NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING
VOKSENHABILITERING
ARBEIDSUTVALGENE

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne
2-3 2014

Arbeidsutvalget for barn/unge og voksne vil ønske alle en riktig
God Jul og Godt Nyttår

Presentasjon av nye AUer
Arbeidsutvalg for voksne:
• Marianne Nielsen, Helse Vest (Helse Bergen), marianne.nielsen@helsebergen.no
• Anne Kate Jynge, Helse Sør-Øst (Sørlandssykehuset),
anne.kate.jynge@sshf.no
• Lise Eriksen, Helse Sør-Øst (OUS), liseh.eriksen@ulleval.no
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• Ellen Katrine Ruud, Helse Sør-Øst (OUS), ellen.katrine.ruud@ahus.no
• Sidsel Jullumstrø, Helse Midt (St.Olav hospital),
sidsel.jullumstro@stolav.no
• Per Wilhelmsen, Helse Nord (Universitetssykehuset N-N),
per.wilhelmsen@unn.no
•
Arbeidsutvalg for barn:
• Brit Kristiansen, Helse Sør-Øst (Vestfold), brit.kristiansen@siv.no
Vigdis Jacobsen, Helse Vest (Helse Bergen) vigdis.jacobsen@helsebergen.no Anita Hoff, Helse Midt (Nord-Trøndelag, Levanger),
anita.hoff@hnt.no
• Anne Grethe Einang, Helse Sør (Sykehuset innlandet),
anne.grethe.einang@sykehuset-innlandet.no
• Tove Lise Svendsen, Helse Nord (Nordlandssykehuset),
tove.lise.svendsen@nordlandssykehuset.no

Ledersamling i Bergen 2014
Vi har gjennomført ledersamling for barn og voksenhabilitering.
Tilbakemeldinger som har vært kommunisert har vært entydig
positiv. Det er videre en felles enighet om at programmet var godt
tilpasset og gav gode innspill, påfyll og refleksjon. Stor takk til
arrangørene
• Neste ledersamling planlegges gjennomført 24-25/09-15 i
Helse Møre og Romsdal. Det er nedsatt en programkomite som
vil arbeide med innholdet for samlingen. Vi vil gjerne ha innspill
fra dere om temaer. Vi vil komme nærmere tilbake hvor
samlingen vil være på Nordmøre.
Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og
omsorgsdepartementet å revidere de 33 prioriteringsveilederne og å
utvikle en henvisningsveileder. Revisjonsarbeidet gjennomføres i
samarbeid med de regionale helseforetakene.
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Prioriteringsveileder for barn, unge og voksne startet revidering i
september og det ble nedsatt en gruppe for barn og en for voksen.
Det er gjennomgått alle tilstandsgrupper og det pågår gjennomgang
av innledning for fagområdene. Endringene vil bli lagt ut på høring i
løpet av første halvdel i 2015.
Prosjekt Frambu - HABSAM
Prosjektet skal bidra til gode samarbeidsformer mellom
kompetansetjenestene for sjeldne diagnoser og
Habiliteringstjenestene. Prosjektet er forankret i senterledelsen for
9 sjeldensentre. Et mål i prosjektet er at sentrene bør bli mer like
når det gjelder samarbeid. Dette gjør det enklere for
habiliteringstjenestene.
I prosjektgruppen vil HABU være representert med en fagperson
fra Nord-Trøndelag og HAVO med en representant fra Tromsø.
• Leder for barn og voksne vil sitte i referansegruppen.
Helse- og omsorgs lov Kap. 9, tvang og makt
Rundskriv til Lov om helse- og omsorgstjenester kap.9 Om bruk tvang
og makt har vært ute på høring. Det arbeides når med gjennomgang
av disse.

HabReg
Martin Backman presenterte HabReg som er et tverrfaglig
kvalitetsregister for å vurdere tiltak som de skal prøve ut ved UNN.
NCMP koder
Det ble orientert om at det er aktuelt å starte et revisjonsarbeid
med henhold til prosedyrekoder i barn og voksenhabilitering. HDIR
har fått mandat med å revidere prosedyrekodeverket. Ansvaret for
dette arbeidet er fordelt mellom 5 ulike avdelinger innad i HDIR.
Det er ønske om at kodeverket skal favne fagfeltet på en helhetlig
måter. Og det er også ønske om å redusere antall koder, samt
synliggjøre habiliteringsinnsats som en prosess mer en å fremskaffe
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opplysninger på enkeltaktivitetsnivå. Frist for at dette skal denne
revisjon settes til 1/1 2016.
Kvalitetsindikator IP
Kvalitetsindikator: IP er fortsatt en indikator for barnehabilitering
og det kommer en info-skriv vedrørende dette til alle tjenester.

Fra AU-barn:
Prosjektrapporten er nå lagt ut på habilitering.no. Alle tjenester har
fått tilsendt liste som identifiserer de ulike tjenestene.
Au drøfter på hvilken måte vi kan følge opp oversikt over hvilke
fagstillinger som finnes i de ulike tjenestene.
På møtet i oktober orienterte Kjersti Ramstad om en eventuell norsk
«avdeling» av EACD.
Vi jobber konkret med oppfølging av de ulike punktene på
handlingsplanen og på neste møte med Hdir vil det inviteres en fra
Udir for drøfting/spørsmål knyttet til Statped.
Når det gjelder høring på rundskriv til Kap 9 er det noen tjenester
som har svart, men det har ikke blitt gitt noe høringssvar fra AU.

Fra AU voksne
Prosjektet som Au fikk i oppdrag fra HDIR om kartlegging av
verktøy, metoder etc. som brukes i tjenestene er ferdig og lagt ut på
hjemmesiden vår, habilitering.no
Questback i forhold til antall årsverk er ferdig og ligger også der.
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Handlingsplanen legger opp til at det skal videreføres allerede
igangsette prosjekter, forskning og fagutvikling, samt årsverk og
eventuelt også aktuelt å igangsette nye fagutviklingsprosjekter.
AU arbeider med innhold til neste prosjekt som det søkes midler for.
Vi vil på vegne av AU barn og voksne ønske alle en riktig God og
fredfull jul og et Godt nyttår

På vegne av AU barn og voksne
Anne Grethe Einang og Anne Kate Jynge
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