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Vi ønsker alle en flott sommer
Program for ledersamlingen i Trondheim 19 til 21. september er nå
sendt ut. Tema er Kvalitetsproduksjon. Påmeldingen er til St. Olavs
hospital Avdeling for voksenhabilitering. Vi håper vi ser mange av
dere på konferansen. Vi har fått midler gjennom Helsedirektoratet
for å gjennomføre vår ledersamling og det er vi meget glad for.
AUene i fellesskap arbeider med å undersøke om bemanningsnøkkel
for habiliteringstjenestene.
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Bemanningssituasjonen i habiliterings tjenester er under kartlegging.
Det jobbes videre med materialet frem mot årsmøtet.
Hjemmesiden habilitering.no
Det er nå lagt ut på hjemmesiden habilitering.no kontaktinformasjon
til alle tjenestene innen barn og voksenhabilitering. Vi oppfordrer
alle til å gå inn der å se om informasjon om deres tjeneste er riktig,
hvis det viser seg å være feil må det sendes den riktige informasjon
til Marianne Nielsen e-post marianne.nielsen@helse-bergen.no
og Anne Grethe Einang e-post anne.grethe.einang@sykehusetinnlandet.no
Det oppfordres til å melde fra om mangler ved hjemmesiden samt
kan dere melde inn aktuelle konferanser. Vi ønsker å ha en mer aktiv
side enn det vi hadde tidligere
Nordisk konferanse
Avdeling for habilitering i Tromsø har startet planlegging av en
Nordisk konferanse i habilitering for leger og psykologer i Tromsø.
Arbeidsutvalget for barn og voksne vil også være delaktig med
planleggingen av konferansen. Konferansen vil bli gjennomført 11 til
12. juni 2013. Det vil være tema fra klinisk hverdag, som så knyttes
opp mot siste forskning.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om konferansen.

Møte med Helsedirektoratet.
De fleste har nå fått lagt inn Habilitering som eget fagområdet i sine
EPJ-systemer. Nå kan det kodes under fagområdene for Habilitering
av barn og unge og for Habilitering av voksne.
Koding under de nye fagområdene åpner opp for mange positive
muligheter. Vi kan få synliggjort antatte forskjeller mellom
tjenestene gjennom tall. Aktivitetstallene vil gi et grunnlag for
videre drøfting av fremtidig ønskelig utvikling på habiliteringsfeltet.
Det kom følgende innspill vedrørende virksomhetstall:
• Hva betyr det at en tjeneste har en høyere produksjon enn
andre?? Kvalitet er like viktig som kvantitet. Tallene kan
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forhåpentlig bidra i debatten om det kvalitetsmessige innholdet
i tjenesten. Det gir grunnlag for å jobbe videre med en
”landsstandard”.
• Det kan komme fram at de tjenestene som har mange
leger/psykologer bruker enkelte oftere enn de tjenestene med
få leger/psykologer?
• Det har ikke foreligget talldata så langt som har kunnet bidra i
evaluering av våre prioriteringsveiledere. Det er fortsatt et
åpent spørsmål om det eksisterer store forskjeller mellom
tjenestene ift rettighetsvurderinger. Det har blitt
dokumentert at slike forskjeller har vært tilstede på andre
fagområder. Riksrevisjonens rapport tidligere i år påpekte
vanskene med å få oversikt over rettighetssituasjonen på vårt
fagområde.
• Virksomhetsdataene for 2012 vil ha begrensninger. For 2012 vil
vi få data for ca. et halvt år. Det blir først i 2013 vi vil ha et
komplett datasett.
• H-dir ønsket AU’enes synspunkter på muligheten av å jobbe mot
å få egne ICD10 koder for habiliteringsfeltet, der kan man
legge inn kvalitetsgrupperinger. Det kan være mulig å få det inn
i 2014. Det kan for eksempel kodes i fire kategorier i forhold
til ressursinnsats, fra et enklere habiliteringsløp til et mer
omfattende habiliteringsløp. Noe lignende er gjort
internasjonalt på rehabiliteringsfeltet.
Auene ønsket at det skulle jobbes videre med denne muligheten
også for habilieringsfeltet.
