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Ledersamling i Bergen 2014 
Ledersamlingen vil være fra 17 til 19. september i Bergen.  
AU barn og voksne er godt i gang med planlegging av samlingen og 
Habilitering for barn og voksne står for det tekniske. Overskriften 
på samlingen vil være; Forventninger og muligheter i et 
lederperspektiv innen habilitering» 
Sett av datoene og vær med på samlingen med et spennende program. 
Invitasjonen går ut i juni.  
 
Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne  
Stortinget har vedtatt endringer i Pasient- og 
brukerrettighetsloven, jfr. Prop. 118 L 
(2012-2013).  
Endringene innebærer blant annet at 
• vurderingsfristen endres fra 30 til 10 dager 
• alle pasienter med behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 
skal ha en frist for når helsehjelpen senest skal gis 
• alle pasienter skal få et tidspunkt for første oppmøte i 
helseforetaket 
• helseforetaket/sykehuset skal kontakte HELFO dersom 
helseforetaket ser at det ikke kan oppfylle fristen. 
På bakgrunn av disse endringene vil Helsedirektoratet få i oppdrag av 
Helse- og omsorgsdepartementet å revidere de 33 
prioriteringsveilederne og å utvikle en henvisningsveileder. 
Revisjonsarbeidet skal gjennomføres i samarbeid med de 
regionale helseforetakene i tråd med arbeidsprinsippene som ble 
fulgt da prioriteringsveilederne ble utarbeidet første gang. 
Prioriteringsveileder for barn, unge og voksne skal revideres i 
september   
 
Helse- og omsorgslov Kap 9, tvang og makt 
Det jobbes som kjent med nytt rundskriv til Lov om helse- og 
omsorgstjenester kap.9 Om bruk tvang og makt.  
Arbeidet består dels i revidering og dels presentasjon av nye 
problemstillinger. Ex.  Kan være hvordan Pas.rettighetslov Kap 4A 
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samt vergemålsloven og samtykkeproblematikk griper inn i drøfting 
av tvangsvedtak. 
 
Møte med Helsedirektoratet. 
 
Handlingsplan for barn, unge og voksne 
 
Helse og omsorgsdepartementet har bedt om at regelverk på 
habilitering/rehabilitering ikke lenger skal skille mellom barn, unge 
og voksne. Felles regelverk er under utarbeidelse.    
Det er ikke vektlagt at handlingsplanen for barn og unge skal 
evalueres. 

St. melding 45 

St. melding 45 – Om frihet og menneskeverd – om mennesker med 
utviklingshemning er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen som 
foreslår at det nedsettes et utvalg som skal se på rettighetene for 
personer med utviklingshemming. 
 

Mitt livs ABC 

Det arbeides med «Mitt livs ABC». 
Bakgrunn er St.meld. 45 Frihet og Likeverd s.22 Mitt livs ABC. 
Tiltaket er en del av kompetanseløftet 2015. 
Det er viktig med samarbeid med klinikere som kjenner dette feltet. 
Det er også viktig å se på hvilke system må man vektlegge når det 
gjelder oppbygging/samarbeid med i kommuner og med høyskolemiljø 
for å sikre en kontinuitet i opplæring.  
Habilitering i kommuner; 7 mill kan søkes som prosjekt; formål er 
kompetanseheving i kommuner. 
Mitt livs ABC, opplæringsopplegg i kommuner; for ufaglærte og 
fagpersoner med 3 årig utdannelse. 
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Veileder til forskrift om rehabilitering /habilitering, koordinator 
og IP 

Det skal være ferdig til 1.oktober. Det har vært flere møter med en 
bredt sammensatt referansegruppe. Veileder sendes ut til høring 
etter 1.okt. 
 Ny struktur i NAV i forhold til behandling av søknader om 
opplæringspenger mm. Kan vanskeliggjøre foreldres mulighet til å få 
opplæringspenger.  § 9-13 om opplæringspenger. Til medlem som har 
omsorg for barn med en funksjonshemming eller en langvarig sykdom, 
ytes det opplæringspenger dersom medlemmet gjennomgår opplæring 
ved en godkjent helseinstitusjon eller deltar på foreldrekurs ved et 
offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Opplæringspenger 
kan graderes på samme måte som sykepenger. Det betyr at for å få 
rett til opplæringspenger må opplæringen vare minst en dag pr. uke. 
20 % tapt arbeidsinntekt, reisetid kan medregnes. 
  
Fra AU-barn:  
Rapport om intensiv habilitering som er laget av Rambøll på oppdrag 
fra Hdir ble drøftet. Vil dette få noen konsekvenser for videre 
satsning på intensiv habilitering? Dette drøftes videre med Hdir. 
 
Eva Løkvik fortsetter som representant i senterrådet for Nasjonal 
kompetanseenhet for autisme, AD/HD, Tourettes og narkolepsi. 
 
Oppdrags- bestiller dokumenter for 2014 tas opp på neste møte. 
Prosjektet er inne i siste fase. Vi har hatt et arbeidsmøte i 
Trondheim og prosjektleder Elisabeth Rinde er godt i gang med 
rapport og presentasjon av innsamlet data. Rapport vil foreligge før 
sommeren og prosjektet vil bli presentert på ledesamling i 
september. 
 
 

 
Fra AU voksne 
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Voksenhabilitering i Sør - Trøndelag har, med prosjektmidler fra 
Hdir, laget en pilot på brukerundersøkelse. Dette arbeidet som er 
gjort der kan det være mulighet å bruke for andre tjenester også 
etter hvert. 
Helseregionene arbeider nå med revidering av de regionale planene. 
Aldring og helse har fått i oppdrag fra HDIR om å gjennomføre en 
kartlegging av helsesituasjon vedrørende utviklingshemmede med 
demenstilstand. Det er aktuelt med samarbeid med andre 
habiliteringstjenester i landet. Informasjon og kartlegging vil bli 
sendt ut via e-post. 
 
Prosjektet som Au fikk i oppdrag fra HDIR om kartlegging av 
verktøy, metoder etc. som brukes i tjenesene er nå snart ferdig. 
Questback i forhold til antall årsverk er ferdig og det står igjen 
kartlegging av forskning o prosjekter i tjenestene. Arbeidet vil bli 
lagt frem på Ledersamling i Bergen og det vil også bli lagt ut på 
Habilitering.no 
Au fikk i oppdrag fra årsmøte i 2013 om å arbeide med 
fagkonferanse i 2016. AHUS voksenhabilitering har sagt ja til å stå 
for det tekniske. Det vil bli nedsatt en programkomite og første med 
AHUS er i april. 
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Vi vil på vegne av AU barn og voksne ønske alle en riktig god påske og 
god faglig vår. 
 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Anne Grethe Einang og Anne Kate Jynge  


