
NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNE- OG UNGDOMS- HABILITERING 
ARBEIDSUTVALG 

 

REFERAT 
Nasjonalt ledernettverk 
barnehabilitering 
Arbeidsutvalget   
13.03.19 

 
Videokonferanse 

Deltagere: Deltagere: 
Hilde Lund 
hilde.lund@finnmarksykehuset.no 
90010445 
Anne Helene Marøy Ulvestad 
Anne.Helene.Maroy.Ulvestad@helse-
mr.no  
90145998 
Kari Anne Brynjelsen Ringdal 
Kari.anne.brynjelsen.ringdal@helse-
fonna.no 

90109185 
 

 
Helse Nord 
 
 
Helse Midt 
 
 
 
 
Helse Vest 
 

 Frafall:  
Trude Høvik Yacoubian 
hovt@sthf.no  

90163295 
Anne Lise Høyland 
Anne.Lise.hoyland@stolav.no 
92647057  
Jon Skranes 
Jon.Skranes@sshf.no 
99390285 
 

 Referent : Kari Anne B. Ringdal 

Sak nr Agenda for møtet: Forberedelse til aprilmøtet. 
 

7/20 Anne Helene har hatt en gjennomgang av handlingsplan og referater etter siste 
årsmøte. Vi er godt i rute med tanke på punktene i handlingsplanen.  
Oppsummering av punkter som gjenstår: 

- Invitere Regionale kompetansesentre for habilitering/barnehbilitering til dialog 
om mulig nasjonale oppgaver rundt kompetansetiltak, faglige retningslinjer, 
aktivitetsregistrering, forskning mm. innen HABU 

- Avtale møte med barneombudet for drøfting/dialog om de punkter vi noterte på 
november-møtet 

- Invitere Sjeldensentre til møte 
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Vi ser for oss at møter med RHAB-ene er aktuelt på junimøtet.  
 
Anne Helene sender forespørsel og problemstillinger til barneombudet om møte på de 
aktuelle datoene AU har satt opp, men med ønske om at de kan stille på junimøtet. 
Når barneombudet har gitt svar om de har mulighet til å stille, fordeler Anne Helene 
problemstillinger innad i AU barn slik at disse forberedes til møtet.  
 
Vi bør drøfte med AU voksen om det er aktuelt å invitere Sjeldensentre dette året. 
 

8/20 Saksliste for aprilmøtet AU barn 
- Erfaringer/gjennomgang fra innspills-konferanser ifbm NOU om Autisme og 

Tourette. 
- Gjennomgang av innspill i mail vedr. definisjon av ulike punkter til HDir. Viktig 

punkt å drøfte er barneperspektivet inn i de ulike definisjonene/innspillene. 
Anne Helene tar kontakt med Anne Lise vedr. å formulere innspill i forkant av 
møtet.  

- Forberede dialog med RHAB 
 

9/20 Saker til fellesmøtene 
- Oppdatering status konferanse 
- Gjennomgang av innspill vedr. definisjoner til HDir samt ønskelig med 

oppfølgingsmøte med Bjørnar.  
- Ønskelig med oppfølgingsmøte med Per Kristian vedr. utredning av 

utviklingshemming.  
 

10/20 Evt. 
- Hilde kommer ikke på aprilmøtet 
- Anne Helene sender oversikt over hvem det skal bestilles rom til på hotellet fra 

AU barn til Per. 
- Enighet om at referatene godkjennes på neste møte før de legges ut på 

nettsiden.  
- Referat fra møtet med HDir sendes til Inger for godkjenning før det formidles til 

medlemmene i AU-ene.  
 

 


