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DATO / MND: MØTER: FASTE SAKER / SYKLUS: SAKER FRA GJELDENDE PERIODE: 

UKE 38/39, 
SEPTEMBER 

(Fysisk, 2-3 dg) 

LEDERKONFERANSE / 

ÅRSMØTER: 

Separate møter 

 Årsmøte godkjenner handlingsplan for valgperioden.  

 Avvikle ad.hoc AU-møte der det nye AU foretar en konstituering av nytt 
arbeidsutvalg og gir informasjon om årshjul. 

 

UKE 42 OKTOBER 
(SKYPE4B) 

HABU/HAVO 

UKE 41: Forberedelse til SKYPE4B møter: Leder AU HABU/HAVO, evt ha dialog med Hdir vedr aktuelle saker 

Separate møter 

 Implementering av handlingsplanen i årshjul 

 Fordele punkter fra handlingsplan  

 Planlegging/forberedelse ny saksliste til fysisk møte  
Felles møte 

 Gjennomgang av møteplan høst og vår. 

 ISF – koding innen habilitering (Informasjonsmøter ISF, digital overføring fra 
HDir, oktober 2021) 

Saker fra handlingsplan 

 Barn: 

 Voksen: 

 Felles: 
Saker fra HDir 

 Avklare møtepunkt med hdir  
Evt andre nye saker 

  
 

UKE 47, 
NOVEMBER 

(Fysisk, 2 dg / Oslo) 

Individuelle møter 

HABU/HAVO 

Fellesm. HABU/HAVO 

Fellesmøte Hdir 

UKE 45: Forberedelse til møter: Leder AU HABU/HAVO avtale saksliste fellesmøter og ha dialog med Hdir vedr aktuelle saker 

Separate møter 

 Punkter fra handlingsplan 
Felles møte 

 Ledersamling: sted, arrangør, tema for neste år (rullering mellom 
helseregioner) 

 Gjennomgang og avstemming vedrørende aktuelle høringer (Synliggjøring 
av utfordringer i fagfeltet og initiere diskusjon vedr. veiledere, 
retningslinjer, prosedyrer/standarder både nasjonalt og regionalt)  

 

Saker fra handlingsplan 

 Barn: 

 Voksen: 

 Felles:  
Saker fra HDir 

  
Evt andre nye saker 

  

UJE 50, 

DESEMBER 
(SKYPE4B) 

HABU/HAVO 

UKE 49: Forberedelse til SKYPE4B møter: Leder AU HABU/HAVO, evt ha dialog med Hdir vedr aktuelle saker 

Separate møter 

 Punkter fra handlingsplan 

 Planlegging/forberedelse ny saksliste til fysisk møte  
Felles møte 

 Status ledersamling 

 Innspill fra AU vedr vårplan for «Mandagsundervisning»  

 Innspill fra AU vedr hjemmesiden www.habilitering.no.  

 ISF-koding; innspill/deling av kortlister, avklaringer med tanke på å oppnå 
mest mulig lik kodepraksis.  

Saker fra handlingsplan 

 Barn: 

 Voksen: 

 Felles: 
Saker fra HDir 

  
Evt andre nye saker 

  
 
 

UKE 3 
JANUAR 

(Fysisk, 2 dg / Oslo) 

Individuelle møter 

HABU/HAVO 

Fellesm. HABU/HAVO 

Fellesmøte Hdir 

UKE 1: Forberedelse til møter: Leder AU HABU/HAVO avtale saksliste fellesmøter og ha dialog med Hdir vedr aktuelle saker 

Separate møter 

 Punkter fra handlingsplan 
Felles møte 

 Ledersamling; lage forslag til program, avklare forelesere, fordele oppgaver, 

Saker fra handlingsplan 

 Barn: 

 Voksen: 

 Felles: 

http://www.habilitering.no/
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andre praktiske ting, etc.  

 Invitere regionale RHAB, dialog om mulig oppgaver rundt kompetanse-
tiltak, faglige retningslinjer, aktivitetsregistrering, forskning m.m. 

