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VOKSENHABILITERING
ARBEIDSUTVALGENE

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne
Fra 2 møter høsten 2016

Nyhetsbrev 2016








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
Torbjørn Jenssen, Helse Midt (Førde) torbjorn.jennsen@helsesunnmore.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:
 Anne Grethe Einang Helse Sør-Øst (Innlandet),
anne.grethe.einang@sykehuset-innlandet.no
 Anne Helene Marøy Ulvestad Helse Midt (Møre og Romsdal)
anne.helene.maroy.ulvestad@helse-mr.no
 Elin Martinsen Helse Sør-Øst (Sykehuset Østfold)
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elin.martinsen@so-hf.no
 Hilde Lund Helse Nord (Finnmarkssykehuset)
hilde.lund@finnmarkssykehuset.no
 Margunn Nistad, Helse Vest, (Førde) margunn.skudal.nistad@helseforde.no

Ledersamling 2016
Vi har gjennomført ledersamling i Troms 5. til 7. september.
Habiliteringstjenestene hadde 25 års jubileum og vi ville med denne
samlingen feire både faglig og sosialt. Vi var på et fantastisk sted
utenfor Tromsø med mange gode forelesere og arrangementer.
AU barn og voksne takker for et meget godt gjennomført
arrangement.
Ledersamling 2017
Neste ledersamling blir i uke 37 i tidsrommet 12., 13. og eventuelt 14.
september. Det er HABU og HAVO på Agder som vil være teknisk
arrangører i samarbeid med AU barn og voksne. Stedet som den blir
lagt til er Strand hotell på Fevik som ligger fantastisk til ved sjøen.
AU barn og voksne vil gjerne ha forslag til temaer til konferansen.

Workshop 2017
Statistikk fra fagfeltet vårt viser store variasjoner. En del av årsaken
kan være grunnet i ulik kode- og registreringspraksis. Som et ledd i
arbeidet med mer like tjenester og også reliabel statistikk, er det
aktuelt å se på løsninger for konsensus i tjenestenes kodepraksis.
Blant annet ved å se på bruk av tilstandsgrupper i
prioriteringsveiledere for HABU og HAVO.
Vi har søkt midler gjennom Helsedirektoratet og fått innvilget penger
til en workshop for å jobbe frem felles forståelse i forhold til koding.
Det er derfor aktuelt å samle ledere og merkantilt personale til en
samling over 2 dager til å dele erfaringer fra egne koder og
registreringspraksis.
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Hovedmål er å samle ledere og merkantilt personell for å diskutere
felles registrerings- og kodepraksis på landsbasis. Vi vil komme med
mer detaljert program og vi satser på at det vil bli gjennomført i juni
2017.
Prosjekt nasjonalt register for habilitering
Det er bevilget midler fra Helsedirektorat til å gjennomføre et
avklaringsmøte vedrørende etablering av et nasjonalt register for
habilitering. Habilitering, UNN HF er ansvarlig for gjennomføring for
aktuelt møte. Det vurderes som sentralt at de ulike
universitetssykehusene må være representert med aktuelle
fagpersoner, samt at deltakerne må ha forskerkompetanse.
Det vil bli gjennom et slikt møte før sommerferien og det vil da bli
vurdert om det skal arbeides videre med.

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