NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING
VOKSENHABILITERING
ARBEIDSUTVALGENE

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne
1 og 2 2015

God vår

Au barn og voksne har hatt to møter i 2015. Dette nyhetsbrevet vil
ha informasjon fra begge møtene og møter sammen med
Helsedirektoratet.
Ledersamling i Molde 2015
• Neste ledersamling blir gjennomført 23-24/09-15 i Molde.
Ledersamlingen har som hoved overskrift; Kvalitet i alle ledd.
Au barn og voksne har utarbeidet et program i samarbeid med
barn og voksenhabilitering i Møre og Romsdal. Det er de som
også står for det tekniske arrangementet. Vi tror at det kan
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være et spennende og aktuelt program for alle lederne i
tjenestene. HUSK SETT AV DATOENE.
Prioriteringsveilederne for barn/unge og voksne
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 gjennomgang av
innledning for fagområdene. De nye prioriteringsveilederne blir
digitale. Alle prioriteringsveilederne er nå lagt ut på høring. Høringen og
skjema ligger på: https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-prioriteringsveiledere-for-33fagomrader-i-spesialisthelsetjenesten

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. Prosjektet er nå i gang hvor det blant annet
intervjues fagpersoner fra barn og voksenhabiliteringstjenesten i
landet.
NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi og Nasjonal kompetanseenhet for autisme er både
samlokalisert og samorganisert på Ullevål. Deres nye navn er NevSom
- Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og
hypersomnier.
Pga. av denne samorganiseringen trenger de et nytt Senterråd, faglig
referansegruppe, som skal bidra med faglige drøftinger,
prioriteringer, satsningsområder og informasjon. Vi har blitt spurt
om vi kan bidra med en representant fra AU barn og voksne. Fra AU
voksne vil det være Inger Tove Nielsen og AU barn vil være
representert ved Eva Løkvik.
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Landsomfattende tilsyn 2016
Fylkesmennene skal i 2016 gjennomføre et landsomfattende tilsyn
med kommunale tjenester til personer med en utviklingshemming.
Statens helsetilsyn er i gang med å forberede tilsynet. Au barn og
voksne hadde møte med fagpersoner fra Helsetilsynet som arbeider
med å forberede tilsynet. Vi delte erfaringer, kunnskap og
synspunkter på hva som er risikoområder og områder med kjent svikt
i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for mennesker med
utviklingshemming.

Statlig pedagogisk tjeneste
Vi hadde møte med en fra Utdanningsdirektoratet angående Statped.
Statped er i en omstillingsprosess ut 2016. Målet er en virksomhet,
med organisering fokusert på regionvis. Henvisninger skal komme fra
PPT, men enkelte sykehus har avtale om direkte henvendelse vedr.
nyfødte med påvist – eller ved mistanke om sansetap. Statped skal ha
rammeavtaler med regionale helseforetak. Statped skal jobbe både
på individ-, og systemnivå. Det legges vekt på systemnivået, også for
å sikre kompetanse rundt enkeltbrukere.
Det foregår nå en kartlegging, som skal danne grunnlag for bedre
fordeling av ressurser. Syn, hørsel, ASK-satsing omtales i
«tildelingsbrev». Anbefaler at man gjør seg kjent med dette
dokumentet. http://www.udir.no/Filer/Omutdanningsdirektoratet/Dokumenter/Tildelingsbrev-til-Utdanningsdirektoratet2015.pdf?epslanguage=no

