NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING
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GOD SOMMER

Arbeidsutvalg for voksne:
• Anne Kate Jynge, Helse Sør-Øst (SSHF), anne.kate.jynge@sshf.no
• Bjørn Roar Vagle, Helse Vest (SUS) bjoern.roar.vagle@sus.no
• Ellen Katrine Ruud, Helse Sør-Øst (OUS), ellen.katrine.ruud@ahus.no
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• Sidsel Jullumstrø, Helse Midt (St.Olav hospital),
sidsel.jullumstro@stolav.no
• Per Wilhelmsen, Helse Nord (Universitetssykehuset N-N),
per.wilhelmsen@unn.no
• Inger Tove Nilsen, Helse Sør – Øst (Sykehuset innlandet)
inger.tove.nilsen@sykehuset-innlandet.no

•
•
•
•
•

Arbeidsutvalg for barn:
Brit Kristiansen, Helse Sør-Øst (Vestfold), brit.kristiansen@siv.no
Anita Hoff, Helse Midt (Nord-Trøndelag, Levanger), anita.hoff@hnt.no
Hilde Lund, Helse Finnmark, (Harstad) hilde.lund@helse-finnmark.no
Margunn Nistad, Helse Vest, (Førde) margunn.skudal.nistad@helseforde.no
Ian Gustad, Helse Sør- Øst (Innlandet) ian.gustad@sykehusetinnlandet.no

Ledersamling i Molde 2015
Vi har gjennomført ledersamling for barn og voksenhabilitering.
Tilbakemeldinger var at samlingen var veldig bra gjennomført, både
når det gjelder innhold, teknisk gjennomføring og valg av sted.
Det er viktig med innspill, påfyll og refleksjon, spesielt det å bruke
forelesere fra den helseregion som samlingen blir lagt til. Stor takk
til arrangørene
Ledersamling 2016
Det er sendt ut invitasjon til ledersamling i Tromsø 5 til 7
September. Påmelding begynner å komme og vi oppfordrer folk til å
melde seg på. Habiliteringstjenestene har 25 års jubileum og vi vil
med denne samlingen feire både med faglig og sosialt. En kan gå inn
på vår hjemmeside habilitering.no
På vår ledersamling vil det bli gjennomført årsmøter separat barn og
voksne.
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Work shop, Evaluering av prioriteringsveilederene.
Både barn og voksenhabilitering AU søkte midler til
Helsedirektoratet om å få gjennomføre en work shop på erfaring i
bruk av de eksisterende veiledere som vi har brukt i 5 år. Vi fikk
innvilget penger til prosjektet. Work shop var 1. og 2. februar. Barn
og voksne var samlet på samme sted. Det ble gitt en positiv
tilbakemelding på opplegget med ulike case og med fiktive
inntaksteam som vurderte sakene. Viktig at fagpersoner møtes på
tvers av tjenestene til faglig drøfting.
Ulike oppdrag
Takosenteret som er underlagt Nasjonal kompetansetjeneste for
sjeldne diagnoser har opprettet en senterråd. AU barn og voksne har
bidratt med fagperson både fra barn og voksne til å være med i
rådet.
Fylkesmennene for hele landet hadde samling i juni. En representant
fra Auene foreleste om KAP 9 utfra habiliteringstjenesten ståsted
med erfaringer og dilemmaer.
Det har blitt utført et stort arbeid fra HDIR om kartlegging av
tvangsbruk overfor personer som ikke har diagnosen
utviklingshemming. Etter anbefaling fra HDIR igangsettes det arbeid
hvor regelverket sees på i forhold til andre grupper. En representant
fra AU blir med på arbeidet.
Angående Nevsom
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og
hypersomnier— ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier
har et senterråd for representanter fra AU barn og voksne er
representert.
HabSam
Det har vært et prosjekt fra sjeldensentrene har hatt ansvar for.
Det har gått på intervjuer av ulike fagpersoner i både barn og
voksenhabilitering. Prosjektet gikk ut på å få til et bedre og tettere
samarbeid med sjeldensentrene og habilitering. Det foreligger nå en
rapport fra prosjektet
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Helse og omsorg departementet
AU barn og voksne har gjennom flere år hatt møter med
representant fra HOD. Det er nå en ny person som har blant annet
ansvar for habilitering. Vi har hatt møte med Odd Bakken og HDIR.
Det vil bli jevnlig møter med HOD, HDIR og Auene.
Hjernehelse
HDIR har fått i oppdrag fra HOD å lage en statusrapport om
hjernehelse i kommune og spesialisthelsetjenesten. Det arbeides
med å definere begrepet hjernehelse og om hvilke diagnosegrupper
rapporten skal omhandle.
Vold og overgrep
Det skal utarbeides en opptrappingsplan vedrørende vol og overgrep.
Det er ønskelig med prosjekter som omhandler
habiliteringstjenesten sine målgrupper. HDIR ønsker å få tilsendt
opplæringsmateriell hvor temaet er overgrep og vold.
Habilitering.no
Hjemmesiden vår vil bli oppdatert. Når d et gjelder saker som kan
legges inn på siden fra tjenestene er det nye kontaktpersoner.
Kontaktperson i AU barn er Margunn Nistad. Kontaktperson i AU
voksne Bjørn Roar Vagle. Det er viktig at det sjekkes om tjenestene i
landet står med riktig navn og adresse.

Vi vil med dette ønske dere en flott sommer og vi sees på
ledersamling i Tromsø.

På vegne av AU barn og voksne
Anita Hoff og Anne Kate Jynge
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