REHAB uken
• Tema er: «Habilitering og rehabilitering – til alle som trenger
det». Det er de regionale koordinerende enheter som har
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ansvar for organiseringen. H-dir har bevilget penger til Rehabuken, som det kan søkes om. Pengene skal fordeles på
Helseforetaks nivå.
Tilskudd fra H-dir
• Departementet er mer involvert enn tidligere. Det er strengere
krav nå. Det er meget strengt på rapportering. Det følges nøye
med. Søknader avslås hvis regnskapet ikke godkjennes. Uten
rapporter, for et år en har fått og søker for et år til gis det
ikke nye midler for videreføring. Det antas at det blir mindre
penger til tilskudd neste år. Det tilstrebes en viss
rettferdighet mellom regionene.
Ny stortingsmelding
Det kommer en ny stortingsmelding neste år. Den skal evaluere
levekår for mennesker med utviklingshemning, 20 år etter
ansvarsreformen. Alle fem berørte departement er gitt
oppdrag. H-dir vil få i oppdrag å kartlegge helseoppfølging
(psykisk og somatisk). helsetjenester. Det blir jurist Anne
Kristin Vassvik som skal lede dette arbeidet fra H-dir Det
etableres en arbeidsgruppe i H-dir. Flere avdelinger er
involvert. Inger Huseby er saksbehandler i forhold til
spesialisthelsetjenestene. Det formelle oppdraget fra
Departementet er ikke kommet enda.
AU barn/voksen kan få oppdrag i dette arbeidet fra H-dir.
Høring av NOU:
Kaasa-utvalgets utredning av ordninger for pårørende med
særlig tunge omsorgsoppgaver. Høringsfrist er 12. august.
Utvalget anbefaler utvidelse av pleiepengeordningen.
Forutsetning er at man står i arbeid minst 50 %. Hvis man ikke
står i arbeid blir det forsterket kommunalt bidrag.
Hjelpestønaden foreslås fjernet. Omsorgsstønad begrenses
Lenk på; Regjeringen.no
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VTO: Varig tilrettelagt omsorg. Vanskelig å utløse denne
hjelpeordning fordi NAV har begrenset VTO rammer.
Tvang og makt
Saksbehandler og dokumentasjonsveileder og Veileder for makt
og tvang overfor utviklingshemmede. Det er eksempler på
manglende kontroll ved kjøp av private tjenester. Det vil bli
strammet opp i forhold til revisjonen. Tvang og makt
rundskrivet skal revideres. Ikke begynt på dette arbeidet.

Fra AU-barn:
Størst fokus har nå vært å få lederkonferansen på plass, både felles
del med AU voksne og eget program til årsmøter og parallelle
forelesninger.
Dette foregår 20. September, konferansens 2. dag etter lunsj og
teamene vil være:
1) Presentasjon av R-HABU ved Ragnhild Leithe, Ullevål,
2)Nytt lovverk/forskrift; Hvilke endringer gir dette for
Koordinatorfunksjon og IP for barnehabiliteringen og kommunene. P
Kramås
3) Tidsrammen for vår handlingsplan er over: Evaluering; hvor langt
er vi kommet i forhold til planen? V/ Direktoratet
Flere aktuelle saker vil bli tatt opp til årsmøtet:
Den nye nettsiden er oppe og ser bra ut; den er lagt ut og innspill til
forbedringer/endringer mottas til Anne Grethe Einang og/eller Tove
Lise Svendsen.
Årsmøtet ga AU i oppdrag å legge frem modeller til en ev.
sammenslåing med AU voksne. Dette arbeidet er i sin innspurt og
forslag presenteres for avstemming, på Årsmøtet.
Her kommer også evaluering av årets handlingsplan i AU barn og nytt
forslag for neste periode legges frem for årsmøtet.
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Økonomien er nå god og budsjettet vil fremlegges på årsmøtet.
I forhold til nordisk samarbeid, har Trude Rath Olsen deltatt på
sjeldenkonferanse på Island. Tidligere samarbeid har ”smuldret”
bort pga omorganiseringer, sammenslåinger osv. i alle de nordiske
landene. Det synes å være en klar fordel om et slikt samarbeid
legges opp med deltagelse og anbefaling fra myndigheter for
eksempel Helsedirektoratet og med samarbeid til
helsedepartementet. Dette sikrer formell betydning og styrker
muligheten for å skaffe midler, kontakter til ansvarlige politikere
noe som fremmer betydningen ut over at fagfolk ønsker kontakt.