Møte med Helsedirektoratet
Det kommer generelle veiledere om habiltering og rehabilitering; de
vil være elektronisk og med lenker til lover og forskrifter og vil
erstatte veileder til forskriftene.
Det kommer veileder «Ungdom og unge voksne
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Veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
som mange av oss ga høringssvar på kommer ikke til å bli gitt ut, men
erstattes av generell veileder
Nytt rundskriv om tvang og makt er det innkommet mange
høringssvar og blir innarbeidet i rundskrivet. Den forventes ferdig i
mai 2015.
Koding/registrering, statistikk;
Det ble gitt en gjennomgang av statistikk fra nasjonale aktivitetstall
for HABU og HAVO. Rapport over aktivitetstall for 2013 skal
publiseres i mai 2015. Ved gjennomgangen viser det seg at den
avdekker ulik registreringspraksis i tjenestene, noe som tjenestene
må jobbe videre med når tallene blir lagt frem i løpet av
forsommeren. Arbeidet med materialet vil også bli lagt frem på
ledersamling i Molde

Ungdomsmedisin
Det arbeides mot ungdom og ungdomshelse i Hdir. Det er et
satsningsområde, der det er aktuelt å utarbeide et overordnet
strategiarbeid. Det er Helse og omsorgsdepartementet som er
initiativtaker til arbeidet. I denne sammenhengen er det
ungdomsmedisin som er innfallsvinkel, og foreløpig pågår det et
kartleggingsarbeid for å få oversikt over hvilke tilbud som gis.
Hdir sin oppfatning er at det gjenstår mye arbeid med livsløp og
overgangsproblematikk.

Fra AU-barn:
Vi har hatt et møte med Tove Helland fra TRS vedrørende mulighet
til å arrangere felles regionale fagdager om MMC. De ulike AU
representantene har mer informasjon om noen skulle være
interessert.
Vi har vært i kontakt med NBUP for å se på mulig samarbeid, men så
langt har det ikke kommet til noen konkrete avtaler.
4

Vi har også en tett dialog med Hdir i videre arbeid med
kvalitetsindikator for barnehabilitering. Foreløpig ser det vanskelig
ut å bli kvitt IP som indikator, så man jobber med presiseringer om
vår rolle i dette arbeidet.
I tillegg jobber vi hele tiden i tråd med handlingsplanen. Mange av
områdene blir fulgt opp i felles møter med Au voksen og Hdir.
Leder for AU har deltatt i et møte i Hdir vedrørende ny generell
veileder.
Vi har også søkt midler til gjennomføring av en workshop om erfaring
i bruk av prioriteringsveilederen. Dette prosjektet vil eventuelt bli
gjennomført samtidig i HABU og HAVO, men med separate
arbeidsgrupper.
Neste AU møte er 4 juni og hvis noen har innspill til saker vi bør
drøfte eller har informasjon som bør ut på www.habilitering.no kan
dere ta kontakt til Anne Grethe Einang :
anne.grethe.einang@sykehuset-innlandet.no

Fra AU voksne
Au voksne har arbeidet med planlegging av fagkonferanse i
2016.
Vi har gjennomgått oppdragsdokumentet til Regionale
helseforetakene og det er fokus på;
- Desentralisert helsetjeneste
- Styrke kommunen, fremheves veiledningsplikten
- Iverksettes forsøksordninger der DPS overføres til kommuner
- Fokus på kvalitetsindikator
- Fokus på forskning med fokus på samhandling
- Dobling av gebyr for manglende oppmøte til poliklinisk
konsultasjon.
- Nasjonale og regionale retningslinjer skal legges som grunnlag for
pasienttilbud.
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Det står ingen ting om habilitering i spesialisthelsetjenesten.
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 har arbeidet med innhold til neste prosjekt og det er søkt midler
for prosjektet. Ved eventuelt tildeling av midler vil vi gjennomføre
workshop om erfaring i bruk av prioriteringsveilederen for voksne.
Utveksling mhp arrangering av eksterne kurs - NAKU har en god
oversikt over aktuelle kurs og det oppfordres til å melde aktuelle
kurs dit.
Kurs som arrangeres i regi av habiliteringstjenester som henstiller til
fagpersoner bør meldes til Marianne Nielsen - marianne.nielsen@helsebergen.no, slik at disse kan legges ut på www.habilitering.no
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Vi vil på vegne av AU barn og voksne ønske alle en flott vår.

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