
Videreutvikling av nettverket, HAVO 7-8 nov. 2019 

 

Bakgrunn/utgangspunkt for dagen diskusjon: 

Utgangspunkt for diskusjonen i dag er at det er en opplevelse av å sitte på «hver sin tue», hvor man 

møter de samme utfordringene/problemstillingene. Det vil kunne være nyttig å dele disse 

frustrasjonene og erfaringene fra feltet med hverandre, dette kan bidra til mer konsensus.  Vi er et 

verdifullt felleskap, men hvordan kan vi utnytte hverandre enda bedre? Ønske om å bygge opp noe, 

sånn at man står sterkere sammen? Ønske om å bruke nettverket til felles faglig utvikling. Målet med 

diskusjonen i dag er å komme til en JA eller NEI til å få til noe mer felles.  

Det er tidligere forsøkt å styrke dette felleskapet, blant annet gjennom VK- forelesningene v/ Eirik, og 

med felles Facebookgruppe v/ Anett. Dette er svært positivt. Men det ses behov / ønske om å 

videreutvikle samarbeidet ytterligere.  

Utfordringer ift et styrkende samarbeid kan ligge i tidsbruk, organisering samt ulik forståelse / 

erfaring. I tillegg er det behov for å se på hvordan man kan få med flere fra nettverket? 

Arbeidsutvalg (AU): 

Forslag fra Håvard til hvordan styrke samarbeidet: Opprette et arbeidsutvalg (AU). Denne 

forsamlingen gir mandat til å jobbe med aktuelle ting som skal rapporteres tilbake til gruppen. Dette 

kan være å jobbe med fag, mot utdanningene, mot forbudene etc. Målet er å løfte fagfeltet, og skape 

synliggjøring av fagruppene (fysio- og ergo) lokalt og nasjonalt. Akseptere at det kanskje må være 

noen forskjeller å jobbe på.  

Det er flertall for et AU-valg. Det er ønske om rep. fra alle helseforetakene, samt både rep. Fra ergo- 

og fysio. Følgende kandidater velges: 

- Marius Norberg, helse midt, fysio 

- Anett Henriksen, helse vest, fysio 

- Anne Okholm, helse sør-øst, fysio 

- Jane Sveen, helse sør-øst, ergo 

- Marte Skarderud, helse sør-øst, fysio 

- Tove Johansen, helse sør-øst, ergo 

- Eirik Olsson, helse nord, fysio 

Videre plan for utvalget er å ta kontakt med sine ledere om godkjenning. Anne Okholm settes til 

foreløpig leder av AU-gruppen, og vil kontakte utvalget for videre samarbeid. Første oppgave til 

utvalget er å avdekke hvem som tillhører nettverket (kontakte hver hab.tjeneste), samt å finne hva 

det skal jobbes med i første omgang. Opp til gruppa å definere hvordan AU skal drives og 

organiseres. 

Det planlegges VK-samling 23 april. AU tar initiativ til innkallelse, samt skal da presentere ønske om 

mandat (forslag til hva som skal jobbes videre med). Ahus v/Anne initierer kontakten med AU. 

Nettverkssamling: 

Nettverkssamlingene blir sett på som en bra arena for faglig påfyll, og det er ønskelig å opprettholde 

dette videre.  



Mtp HAVO er det diskusjon om å systematisere det, blant annet ift når på året det holdes (mtp 

midler), hvordan presentere til ledelsen, og hva skal det presenteres som, kurs, konferanse etc. (mtp 

kurspott, midler osv.)  

Ahus vil oppsummere evalueringene fra årets samling, og videreformidle til neste års arrangør. 

Habilitering.no kan brukes for å legge ut referater, beskjeder, samt vil også synliggjøre overfor 

lederne hva som jobbes med i feltet.  

Arrangør neste års HAVO-samling: Sykehuset innlandet. Fortrinnsvis arrangere et sentralt sted, for 

eksempel Gardermoen. Programmet for neste samling bør spikres så tidlig som mulig slik at dette 

kan brukes når man søker samlingen hos leder (presenteres som kurs, konferanse m.m). 

 

Ref.: Julie S. Pedersen og Marit Hoel (fysio Ahus) 

 

 


