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SAKSINNHOLD
Referat fra forrige møte og saksliste, samt melding om saker til evt. godkjent med kommentar: referatet
opplevdes som noe negativt vedr. gjennomføring av konferanse.
Sakslister skal inneholde punkter fra AU-barn og fra AU-voksen
Evt. saker:
AU-voksen:
 Aprilmøtet
 Motoriske kartleggingstester av barn, hvilke brukes?
 Eva informere om CP foreningens initiativ.
AU-barn:
 Barneombud, informere om innkommet brev om ISF.
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Orienteringssaker:
Saker til Hdir samarbeidsmøte dag 2.
Det er satt av tid til informasjon om pakkeforløp ved HDir kl 9-10
Punkter evt temaer for avklaring og evt videre samarbeid med Hdir v/UInger Huseby
 Aktivitetsregistrering, kodeverk/kodepraksis og finansiering innen HABU og HAVO:
 Tilpassede innkallingsbrev i DIPS
 Arbeid mht Handlingsplan for vold /overgrep
 Pakkeforløp for habiliteringsfeltet
 Oppfølgingspunkt – arbeid mht diagnostisering av mennesker med psykisk utviklingshemming i
regi av Hdir v/Per Christian Wandås
 Eventuelt
Rask gjennomgang av sakslisten i fellesskap.
Ang aktivitetsregistrering: Trude informerer om skriv vedr. ISF fra og med 2020. Trekker fram de viktigste
punktene. Trude videresender skriv til AU- barn og –voksen, legges ved referatet
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Kommentar: Viktig at koding henger sammen med oppdraget habilitering har, eks at vernepleiere gir
veiledning til kommunen, da må dette knyttes opp mot type pasientkontakt. En må se på type kontakt
tjenestene har og ikke bare type pasienter.
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Samarbeidsmøte med Den norske psykologforening
Konkluderer med at vi inviterer psykologforeningen til samarbeidsmøte hvor vi bl.a kan drøfte
 Hva som skal til for å rekruttere psykologer til habiliteringsfeltet
 Hvordan få til gode spesialiseringsløp for ansatte psykologer
 Tilpasninger ved spesialisering
 Dele erfaringer
 Drøfte muligheter for nettverk på tvers av tjenester
 Samarbeide om å styrke fagligheten
Eva tar kontakt og inviterer Psykologforeningen, det er viktig at den som møter AU har mandat til å
drøfte slike problemstillinger med AU.
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Ledersamling 2019
Avtale med HF om betalingsgaranti, påmelding og betaling/faktura, arrangør finner fram til beste måten i
forhold til betaling.
Konferanseavgift: bestemmes utfra programmet. 2018 var den 850- ingen foredragsholdere fikk
betaling.
Tema:
Psykisk utviklingshemming, nye retningslinjer?
Stikkord ellers:
 Strategier for å bygge opp et godt tilbud til utviklingshemming
 Samhandling med psykisk helsevern, på tvers
 Etiske problemstillinger.
 Pakkeforløp i habiliteringstjenesten
 Ledelsetema: Kvalitetssikring av utredning/diagnostisering av utviklingshemming i et
lederperspektiv
 Veiledningsplikt tjenestene har ut mot kommunene- Innspill fra Mitt livs ABC.
 Kap 9 og F70.0- tanker rundt dette
 Tanker rundt F70 diagnosen. Forslag om å invitere Oddmar Steinsvik til å holde innlegg med
tema Hva betyr det for mennesker å få en psykisk utviklingshemming diagnose
 Fjerning av diagnoser
 Utviklingshemming og juss.. hva betyr dette for hvordan tjenestene vår skal se ut. Hva betyr det
at dette skal være vårt ansvar. Konsekvenser for personer med utviklingshmming i forhold til
alvorlig kriminalitet. Berge Solberg, professor i genetikk kan være aktuell
 RHABU helse sørøst holder på å utarbeide retningslinjer for utredning av utviklingshemmingmulig ferdig til sommeren; ha gjennomgang av denne (utviklet for barn)
 Hva med tjenester som ikke har ressurser nok til å egentlig sette diagnoser; at man mangler ulike
faggrupper (lege, psykolog) invitere styrende helsemyndigheter til å si noe om dette når HFer
ikke prioriterer habiliteringstjenester med tanke på ressurser, slik at en er rustet til å ivareta slike
oppgaver.
 Vergemål, det er en del problemstillinger knyttet til dette i målgruppen- jmf høringsnotat.
 Nasjonalt forskningsnettverk innen habilitering- holde innlegg/informasjon på konferansen:
Helse midt har ansvaret for Nasjonalt forskningsnettverk nå.
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Drøfter aktuelle punkter med hdir i møte med dem.
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Kari Anne, Marion og Terje (ansvar økonomi) finner tidspunkt for vk, hvor det utarbeides plan for tema
og innhold.
www.habilitering.no
AU-ene konkluderer med at referat fra AU-møtene skal legges ut på nettsiden etter at de er godkjent.
Ang mandagsundervisning; viktig at alle gir informasjon i ledernettverkene sine om at lyden må være av
når man følger med på undervisningen.
Viktig at alle bidrar til siden ved å sende inn forslag til innhold, nyheter i faget, informasjon om hva som
skjer på egen tjeneste. Forslag sendes til Hans Krisian Høgås på e-post: Hans.Kristian.Hogas@unn.no
Det kan også være aktuelt å dele ulike tjenesters interne råd og interne veiledere fra ulike tjenester på
nettsiden.
Det er lagt inn en nedtrekksmeny på hailitering.no som heter Faglige råd hvor slike kan legges.