 Oppdragsdokument /årlig melding, invitere regionale rådgivere i RHFene til 
felles møte 

 Avstemme deltagelse/representasjon i referansegrupper/faglige grupper 
innenfor habiliteringsfeltet hvor ulike offentlige instanser og ulike 
fagmiljøer ber om representasjon fra AU (lage/oppdatere oversikt aktuell 
deltagelse/representasjon – informere på habilitering.no, samt vurdere 
informasjon på ledersamling/årsmøte) 

Saker fra HDir 

  
Evt andre nye saker 

  
 

UKE 7 

FEBRUAR 
(SKYPE4B) 

HABU/HAVO 

UKE 6: Forberedelse til SKYPE4B møter: Leder AU HABU/HAVO ha dialog med Hdir vedr aktuelle saker 

Separate møter 

 Punkter fra handlingsplan 

 Planlegging/forberedelse ny saksliste til fysisk møte 
Felles møte 

 Status ledersamling 

 Oppdatering,erfaringsutveskling vedr nye ISF- koder – oppdatering på 
www.habilitering.no 

Saker fra handlingplan 

 Barn: 

 Voksen: 

 Felles: 
Saker fra HDir 

  
Evt andre nye saker 

  
 
 

UKE 11 

MARS 

(Fysisk, 2 dg / Oslo) 

Individuelle møter 

HABU/HAVO 

Fellesm. HABU/HAVO 

Fellesmøte Hdir 

UKE 9: Forberedelse til møter: Leder AU HABU/HAVO avtale saksliste fellesmøter og ha dialog med Hdir vedr aktuelle saker 

Separate møter 

 Punkter fra handlingsplan 

 Forberedelse årsmøte; fordeling av oppgaver knyttet til årsmøtepapirer, 
utkast til neste periodes handlingsplan 

Felles møte 

 Ledersamling; gjennomgang program, invitasjon og påmelding, fordele 
oppgaver 

 Forberedelse årsmøter (avstemme arbeid vedr handlingsplan, felles saker 
HABU/HAVO)  

 Gjennomgang og avstemming vedrørende aktuelle høringer (Synliggjøring 
av utfordringer i fagfeltet og initiere diskusjon vedr. veiledere, 
retningslinjer, prosedyrer/standarder både nasjonalt og regionalt)  

 Invitere representant fra FO til samarbeidsmøte 

Saker fra handlingplan 

 Barn: 

 Voksen: 

 Felles: 
Saker fra HDir 

  
Evt andre nye saker 

  
 
 

UKE 17 

APRIL 

(SKYPE4B) 
HABU/HAVO 

UKE 16: Forberedelser til SKYPE4B møter: Leder AU HABU/HAVO ha dialog med Hdir vedr aktuelle saker 

Separate møter 

 Punkter fra handlingsplan 

 Planlegging/forberedelse ny saksliste til fysisk møte 
Felles møte 

 Ledersamling; status, behov for avklaringer/aksjonspunkter før neste 

Saker fra handlingplan 

 Barn: 

 Voksen: 

 Felles: 
Saker fra HDir 

http://www.habilitering.no/
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fysiske møte 

 Innspill fra AU vedr høstplan for «Mandagsundervisning»  

 Innspill fra AU vedr hjemmesiden www.habilitering.no.  

  
Evt andre nye saker 

  

UKE 22 
MAI / JUNI 

(Fysisk, 2 dg / Oslo) 

Individuelle møter 

HABU/HAVO 

Fellesm. HABU/HAVO 

Fellesmøte Hdir + HOD 

UKE 20: Forberedelse til møter: Leder AU HABU/HAVO avtale saksliste fellesmøter og ha dialog med Hdir vedr aktuelle saker 

Separate møter 

 Punkter fra handlingsplan 

 Ferdigstille årsmøtepapir 
Felles møte 

 Ledersamling; ferdigstille program 

 Invitere representant fra NPF til samarbeidsmøte 

 Fellesmøte med HOD (Odd Bakken) 

Saker fra handlingplan 

 Barn: 

 Voksen: 

 Felles: 
Saker fra HDir 

  
Evt andre nye saker 

  

UKE 34 
AUGUST 

(SKYPE4B) 
HABU/HAVO 

UKE 33:Forberedelse til SKYPE4B møter: Leder AU HABU/HAVO ha dialog med Hdir vedr aktuelle saker 

Separate møter 

 Punkter fra handlingsplan 

 Ferdigstille årsmøtepapir og sende ut til medlemmer 
Felles møte 

 Status ledersamling 

Saker fra handlingplan 

 Barn: 

 Voksen: 

 Felles: 
Saker fra HDir 

  
Evt andre nye saker 

  

UKE 38/39 
SEPTEMBER 

(Fysisk, 2 dg) 

LEDERKONFERANSE / 

ÅRSMØTER: 

Separate møter 

 Forberedelse/gjennomgang årsmøte; årsrapport, regnskap, handlingsplan 
for kommende periode 

 

 

http://www.habilitering.no/