AU må jobbe med å få en formell kontaktperson i Helsedirektoratet
for dette på linje med sjeldenkonferansene: Kjersti Halvorsen.
I tillegg skal AU-ene på hospitering til Sverige for faglig kontakt til
høsten.
Forskning: CHARM er etablert og på Barnesiden har man ansatt
stipendiat i prosjektet: CP-HAB. Flere barnehabiliteringer har
takket ja til deltagelse og flere vil forhåpentligvis komme med etter
hvert.
AU sin deltagelse i representantgruppen er over.
AU har hatt et tett samarbeid med AU voksen i forhold til Kodeverk
og finansiering. I den saken er Helsedirektoratet helt sentrale og vi
vil få en oppdatering på lederkonferansen.
Bemanningsnøkkel for ansatte i habiliteringstjenestene og en
oversikt over hvilke alternative behandlingstilbud som gis over
helseforetakenes budsjetter, har vært forespurt om. AU har samlet
inn regionsoversikt som vil bli presentert på Årsmøtet.
Årsmøtet er arena for valg også i år og hver region skal finne 1
representant og 1 vara. Forslag sendes via nåværende representant
til valgkomiteen.
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AU leder velges på årsmøtet og alle kan fremme forslag til
valgkomiteen.
I forhold til revisor, vil valgkomiteen søke å finne kandidat.
Sakspapirer til årsmøtet sendes ut via regionsrepresentant slik at de
er i hende senest 14 dager før lederkonferansen!

Fra AU voksne
AU har begynt å se på bemanningsnøkkel innenfor
habiliteringstjenesten - jf. Veilederen for voksenhabilitering som
sier noe om faggrupper og videre om hvilke tjenester. Den sier
derimot ingenting om ressursindikator, lignende som en sengepost
ved sykehusene.
Vi ser fortsatt at det er svært uklare og upresise tall ift
pasientgrunnlag – videre også uklart ift hvor slike tallgrunnlag finnes.
Statens helsetilsyn har oppgitt tall fra 1998, der grunnlaget er en
forekomst av sykdommer og funksjonsnedsettelse tilsvarende 1 % av
populasjonen over 18 år. Tilsvarende 2-2,5 barn og
ungdomspopulasjonen. Kunnskapen er videre at gruppen øker sin
levealder. AU vil arbeide videre med dette.
Kontingenten til Ledernettverket vil nå bli sendt ut.
Nå nærmer det seg årsmøte for ledernettverket for voksne.
Vi vil legge frem sak om eventuell sammenslåing av AU barn og
voksne. Dette ble vedtatt på årsmøte i 2011.
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Årsmøte vil bli gjennomført dag 2 på konferansen fra kl. 14.00 og i
etterkant av dette vil det bli fremlagt en undersøkelse som
voksenhabiliteringstjenesten i Telemark har gjort ute i kommunene,
evaluering av sin egen tjeneste med tittel: ”Habiliteringstjenesten
for voksne (HAVO) samhandling med de kommunale tjenester i
forhold til felles målgrupper”
Vi vil også fremlegge alle tall på årsverk som vi har undersøkt i
voksenhabiliteringstjenestene.
I tillegg skal AU-ene på hospitering til Sverige for faglig kontakt til
høsten.
AU voksne søkte om midler til Helsedirektoratet for å gjennomføre
et prosjekt, fagutvikling habilitering. Det har vi fått og setter stor
pris på det. Vi skal:
• Kartlegge faglige metoder og kartleggingsverktøy som benyttes
i tjenestene.
• Kartlegging av pågående forskning og prosjekter
• Kartlegging av faggrupper ansatt i tjenestene.
Det siste punktet har vi kommet godt i gang med.
På neste møte skal vi planlegge hvordan vi skal gjøre dette arbeidet

Ønsker dere alle en flott sommer og vel møtt til Lederkonferansen i
Trondheim 19.-21.09.12, med årsmøte 20.09.12
På vegne av AU barn og voksne
Trude Rath Olsen og Anne Kate Jynge
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