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28/2019 Godkjenning av referat fra møte 06.11.19 
Godkjent. 
Kommentar på hvorvidt dette med statistikkrapportering skal være et avsluttet punkt. Fortsatt mye 
usikkerhet rundt dette med koding som igjen påvirker statistikk. Kommer tilbake til det. 

29/2019 Saker fra Handlingsplan pkt 2: faglige innspill rundt sentrale forhold for tjenestene og samarbeid 
med andre aktører 
Gjennomgang av høringsutkast Tvangsbegrensningsloven fra tjenestene. AU mener at rapporten er 
for stor og omfattende. Dette gjelder både for å kunne gi et godt høringsutkast og for senere 
anvendelse i praksis. 
Kriterier for bruk av tvang;  
Nye krav for inngripen endres omfattende, både med tanke på hva som er kriterier for inngripen og 
hvem og hvordan avgjørelsen tas. Vil rettsikkerheten ivaretas godt nok i det nye forslaget?  

30/2019 Spørsmål fra HelseDir; har det skjedd noe i tjenestene ang det å styrke den medisinskfaglige 
kompetansen? 
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Det oppleves ikke som at det har vært en betydelig styrking av medisinskfaglig kompetanse i 
barnehabiliteringstjenestene. Er nok en skjevhet mellom foretakene, de store sentrale tjenestene 
rekrutterer bedre på legesiden. 

31/2019 Saker fra Handlingsplan pkt 4 
Oppfølging av tidligere av tidligere diskusjoner om samarbeid mellom sentrene i NKSD og 
habiliteringstjenestene.  
Hab tjenestene ser stor nytteverdi i at Sjeldensentrene tilbyr diagnoserettede kurs for pasienter og 
familier – og den nettverksbyggingen som skjer i den sammenheng. Vi har meninger om hva 
sjeldensentrene kan mene om hva habiliteringstjenestene skal gjøre i videre oppfølging av pasienten. 

32/2019 Planlegge når vi skal følge opp enkelte punkter i handlingsplanen utover året 
Noen av punktene vi bør følge opp sammen med AU voksen? 
Møte med Barneombudet; vurdere dette til våren 2020. 
Invitere de regionale RHAB’ene til et møte; hvilke tema vi ønsker å ha på agendaen diskuterer vi på 
møte i slutten av januar 2020. 

33/2019 Evt 
Koding/statistikk; avventer dette etter møte med AU voksen i dag 
 

 


