Referat Skypemøte 19-03.19 AU Voksne
Tilstede: Eva Male Davidsen, Per Wilhlemsen, Terje Baasland og Marion E. Ness
Forfall: representant fra Helse Vest
14/19 Gjennomgang / oppføling fra siste HAVO-AU møte (14/2-19):
 ALTINN/registering av opplysninger av nytt styre, har tatt tid, men det har vært mye arbeid
å få dette på plass.
 Fritt behandlingsvalg / helsenorge.no: Videre arbeid prioriterte områder
(utviklingshemming, psykisk lidelse og utfordrende atferd). Innspill fra regionene og videre
arbeid i april møte. Er sendt ut til regionene for høringsinnspill, det er nå skrevet av og for Ahus, så det er sannsynligvis behov for justeringer. Det settes av tid til å bearbeide teksten i
neste AU-møte.
 Statutter: innspill fra regionene og videre arbeid i april møte. Behandles i aprilmøte.
 Kompetanseområde: orientering om status i arbeidet, og videre arbeid. Per har hatt møte
med fagdirektørene, fikk 7 minutter taletid av 15. Fikk positiv respons. Agendaen er å
promotere behovet for mer legeressurs inn i habiliteringstjenestene, samt å fremme
habilitering som eget kompetanseområde for leger.
Helse Nord melder saken til interregionalt (nasjonalt) fagdirektørmøte i april, Per jobber for å
få være representert sammen med Eva i også det interregionale møtet.
Marion melder saken for rådgiver i Helse Midt, slik at fagdirektør i HMN også er kjent med
tematikken før møtet i april, det samme gjør Eva i SørØst.
15/19 Gjennomgang / oppfølging fra siste fellesmøte med HABU (14/2-19):
 Møte med barneombud, planlegges enten april eller mai/juni. Enighet om behov for felles
(HABU og HAVO) møte med barneombudet.
 Koding: «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.»
Det er behov for å komme til felles enighet om faglig arbeidsmetodikk før man ser på
kodepraksisen. Det er problematisk at kodeverket er tilpasset andre tjeneste-/fagområder
enn habilitering, og at vi «må tilpasse» praksisen til å passe med eksisterende koder og ikke
omvendt. Kode for bruk av Skype kan f.eks. benyttes i habilitering, men det er vanskelig å
benytte Skype som arbeidsverktøy i prosessorientert veiledning. Det vil kanskje være nyttig å
konkretisere hva vi mener med veiledning i et habiliteringsperspektiv ovenfor direktoratet. Et
mer standardisert pasient-/pakkeforløp i habilitering vil kanskje være nyttig for å
konkretisere arbeidsmetodikk, og bør ligge til grunn for kodeverket.
Forslag om å presentere faglig arbeidsmetode/forløp i f.eks. utredning av ASD, og at
representanter fra de andre regionene kommer med innspill og spørsmål til fremgangsmåten
for å undersøke om vi har lik eller ulik praksis.
 Psykologforeningen: «Eva tar kontakt og inviterer Psykologforeningen, det er viktig at den
som møter AU har mandat til å drøfte slike problemstillinger med AU.»
Agenda for møtet blir å definere psykologens rolle i habilitering (på lik linje som legens rolle).
Eva har aktuell kandidat ansatt på A-hus, og inviterer henne med i neste AU-møte.
 Ledersamling: status, evt innspill og avstemminger. Geir Lippestad har takket ja til å holde
et innlegg på lederkonferansen i september. Pris må avklares først. Lippestad er kritisk til
«stykkpristenkning»/pakkeforløp/standardisering, da man står i fare for å miste mennesket
bak diagnosen av syne. Ikke alle pasienter er like og passer inn i standarden. Det er fra AU sin
side ønskelig at han også drøfter: Hvordan kan man da etablere likeverdige tjenester? Per
avklarer pris og tema for innlegg.

16/19 Gjennomgang / oppfølging fra siste møte med Hdir (15/2-19): Per og Anne Helene har et
formøte på Skype med Inger Huseby før neste fellesmøte, for å lage aktuell agenda for
møtet.
 Sak 3/19, settes opp til neste møte (Samdata, pakkeforløp, fristbrudd)
 Aktivitetsregistrering, kodeverk/kodepraksis og finansiering (se, epost fra Per W til
Bjørnar). Omtalt under 15/19.
 Oppfølging av innspill på innkallingsbrev DIPS. Settes opp som sak i neste møte.
17/19 Gjennomgang/oppfølging mht HABU-AU-Skyp-møte:
 Aktuelt å invitere regionale kompetansesentra for habilitering/barnehabilitering (nasjonale
oppgaver rundt kompetansetiltak, faglige retningslinjer, aktivitetsregistrering, forskning).
Fortsatt ønskelig med felles møte.
 Aktuelt å invitere til et møte med Sjeldensentrene. Per inviterer Olve Mollestad, leder for
nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser.
18/19 Ny representant fra Helse Vest (Sigve tekker seg). Henstilling om å oppnevne ny kandidat
sendes Helse Vest.
19/19 Aktivitet på habilitering.no. Per sjekker om det er mulig å presentere aktivitet på siden over
tid, kan nå se antall treff.
20/19 CPOP, orientering og videre arbeid. Konklusjonen er at pasienten trenger mer enn de har
tilbud om i dag. Rapporten peker på behov for standardisering og systematisering, og
overleveres departementet. CP-foreningen ønsker at det skal komme en anbefaling fra
departementet på hva som kreves fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Evt. vil
foreningen selv komme med anbefalinger. Per melder det som sak i neste møte med HDIR.
21/19 Epost/innspill via Marion vedrørende NFSS
 Problemstillingene er at Styret i NFSS ikke blir enige i hvordan håndtere rollekonflikter som
oppstår i forbindelse med Konferanser. Mer spesifisert gjelder dette enkelte som har eget
privat firma, men som også arbeider i Habiliteringstjenestene. NFSS sitt formål er å
formidle kunnskap om seksualitet og samliv og spesiell kunnskap knyttet til
funksjonshemmede og seksualitet. Nettverket skal bidra til kompetanseøkning på dette
fagfeltet. Dilemma oppstår når Habiliteringstjenestene HF betaler for deltagere for å delta
på konferanser i regi NFSS, men der de promoterer sitt eget firma eller driver salg for eget
private firma. Et argument her er også overfor andre aktører. F eks pleier alltid Quintet å
komme på våre konferanser å vise sine produkter. (seksualtekniske hjelpemidler). De
betaler ikke for en stand, men de betaler konferanseavgift og står for alt av utlegg i
forbindelse med konferansen selv. NFSS betaler av egne midler plasser for stands etc,
under konferanser, også for samarbeidsaktører som Quintet, Universiteter e.l. Styret I
NFSS ber derfor AU ta stilling til hvordan håndtere problemstillingen. Aktuelt tema å ta
videre med AU-barn for å signalisere felles holdning ovenfor fagnettverket.
22/19 Handlingsplan, Eva har ansvaret for denne, har notert følgende punkter:
-Habilitering lite nevnt i regionale utviklings- og strategiplaner.
-Nyhetsbrev har opphørt til fordel for Habilitering.no
-Arbeid med kompetanseområde for leger i habiliteirng
-Stautter revideres
-Fritt sykehusvalg og tjenestebeskrivelser
23/19 Eventuelt. Det er behov for å orientere hverandre mellom regionene om aktuelle ting som
foregår, forslag om å melde to prioriterte informasjonssaker fra hver region (med bakgrunn i
referat fra regionale ledermøter) når vi møtes nasjonalt. Referatene kan evt. legges ved.

Referent Marion E. Ness

