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Ledersamling i Molde 
Ledersamling i Molde som er 23 og 24. september er nå sendt ut 
innbydelse med program. Tema er Kvalitet i alle ledd. Vi håper at det 
blir et godt oppmøte til samlingen. Vi har lagt opp programmet og 
starter tidlig onsdag, så vi håper at de fleste kommer kvelden i 
forveien.  
 
Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne  
 Prioriteringsveilederne har nå vært ute på høring. Lederne i hver 
gruppe (fagfelt) har gjennomgått høringsuttalelsene sammen med 
Helsedirektoratet. De vil gjelde fra 1 september i år.  
 
Prosjekt Sjeldensentrene - HABSAM 
Prosjektet skal bidra til gode samarbeidsformer mellom 
kompetansetjenestene for sjeldne diagnoser og 
Habiliteringstjenestene. Prosjektet er forankret i senterledelsen for 
9 sjeldensentre. Prosjektet er godt i gang og flere fra våre 
tjenester har blitt intervjuet både fra barn og voksenfeltet. 
 
Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. 
Det er nå for første gang det utgis en rapport av statistikk på 
området habilitering for 2013. Formålet med rapporten er; 
Utvikle god statistikk innen fagområdene habilitering og 
rehabilitering, hvor 
habilitering for første gang blir skilt ut fra rehabiliteringstallene 
• Å framstille volumet av habilitering- og rehabiliteringsaktivitet 
registrert i NPR-data fra helseforetak og private 
rehabiliteringsinstitusjoner 
• Å framstille geografiske variasjoner i omfang og sammensetning av 
registrert aktivitet.  

Habilitering og 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013.pdf 
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Medisinsk forening for nevrohabilitering 
Medisinsk foreningen for nevrohabilitering arrangerer kurs for leger 
i habilitering i Tromsø 14 og 15. oktober. Invitasjon og program ligger 
på denne hjemmesiden. 

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=30342 

Invitasjonen ligger også på hjemmesiden habilitering.no 

 
Møte med politikere 
AU barn og voksne arbeider med å få til et møte med 
sentral politikere. Det er ønskelig å ta opp hvilke 
utfordringer tjenestene har, spesielt i forhold til 
kommunehelse tjeneste rapporten hvor det spesielt står om 
habilitering i spesialist helsetjenesten og mer ansvar for de 
store kommunene når det gjelder habilitering.  
 
Møte med Helsedirektoratet 
Arbeidet med veileder om habilitering/rehabilitering, IP og 
koordinator ferdigstilles høsten 2015. 

HDIR har fått i oppdrag fra HOD, om å innhente kunnskap om 
tjenesteyting og utfordringene knyttet til uhjemlet tvangsbruk til 
pasienter som faller utenfor KHOL kap. 9, Psykisk helsevern og/eller 
Pas. Kapittel 4a.  

Det skal innhentes tilgjengelig kunnskap, herunder om det er andre 
diagnoser som er aktuelle. Hvilke typer tvangsvedtak er det tale om, 
antall tjenesteytere og tjenestemottaker som er berørt. Omfanget 
av tvangsbruk overfor gruppe. Og sentrale aktørers vurdering av 
problemstillingen. Arbeidet skal leveres til HOD 1. oktober. 

I møte mellom Helsedirektoratet og arbeidsutvalgene for barn- og 
voksenhabiliteringstjenesten (AU) har det vært drøftet hvordan de 
ulike fagmiljøene innen habiliteringsområdet i 
spesialisthelsetjenesten i større grad kan samarbeide. Dette gjelder 
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Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD), 
regionale fagmiljøer for autisme, ADHD, Tourettes og Narkolepsi,  
R-HABU/R-HAVO, ulike faglige nettverk og barn- og 
voksenhabiliteringstjenesten.  
Vi hadde møte med rådgivere i RHF, enkelte ledere for de regionale 
nettverkene og sjeldensenter sammen med HDIR. 
Det er viktig å få en oversikt over hele feltet som arbeider innen 
habilitering av barn og voksne. AU barn og voksne sammen med 
representantene fra RHF`ene og representanter fra nasjonale 
kompetansesentrene oppnevner en arbeidsgruppe som kan arbeide 
med å lage en oversikt, kart til hjelp for fagfeltene.  
Vi skal drøfte videre om samarbeid om en større konferanse.  
Målsettingen er å samordne faglig- og kompetansemessig 
oppdatering, samordne møtesteder, nettverk. Det er mindre ressurs- 
og kostnadskrevende.  
  
Fra AU voksne 
AU voksne har arbeidet med å prøve å gjennomføre et work shop i 
forhold til erfaring ved bruk av prioriteringsveilederen for 
habilitering av voksne. Målet med workshopen er mer lik praksis og 
kvalitet.  
Det vil bli gjennomført årsmøte på ledersamlingen i Molde og alle 
årsmøtepapirer blir sendt ut i første del av september. Saker til 
behandling på årsmøte må sendes leder av AU voksne innen 15 august. 
 
Fra AU-barn:  
Også AU barn har arbeidet med en work shop ifht 
prioriteringsveilederen, men det er foreløpig uklart om vi får 
mulighet til dette. 
Innkalling til årsmøte med frist for innmelding av saker sendes ut i 
disse dager. Årsmøtet papirer sendes ut 14 dager før møtet. 
 
På vegne av AU barn og voksne 
 
Anne Grethe Einang og Anne Kate Jynge  


