
 

Årsmelding  

Arbeidsutvalget 2020/2021 

Helse Vest har en representant i  AU i tillegg til leder. 

AU 2020-21 representant vararepresentant 

Helse Vest Kari Anne Brynjelsen (Leder)  

Helse Nord Hilde Lund (2019-2021) Oddmar Ole Steinsvik  

Helse Midt  Anne Lise Høyland (2018-
2020) 

 

Helse Vest Kari Helene Bjo Reinås (2019-
2021) 

 

Helse Sør-Øst (1) Trude Høvik Yacoubian (2018-
2020) 

Sørlandet sykehus Kristiansand 
(2018-20) 

Helse Sør-Øst (2) Wenche Røkke (2019-2021) OuS (2019-2021) 

 

Konstituering 

Leiar vald for 2018/2019 på årsmøtet 12.09.18.  

Leder:   Kari Anne B. Ringdal 

Kasserer:   Hilde Lund 

Sekretær:   Wenche Midjo Røkke 

AU medlemmer:  Kari Helene Bjo Reinås 

   Anne Lise Høyland 

   Trude Høvik Yacoubian 

 

Valkomité og revisor vald på årsmøtet  

   Valgkomite: Anne-Helene Marøy Ulvestad og Jon Skranes  

   Revisor: Kari Krum Bang 

 

1. Møter og aktivitet 

På grunn av pandemien ble det i 2020 besluttet at det ikke skulle gjennomføres årsmøte, derfor 

fortsatt AU med de samme deltakerne som tidligere. Dette for å få kontinuitet i arbeidet i en ellers 

kaotisk hverdag.  

AU har utarbeidet et forslag til årshul for møteaktivitet, dette legger opp til to dagers fysiske møter i 

Oslo hver annen måned og halv dags møter via skype hver annen måned.  



Årshjulet har blitt fulgt i perioden selv om det ikke har vært mulig å møtes fysisk i Oslo. I henhold til 

årshjulet har det vært avholdt 4 ordinære to-dagers møter. Disse ble gjennomført via Skype grunnet 

pandemien, men har holdt omtrent samme struktur som tidligere møter avholdt i Oslo. Møtene ble 

samkjørt med AU voksen etter dette oppsettet. I og med at møtene har blitt avviklet digitalt har de 

vært noe kortere enn om vi hadde gjennomført dem fysisk. Dette har nok påvirket både innhold i de 

ulike møtene og drøftingene i de ulike sakene.  

Dag 1: Separate og felles møter i arbeidsutvalgene  

Dag 2: Møte med HDir og andre instanser  

Det har også vært avholdt 5 korte møter via Skype, også disse i henhold til årshjulet.  

 

 

2. Handlingsplan 

AU har tatt utgangspunkt i handlingsplan vedtatt på årsmøtet i 2019, samt arbeidet med andre saker 

i samarbeid med AU voksen og Hdir.  

 

3. Samarbeid med andre: 

Helse Direktoratet (HDir) 

Møtene med HDir er opprettholdt.  

Vår hovedkontakt har vært Inger Huseby fram til hun gikk av med pensjon i desember 2020. Bjørg 

Halvorsen har vikariert i Inger sin stilling og vært AU sin kontaktperson fram til Silja Angelsen startet i 

HDir.  

Følgende tema har vært tatt opp i møte med HDir: 

 Innspill til Veileder: tjenestemodeller på tvers av forvaltningsnivå ved Nina Brøyn  

Evaluering opptrappingsplan for habilitering/rehabilitering 2017-2019  

 Kompetanseområde for leger innen habilitering 

Orientering av Statped utredningen 

 Styrking av lege og psykologressurser innen hablitering 

Kvalitetsindikator for IP i HABU ved Bjørnar Adreassen 

Andre saker til informasjon  

 

Møte med HOD i samarbeid me HDir 

 Kartlegging av habiliteringstjenestene 

 Kompetanseområde for leger i habilitering 

Sjeldensentra  



Oppfølging av NOU Autisme 

 

Møte med regionale rådgivere Habilitering: 

Årlig oppdragsdokument 

Intensiv habilitering 

Kompetanseområde for leger innen habilitering 

Evaluering av opptrappingsplan 

 

Regionale kompetanseenheter innen helseregionene 

 Etablering av årlig samarbeidsmøte mellom nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen hab 

 Avstandsoppfølging 

 Brukerundersøkelse i habilitering 

 

AU voksen 

Vi erfarer at mange av temaene vi drøfter er aktuelle for både HABU og HAVO. Møter med Hdir skjer 

i tett samarbeid. Vi erfarer at vi i flere saker har felles fokus, med vi har også behov for separat 

drøfting av noen saker i AU barn. AU voksen har også dette året ønsket å delta i saker der AU barn 

har hatt hovedfokus, med tanke på et livsløpsperspektiv for pasientgruppene. Vi opplever 

samarbeidet rundt dette positivt.  

I forkant av møter med Hdir har leder for AU barn og voksen hatt videomøter med HDir for 

planlegging og samordning av saksliste.  

AU barn og voksen har i fellesskap laget et årshjul som ivaretar årlige oppgaver i arbeidsutvalgene.  

 

4. Habilitering.no 

Hjemmesiden holdes jevnlig oppdatert. Universitetssykehuset i Nord Norge har hatt ansvaret for å 

følge opp denne, denne ordningen videreføres.  

 

5. Økonomi 

Utgiftene ligger innenfor rammene av inntektene. Inntektene er basert på kontingent fra tjenestene. 

AU har i 2020/2021 hatt mindre utgifter enn tidligere år grunnet mindre reiseaktivitet til Oslo fra 

mars til september.  

 

Avsluttende kommentar 



AU er sammensatt av engasjerte og dyktige ledere fra de ulike regionene. Vi har erfart at mye kan 

gjøres via digitale møter og at det absolutt er tidsbesparende, men samtidig ser vi at det er svært 

nyttig å møtes fysisk også. Dialogen flyter på en annen måte når vi har hverandre i nærheten. Vi 

håper at det i neste periode vil være mulig å igjen møtes fysisk for gode drøftinger i viktige 

habiliteringssaker. Årshjulet vi har utarbeidet legger opp til både fysiske møter og digitale møter.  

De siste årene har vi gjort oss noen erfaringer hvor vi ser det som viktig at representasjonen i AU er 

mest mulig tverrfaglig sammensatt. Dette for på best mulig måte å sikre god kompetanse innen de 

ulike fagområdene i habilitering i Arbeidsutvalget.  

For at AU også i det neste året skal belyse seg viktige saker innen habiliteringsfeltet, anser vi det som 

viktig at faste møter med HDir videreføres. Det samme gjelder årlig møte med regionale rådgivere og 

årlig møte med HOD.  

 

August 2021 

På vegne av AU barn 2020/2021 

Kari Anne Brynjelsen 

 


