kasserer- Tove Lise Søttar Svendsen 
 
 
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: Wenche Midjo Røkke: 
wenche.rokke@sykehuset-innlandet.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 2013-2014 
Leder- Anne Kate Jynge 
Sekretær- Per Wilhelmsen 
Kasserer- Marianne Nielsen 
 
 

 
 
 
Lederkonferansen i Drammen 
Overskriften på lederkonferansen som ble gjennomført i Drammen 
var Helhetlig og koordinerte tjenester. Det var nærmere 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 Buskerud gjorde en fremragende jobb med 
arrangementet med blant annet en guidet byvandring i Drammen. 
 
Lederkonferanse 2014 
Det vil bli lederkonferanse i september i Bergen. Barne og 
voksenhabilitering har sagt ja til å være arrangør for denne 
samlingen. Au barn og voksne planlegger innholdet til samlingen og 
kom gjerne med aktuelle temaer. 
 
Fritt sykehusvalg 
Mange tjenester opplever fritt sykehusvalg for mange av våre 
pasienter som en stor utfordring, spesielt der hvor det er ambulant 
tjeneste.  Hva kan man ta ansvar for i regi av sin tjeneste innenfor 
de rammene man har? Auene vil arbeide videre med dette og det er 
aktuelt å drøfte saken med HDIR. 
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Møte med Helsedirektoratet. 
 
Statistikkrapport for habiliteringstjenestene 
Fra HDIR er det fokus på å komme frem til koder som vil gjøre at 
man kan få frem statistikk for habiliteringsfeltet fra 2013. Det er 
viktig å få id-nummer på tjenestene slik at alle blir med i statistikk 
rapporten. Det vil være aktuelt å få frem antall pasienter med 
rettighet, antall pasienter generelt, alder, kjønn, antall 
kontakter/konsultasjoner, diagnoser både hoved-og bidiagnoser, 
utløst DRG, hjemstedskommune og ambulant virksomhet. Det er også 
aktuelt å se på fritt sykehusvalg. 
Når det gjelder NCMP/HRRP vil man ta ut data, men foreløpig ser 
det meget forskjellig ut. HDIR vil ta initiativ til og samholde 
erfaringer med bruk av kodeverket i landet for å ha mest mulig lik 
forståelse av kodeverket. 
 
Veileder til forskrift om ansvarsoppgang kommune/rehabilitering 
Denne er laget for rehabilitering. Det er viktig at det også 
utarbeides liknende for habiliteringsområdet for å få tydeligere 
oppganger mellom hva som er kommunale habiliteringsoppgaver og når 
det er spesialisert habilitering sitt ansvar. HDIR vil presisere 
problemstilling og det er aktuelt å drøfte det med representanter 
fra HABU/HAVO og representanter fra kommuner.  
 
Nasjonal strategi om innvandrerhelse 2013-2017 
Denne kom i august. Den beskriver hovedutfordringene som knytter 
seg til enkelte innvandrergrupper når det gjelder helse, og tiltak for 
å imøtekomme dette. Dette utfordres både på grunn av 
språkproblemer, kulturelle forskjeller og at enkelte 
innvandrergrupper har særskilte helseproblemer. HDIR oppdaterer 
nå sin strategi til å omhandle dette.  
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Samarbeid med kunnskapsdepartementet. 

Det vil være i forhold til Cochleaimplantat og rådgivning i forhold til 
språkform. Foreldre til barn med CI må ta stilling til hvilken 
kommunikasjonsform barna skal bruke: bruk av både talespråk og 
tegnspråk, talespråk med tegnstøtte eller talespråk alene. 
Det er ønskelig at Utdannings- Helse og omsorgsdepartementene skal 
komme frem til noe klarere rundt det. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal se på det. 

 

 
  
Fra AU-barn:  
Handlingsplanen for barn ble vedtatt på årsmøtet og vi jobber nå 
med felles satsningsområder sammen med AU voksen. I tillegg har vi 
sett på områder som vi i AU barn ønsker å ha spesielt fokus på. Her 
kan vi nevne samarbeid med Statped, intensiv habilitering og 
handlingsplanen for barn og unge.  
Vi ønsker også å lage en presentasjon av HABU som kan ligge på 
habilitering.no   
Planlegging av neste års ledersamling er i gang, så nå er tida for å 
komme med innspill. 
Når det gjelder prosjektet vårt så er prosjektleder Elisabeth Rinde i 
gang med utforming av spørreundersøkelsen. Vi vil ha mer konkret 
informasjon om dette etter neste AUmøte i desember. 
Når det gjelder oppfølging av økonomi og regnskap etter årsmøtet er 
dette nå sendt ut til alle tjenester. Dersom dere ikke har mottatt 
dette eller har spørsmål kan dere ta kontakt til leder. 
 
 

 
Fra AU voksne 
Handlingsplanen for 2013 og 2014 ble vedtatt på årsmøte med noen 
endringer 
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Følge opp arbeidet med KAP 9, begrensninger av makt og tvang 
overfor mennesker med en utviklingshemming.  
Etablere samarbeid med legeforeningen og psykologforeningen. 
Hensikten er å jobbe for å oppnå spesialisering for fagfeltet 
habilitering. Dette vil vi gjøre sammen med AU barn. 

Fagkonferanse for voksenhabilitering i 2016.  Planlegging av 
konferansen vil starte og vi vil nedsette en gruppe som skal arbeide 
med innholdet.  

Prosjektet med kartlegging av kartleggingsverktøy, utredning, 
behandling og tiltak når det gjelder mennesker med utfordrende 
atferd, psykiske lidelser og voksen med CP er nå godt i gang. Vi 
samlet fagpersoner fra vårt fagfelt over 3 dager og jobbet med det. 
Når arbeidet er ferdig vil det bli det sendt ut på høring i fagfeltet. 
Når det er gjort vil det bli levert til HDIR. Kartlegging av 
prosjekter, forskning vil bli sendt ut til tjenestene når spørsmålene 
er ferdig.  

AU har arbeidet mye med innhenting av antall stillinger i våre 
tjenester. I bestillerdokumentet fra HOD til helseforetakene i 2012 
ble det spesielt bedt om at den medisinskfaglige kompetansen i 
habiliteringstjenestene er styrket.	   Vi sender ut en forespørsel for å 
se om at hvordan situasjonen er i dag på legestillinger i forhold til 
sist vi gjorde det. 	  

 

 
 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Anne Grethe Einang og Anne Kate Jynge  


