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Handlingsplan for Arbeidsutvalget (AU) 2021-2022 
 

Arbeidsutvalget HABU skal i kommende planperiode prioritere følgende mål, tiltak og 

oppgaver: 

 

1 ORGANISASJON- OG ORGANISASJONSSUTVIKLING 

 
1.1 Oppfølging Handlingsplan, årsregnskap og årsberetning 

 

1.2 Forberedelse årsmøte og lederkonferanse. Sammen med AU Voksen finne 

optimale løsninger med tanke på kostnader og reisevei. Tidligere modell med 

lokal arrangør/sted evt. lederkonferanse på Gardermoen skal vurderes. 

 

1.3 Implementering av handlingsplan i årshjul 

 

2 KVALITET OG TJENESTEUTVIKLING 

 
2.1 Arbeide for god faglig standard og like rammevilkår i HABU 

 

2.1.1 Følge opp nasjonale føringer for habilitering med vekt på: 

 Oppdragsdokument og styringsdokument; ha oversikt på 

landsbasis 

 Dialog med HDir i forhold til forslag om utarbeiding av 

Veileder for HABU 

 Dialog med Hdir i forhold til forslag om utarbeiding av 

Kodeveileder innen koding i habilitering 

 

2.1.2 Fremme arbeid med henhold til styrking av medisinskfaglig 

kompetanse 

 Bidra til påvirkning av Hdir, Regionale helseforetak og Dnlf i 

samarbeid med AU voksen 

 Bidra til etablering av nettverk mellom leger og 

hospiteringsordninger i samarbeid med AU voksen 

 Bidra til etablering av faglig kompendium for leger i samarbeid 

med Medisinsk forening for Nevrohabiliering og sikre 

implementering av dette i samarbeid med AU voksen  

2.1.3 Fremme arbeid med henhold til styrking av psykologfaglig kompetanse 

 Samarbeide med AU voksen om å etablere samarbeid med 

psykologforening og relevante spesialistkomiteer.  

 Bidra til å etablere nettverk og hospiteringsordninger for 

psykologer innen habilitering i samarbeid med AU voksen  

 

2.1.4 Ta initiativ til faglige innspill rundt sentrale forhold for tjenestene og 

samarbeid med andre aktører 

 Høringer 
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 Synliggjøring av utfordringer i fagfeltet og initiere diskusjon 

vedr. veiledere, retningslinjer, prosedyrer/standarder både i AU 

og nasjonalt og regionalt   

 

2.2 Viktige tema kommende år 

 Tilbud til mennesker med autisme 

 Ungdomsmedisin for habiliteringspasienter 

 Likeverdsreformen  

 Helsefellesskap  

 Pasientrettigheter for habiliteringspasienter, eks 

samtykkekompetanse, samvalg, rettigheter på ulike alderstrinn, 

koordinator i spesialisthelsetjenesten mm. 

 Barnepalliasjon 

 Implementering av nasjonal behandlingslinje for erverva 

hjerneskade 

 

3 SAMHANDLING 

 
3.1 Samarbeid med AU Voksen 

 

3.1.1 Felles møter med HDir, HOD, regionale rådgivere, Sjeldensentra, RHab 

og andre samarbeidsparter. 

 

3.1.2 Årlig ledersamling, med egne sesjoner for barn 

 

3.2 Videreutvikling av www.habilitering.no  i samarbeid med AU Voksen 

 

3.3 Fremme arbeid mht Nasjonal internundervisning innen habilitering i samarbeid 

med AU Voksen, som driftes av Habiliteringsseksjon ved UNN.  

 

4 FØLGE OPP NASJONALE PROSESSER AV BETYDNING FOR 

FELTET 

 
4.1  Høringer hvor AU er høringsinstans 

 

4.2  Andre relevante faglige prosesser  

 

 
 

http://www.habilitering.no/

