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I 2011 er vi som sagt 20 år. Dato for vår jubileumskonferanse er
fortsatt 21. til 23. september 2011 i Tromsø. Sett av datoene.
Programmet er nå blitt sendt ut til alle tjenestene. Seminaret er
godkjent i henhold til ulike spesialistutdanninger. Programkomiteen
vil utarbeide forslag til invitasjon i forhold til poster og stands på
konferansen. Informasjon om at det er årsmøte i forkant av
konferansen onsdag 21. fra kl. 09.00. Det er påmelding til
konferansen på UNN sin hjemmeside og dere må selv melde dere til
hotellet om overnatting. Invitasjonen ligger også inne på
hjemmesiden voksenhabilitering.no På konferansen er det flere tema
som er høyst aktuelle for sekretærer/kontormedarbeidere i våre
tjenester. Det er første gang vi har planlagt en konferanse for de
medarbeiderne som har en slik viktig funksjon ved avdelingene.
Det vil bli sendt ut et spørreskjema som er elektronisk til alle
tjenestene om erfaringen med bruk av Prioriteringsforskriftene for
habilitering av barn/unge og voksne. Erfaringene fra undersøkelsen
vil bli lagt frem på årsmøtene..
Vi har begynt å planlegge Ledersamling i 2012. Samlingen vil bli lagt
til september til Trondheim og Sør Trøndelag blir spurt om de kan
være med å arrangere den sammen med AUene.
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Møte med Helsedirektoratet
AU barn og voksne inviterte NAKU til et møte med
Helsedirektoratet på bakgrunn av hvordan kan vi samarbeide. Det ble
gitt gjensidig informasjon og hva både Auene og NAKU arbeider med.
Informasjon ved Karl Elling Ellingsen(leder)om NAKU. De skal
primært arbeide mot ansatte i kommuner som gir tjenester til
mennesker med en utviklingshemning. De har en aktiv hjemmeside
(http://www.naku.no) De utvikler en kunnskapsbank på hjemmesiden.
Kompetansen presenteres på ulike måter, blant annet gjennom elæringsprogrammer. NAKU kan bidra i forhold til forskning og
utviklingsarbeid sammen med tjenestene våre.
Det er viktig at habiliteringstjenestene våre informerer
samarbeidspartnere ute i kommunen om at NAKU finnes å formidle
om aktuelle eksempler på fagtemaer som er tilgjengelig på
hjemmesiden deres. Vi kan samarbeide om fagutvikling
Arbeidsutvalgene etablerer egne møter med NAKU fremover, samt
utveksle gjensidig informasjon pr. mail og nyhetsbrev.
Informasjonssaker mellom Helsedirektoratet og AU og NAKU.
Temaet som ble tatt opp var vold og overgrep mot personer med
utviklingshemmede. Helse Nord har etablert et regionalt nettverk
bestående av representanter fra Politihøyskolen, Fylkesmannen i
Nordland, Statsadvokatene i Nordland, Barnehuset i Tromsø og samt
representanter fra Habiliteringstjenesten i helseregionene. Avdeling
for voksenhabilitering, Nordlandssykehuset HF har utviklet både
undervisningsmateriale og veiledere i håndtering av seksualitet hos
utviklingshemmede.
Det påpekes at det er mange områder utviklingshemmede behøver å
få økt fokus om hvordan deres rettigheter blir ivaretatt. Videre
også nye forhold omkring utviklingshemmede i minoritetsgrupper.
Både helsevesenet og generelt offentlig tjenester har ofte lite
kunnskap om den enkelte uviklingshemmede og dette medfører ofte
at behandling og oppfølging ikke blir tilstrekkelig.

2

Viser her spesielt til – Informasjonsutviklingsprogrammet,
mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres.
Hovedhensikten er å skape bevissthet om hvilke levekår som er
gjeldene for utviklingshemmede. Utarbeidet av barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet i bredt samarbeid med andre
departement og helsedirektoratet.