Det vil da være viktig at en evt beskriver føringer for hvordan disse skal brukes. Slik at de kan brukes som
utgangspunkt for videre arbeid og drøfting i ulike tjenester.
AU tenker at det vil være naturlig at det legges inn en inndeling:
 Nasjonale veiledere- skal brukes
 Nasjonale fagprosedyrer- kan brukes
 Regionale veiledere- skal/kan brukes regionalt
 Lokale veiledere.
Viktig at det står hva det er og hvem som har laget veilederen samt om gjelder ved spesifikke tjenester
og evt om det har vært på høring.
Innhold på nettsiden skal være tema på alle fellesmøter fremover.
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Psykiatrisk tilbud til utviklingshemmede.
HAVO ser jevnt over at det mange ganger er vanskelig for pasientene våre å få likeverdige tjenester
innen psykisk helsevern.
For pasientene er det viktig at psykiske vansker er en integrert del av tilbudet spesielt når det er snakk
om utfordrende atferd som HAVO prioriteringsveileder legger opp til.
De ulike tjenestene er også svært ulikt organisert og dette fører til store forskjeller i tjenestene.
Det er viktig å løfte denne problemstillingen fordi dette ikke fungerer.
Det er forskjell i prioriteringsveiledere HABU og HAVO vedr. hvem som skal få tilbud om oppfølging av
psykiske vansker i habiliteringstjenesten.
Flere tjenester for barn og unge ser at samarbeid med BUP fungerer noen ganger på
enkeltperson/pasient nivå, hvor en finner kompetanse som utfyller hverandre. Mer utfordrende på
systemnivå.
Viktig med fokus på hvilken kompetanse tjenestene skal ha for å kunne håndtere/behandle pasientene
som har behov for både habilitering og psykisk helse. Dvs definere hvilken kompetanse det er behov for.
AU opplever at det mange ganger mangler akuttsenger for vår pasientgruppe innen psykisk helsevern.
Oppdragsdokumentet for 2019 snakker om styrking av psykisk helse- kan dette brukes til å styrke
habiliteringsfeltet innen dette området? AU ser også at det burde være samme skille mellom hvem som
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skal følge opp psykiske lidelser (hab eller psykiatri) for psykisk utviklingshemmede innen både barn og
voksne.
AU ønsker å snakke uformelt med Inger om tema i morgen og se om hun kan bistå med å løfte dette.
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Brukermedvirkning: Hvem har ansvaret for å ivareta dette?
NOU- Lik praksis. Rapporten sier at man er dårlig på brukermedvirkning i spesialist helsetjenesten/
habiliteringstjenesten.
Noen ganger er habilitering god på brukermedvirkning, men kanskje tjenestene ikke er gode nok til å
dokumentere dette fokuset? Trenger vi bevisstgjøring på hvordan dette arbeidet skal dokumenteres- ha
retningslinjer for hvordan dette skal gjøres?
HABU har forbedringspotensial innen brukermedvirkning for populasjonen over 12 år.
Samtale med foreldre- kan defineres som brukermedvirkning. Det er kommet nytt lovverk som sier at
barn har styrkede rettigheter allerede fra 7 år ifht medbestemmelse.
HABU SørØst skal utarbeide retningslinjer som skal sikre at en på ulike tidspunkt har informert barn om
det de skal ha informasjon om –tilpasset alder og modenhet. Samtykke til helsehjelp for barn under 16 år
har foreldre plikt til å informere barnet om hva som skal skje ved spesialisthelsetjenesten. «Er pasienten
informert» bør være en rubrikk i henvisning. Det er ønskelig at denne rutinen skal presenteres og drøftes
i AU når den er ferdig. Evt legges ut på habilitering.no?
NOU/nasjonal kartlegging av fylkesmennene i 2017 synliggjør lav brukermedvirkning i pasientbehandling.
Viktig at vi sjekker på hvilken måte pasienten selv er involvert i henvisning til habiliteringstjenesten.
Det kan være aktuelt å sette fokus på dette i de ulike tjenestene. Videre også aktuelt å sette fokus på
hvordan dokumentasjons-praksis er i dag og bevisstgjøring av brukermedvirkning i samhandling med
pasient og i tjenesteforløp?
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Eventuelt
AU-voksen:
- Aprilmøtet: Per ønsker å bytte dager, dette ble nedstemt. Oppsatte dager beholdes.
- Motoriske kartleggingstester av barn, hvilke brukes? Aktuelle navn å kontakte for å få innspill til
dette: Anita Sandanger HABU Ålesund sjukehus. Cathrine Grude HABU Stavanger, Gudfrid
Størvold Levanger sjukehus
- Eva informere om CP foreningens initiativ: De eldste CPOP barna begynner å nærme seg 18 år.
CP foreningen har invitert til en arbeidsgruppe som har jobbet med CPOP for voksne.
Konklusjon: Det er utarbeidet en 16 siders rapport som oversendes departementet fra CPforeningen, hvor en ber om et mandat fra departementet til å se på pasientgruppens behov. En
av konklusjonene har vært at en ser at det er behov for kompetanseheving også i kommunene.
En har spilt inn at dette krever mer av HAVO-ene enn det tjenestene har i dag og at det krever
en oppgradering av ressurser. Eva skal ha innlegg om CPOP for voksne på årets CP konferanse;
med ledelsesvinkling.
AU-barn:
- Barneombud: informasjon til AU voksen at AU barn ønsker samarbeid/dialog med
barneombudet. En ser for seg oppvekstkår for barn i målgruppen som hovedtema. AU voksen
ønsker å møte barneombudet sammen med oss. Legges til enten april eller juni møtet. Innspill:
tema barn som pårørende/søsken er også aktuelt.

