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Ledersamling i Bergen 2014 
Ledersamlingen vil være fra 17 til 19. september i Bergen.  
AU barn og voksne har nedsatt en programkomite som vil arbeide 
med temaer til samlingen. Det er Barn og voksenhabilitering i Bergen 
som vil stå for det tekniske. Det tas gjerne imot forslag til temaer 
som er relevant for både barn og voksenhabilitering. 
 
Handlingsplan  
AU barn og voksne har laget en felles handlingsplan på enkelte 
områder. Områdene er samarbeid med brukerorganisasjonene, 
etablere samarbeid med legeforeningen og psykologforeningen, i 
forhold til spesialisering i habilitering. Fokus på Helse og 
omsorgsloven KAP 9, begrensninger av tvang og makt overfor 
mennesker med en utviklingshemning og så kvalitetsindikatorer og 
finanssystemer.  
 
 
 
Møte med Helsedirektoratet. 
 
Prosedyrekoder 
 

Helsedirektoratet har hatt ulike møter og implementeringsoppdrag i 
hele landet. Kommer en kodeveileder ila nyåret 2014. Det er videre 
bestilt NPR-rapportering basert på kodeverket. Det avventes om 
denne rapporteringen legges ut eller om Hdir vil ta initiativ til å 
formidle data fra disse rapporter. Hdir vil gjøre en analyse av 
dataene og derigjennom vurdere om validiteten av rapportene. 
Den enkelte tjeneste kan selv hente ut tall fra NPR gjennom de 
kodeansvarlige i Helseforetakene. 
Det kan være ulike tall fra rapporter som tas direkte ut av DIPS og 
tall som kommer fra NPR – dette skyldes at det er ikke alle 
registreringene som gjøres i DIPS som blir hentet ut i NPR-
rapporteringen. 
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Kodeverkets forhold til finansiering er ikke endret. 
 

 
Intensiv habilitering 
Rambøll har på oppdrag fra helsedirektoratet laget en rapport om 
tilbud om intensiv habilitering i alle RHF. Denne vil bli tilgjengelig på 
direktoratets hjemmesider. Direktoratet har skrevet en anbefaling 
til HOD. Sammen med rapporten fra Tetschner skal dette danne 
grunnlaget for videre arbeid med intensiv habilitering framover. AU 
har hele tiden pekt på tiltak 3.5.10 i Handlingsplanen for barn og 
unge om å etablere faste, intensive trenings-/habiliteringstilbud i 
alle helseregionene. Vi venter spent på fortsettelsen. 
 

Helse og omsorgsloven KAP 9, begrensninger av tvang 

Med bakgrunn i Stortingsmelding der Helsedirektoratet fått 
oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet om å se nærmere på 
forholdet knyttet til kompetansekrav knyttet til aktuelt lovverk. 
Det skal gjøre en analyse av dagens situasjon, samt komme med gode 
eksempler der lovens intensjon om økning av den reelle kompetansen 
faktisk er endret. Oppdraget skal være ferdig i løpet av våren 2014.  
Datagrunnlaget for å belyse dagens situasjon, er hentet fra 
tjenestens registrerte dispensasjoner som er gitt i de siste 8 mnd. 
Er i tillegg gjort en intervjurunde med alle fylkesmannsembetene for 
å belyse årsakene til de dispensasjonssøknadene som er innvilget. 
 
  
Fra AU-barn:  
Prosjekt: 
Questback er sendt ut og svarene har begynt å komme inn. Vi ser at 
det er en del uklarheter. Prosjektleder Elisabeth Rinde vil derfor ta 
en ringerunde til alle ledere for å utfylle/avklare opplysninger fra 
spørreundersøkelsen. Det vil bli laget en oppsummerende rapport. 
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Vi planlegger å få laget en presentasjon av barnehabiliteringsfeltet 
som skal ligge ute på nettstedet vårt. Det vil bli laget etter sammen 
mal som det som allerede ligger der på voksenomUådet. 
 
Regionalt pasientforløp I HF Midt-Norge: 
”Utredning og medisinsk oppfølging av barn og unge med 
utviklingshemming” Prosjektansvarlig: Anne Lise Høyland 
http://www.helse-
midt.no/ftp/stolav/eqspublic/pasientforlop/docs/doc23556/index.ht
ml  
 
 

Fra AU voksne 
Prosjektet med kartlegging av kartleggingsverktøy, utredning, 
behandling og tiltak når det gjelder mennesker med utfordrende 
atferd, psykiske lidelser og voksen med CP har Au arbeidet på sist 
møte. Og det vil bli ferdigstilt i februar. Det blir sendt ut på høring i 
fagfeltet. Kartlegging av prosjekter, forskning vil bli sendt ut til 
tjenestene med en questback i 1 kvartal i 2014.  

Videre presentasjon av hele prosjektet vil bli lagt frem på 
ledersamling i Bergen. 

Det vil bli sendt ut en ny questback for å innhente bemanningstall for 
voksenhabiliteringstjenestene. Kartleggingen skal gjelde pr. 31.12 
2013. 

 

Vi vil på vegne av AU barn og voksne ønske alle en God Jul og et Godt 
spennende Nyttår. 
 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Anne Grethe Einang og Anne Kate Jynge  