Status på handlingsplanen habilitering av barn og unge.
Planen er omfattende og har flere store områder som innbefattes.
Det er ikke knyttet egne midler til oppfølging av alle de tiltak som
ligger der og den er ikke tidsbegrenset. Ansvar for koordinering av
handlingsplanen er lagt til Avdeling rehabilitering og sjeldne
tilstander v/Helsedirektoratet ved Birgit Friele. Viser i denne
sammenheng til aktuelle prosjektmidler for 2011 som tilsvarer en
ramme på ca8,5 millioner. Opplysninger omsøknadsskjema vil ligge på
H-dir sin hjemmeside i løpet av februar
Kodeverket HRRP
Det er nå nedsatt en gruppe i samarbeid med Helsedirektoratet fra
de ulike fagene som koder dette kodeverket. Fra habiliteringsfeltet
er det:
Seksjonsleder Ragnhild Leite, seksjon for Nevrohabilitering
Barneavd.f.nevrofag i
Kvinne- og barneklinikken - fagområdet habilitering
Inger Tove Nilsen
seksjonsleder
Voksenseksjonen/ Habiliterings-tjenesten i Hedmark
Divisjon Habilitering og rehabilitering
De skal ha en evaluering av kodeverke. Både Au barn og voksne vil
også være aktuelle samarbeidspartnere i dette prosjektet
Status på veileder for habilitering av barn/unge og unge/voksne
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Arbeidet startet med å lage to veiledere, arbeidet ble utsatt. Nå blir
den gjort om til en veileder. Den nye veilederen vil ha en ny tredelt
form som synliggjør livsløpsperspektiv. Ny høring kommer om ca 2
måneder.
Felles henvisningskjema
Helsedirektoratet fikk fra AU barn og voksne innspill i forhold til å
lage en felles elektronisk henvisningskjema til tjenestene. Arbeidet
av henvisningsskjema fortsetter og vil skje i samarbeid med
tjenestene.
Nasjonale kompetansesentra
Det finnes totalt 16 nasjonale kompetansesentra som Frambu etc.
Disse sentrene er ulikt organisert og administrert. Det ble nedsatt
en arbeidsgruppe som blant annet består av fagpersoner og
representanter fra ulike brukerorganisasjoner. De er ferdig med sitt
arbeid, men arbeidsgruppen skriver i sitt dokument mange
betenkeligheter for hvordan dette arbeidet er gjennomført og ikke
minst tiden de fikk. Rapporten heter ”Samordning av nasjonale
kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og
funksjonshemninger”. Det er kommet en ny forskrift som skal
regulere kompetansesentrene. Rapporten om kompetansesentrene er
nå levert til Helsedepartementet.

Fra AU-barn:
Arbeidsutvalget hadde første møte i dette året nå i januar.
Jubileumskonferansen er det som har stått sentralt for
arbeidsutvalget ved først og fremst å gi innspill til programkomiteen.
Vi tror det blir en spennende konferanse i Tromsø i flotte
omgivelser. Som dere vet ut fra e-posten som er sendt rundt til
samtlige ledere så ble det et knapt flertall for ikke å ha egen
konferanse for lederne innen barnehabilitering i år i tilknytning til
jubileumskonferansen.
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Ved gjennomgang av den økonomiske situasjonen så har vi nå kun
utestående kontingent fra 3 foretak. Vi tar det opp igjen med de
foretakene det gjelder for å få en endelig avklaring. Kontingent for
2011 sendes nå ut gjennom representantene i AU. Minner om frist
for innbetaling som er 28. februar 2011.
På møtet drøftet vi handlingsplanen for barn med fokus på hva AU
skulle følge opp. I møtet med Direktoratet ble det satt fokus på
handlingsplanen for barn. Det er Birgit Friele i direktoratet som har
hovedansvaret for oppfølging av de ulike tiltakene innenfor
handlingsplanen.
Det er satt i gang i alt 21 tiltak totalt som omhandler både
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Navn på
tiltakene er som følger:
• Økt satsing på den kommunale helse- og omsorgstjenesten
rettet mot barn og unge med habiliteringsbehov.
• Styrket kapasitet i habiliteringstjenesten for barn og unge i
spesialisthelsetjenesten.
• Samarbeids-og samordningstiltak for en mer helhetlig og
koordinert spesialisthelsetjeneste for barn og unge.
(Tilskuddsmidler til prosjekter innenfor dette område utlyses i
løpet av våren).
• Utarbeide rundskriv og eventuelt veiledningsmateriell for å
styrke koordinerende enhet i kommunene og helseforetakene
med tanke på å ivareta sine oppgaver overfor barn og unge med
habiliteringsbehov og deres familier.
• Vurdere å sette i gang pilotprosjekt innenfor
Familieveiviserprosjektet som særlig skal ha fokus på
koordinerende enhets rolle overfor barn og unge med
habiliteringsbehov og deres familier.
• Individuell plan basert på en moderne IKT-plattform.
• Barnehabiliteringsfeltet skal vurderes tatt inn i
standardiseringsprogrammet til KITH.
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• Avklare hvor tjenestetilbudet til barn og unge med
autismeforstyrrelser bør ligge organisatorisk i
helseforetakene.
• Utarbeide felles virksomhetsdata for alle
habiliteringstjenestene for barn og unge i
spesialisthelsetjenesten.
• Bedre statistikkgrunnlaget for vurdering av brukernes
tjenestebehov og tjenestedimensjonering på kommunalt og
spesialisthelsetjenestenivå.
• Kartlegge situasjonen til barn og unge med sansetap i
kommunene.
• En nasjonal satsning fra spesialisthelsetjenesten til
pasientopplæring til barn og unge i perioden 2010 – 2011.
• Utarbeide en ny nasjonal veileder for habilitering av barn og
unge.
• Utarbeide en veileder for habilitering av ungdom og unge
voksen med funksjonsnedsettelser. ( Her blir det en veileder og
ikke 2 og arbeidet ble påbegynt på nytt i sept. 2010.)
• Økt satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid i
forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser.
• Utarbeidelse av behandlingslinjer for definerte kliniske
problem hos barn og unge med funksjonsnedsettelser.
(tilskuddsmidler til prosjekter er lyst ut)
• Videreutvikling av den kommunale lovpålagte
støttekontakttjenesten.
• Opprettelse av et nasjonalt kompetansenettverk for barn og
unge med ervervede hjerneskader.
• Utvikle habiliterings-/rehabiliteringstilbud til unge voksne i
regi av private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner.
• Tilknytning av spesialist i pedodonti (barnetannpleie)ved de
odontologiske kompetansesentrene som er etablert i Troms,
Arendal og Trondheim.
Vi har fått en forhåndsannonsering av kurs om Down Syndrom, med
professor Sue Bucley. Dette blir arrangert i Ålesund den 11-12.mai6

2011. Kursinvitasjon vil bli sendt ut til alle habiliteringstjenestene
når det er klart.

Fra AU voksne
AU søkte om midler fra Helsedirektoratet om implementering av
veilederen for voksenhabilitering. Vi fikk kr. 48 000. Vi ønsker å lage
en konkret fremstilling av aktuelle
behandlingsforløp/tjenesteomfang som tar utgangspunkt i veilederen
fremstilling av habiliteringsprosesser, samt synliggjøring av andre
viktige områder innen voksenhabilitering. Dette produktet skal kunne
benyttes av tjenesten gjennom folder,lysark, poster som et ledd i
tydeliggjøre tjenesteomfanget innenfor HAVO. Det vil bli
gjennomført et arbeidsseminar der AU i samråd med spesielt
inviterte fagpersoner skal utarbeide aktuelt produkt. Vi håper å
kunne igangsette arbeidet i mars, april.
AU har brukt mye tid på å få bli registrert som en forening med eget
organisasjonsnummer gjennom Brønnøysund registeret. Det har vi
endelig fått til. Vi er forening som heter ”Nasjonalt nettverk for
ledere i voksenhabilitering”.
Når det gjelder endringer i de ulike tjenester på leder som slutter
og nye som blir ansatt innen voksenhabilitering er det viktig at det
blir gitt beskjed om på e-post til anne.kate.jynge@sshf.no . Hvis
ikke vil ikke de nye lederne få informasjon fra AU.

Neste møte er 23, 24 og 25 februar

På vegne av AU barn og voksne
Trude og Anne Kate
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