NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNE- OG UNGDOMS- HABILITERING ARBEIDSUTVALG
REFERAT
Nasjonalt ledernettverk barnehabilitering
Arbeidsutvalget
Dato 30.01.2020
Deltagere: Deltagere:
Kari Anne Brynjelsen Ringdal
Kari.anne.brynjelsen.ringdal@helse-fonna.no
90109185

Møtested: Rhabus lokaler på Ullevål

Helse Vest

Hilde Lund
hilde.lund@finnmarksykehuset.no
90010445

Helse Nord

Wenche Midjo Røkke
wenche.rokke@sykehuset-innlandet.no
97676362

Helse SørØst

Trude Høvik Yacoubian
hovt@sthf.no
90163295

Helse SørØst

Anne Lise Høyland
Anne.Lise.hoyland@stolav.no
92647057

Helse Midt

Helse Vest
Kari Helene Bjo Reinås
Kari.helene.bjo.reinas@sus.no
93663308
Frafall: ingen
Sak nr
Referent : Wenche Midjo Røkke
01/2020 Godkjenning av referat fra møte AU HABU 28.11.19
Godkjent
02/2020 Møte med regionale fagmiljøer for autisme, tourette og narkolepsi, planlagt torsdag 30.01.2020.
Informasjon og evt drøfting/synspunkter rundt skisserte problemstillinger
Hva er felleskonferansen?
Medisinsk forening for Nevrohabilitering skal ha en konferanse hvor Tourette skal være et tema. Det
er ikke felleskonferansen.
Felleskonferansen er en årlig konferanse arrangert av de Regionale kompetansesentrene for Tourette,
ADHD, autisme og narkolepsi. Det er samme tema for alle regionene, arrangeres på slutten av året. I
fjor var tema kultursensitivitet i møte med pasienter med nevroutviklingsforstyrrelser.
Alle Hab’ene jobber ikke med Tourette. Det er et behov for å ta en gjennomgang av diagnosene – og
hva de ulike Hab’ene gjør innenfor disse diagnosene. Her er det store variasjoner mellom tjenestene.
Det er behov for en statusoppdatering. Vi sjekker ut tilbudet i egen helseregion før dette møte. Anne
Lise utarbeider noen spørsmål som vi sender til tjenestene i egne region, dette må vi få i løpet av
neste uke (uke 3).Trude og Wenche deler HSØ mellom seg; Trude tar Telemark, Vestfold og Østfold.
Wenche tar Innlandet, Vestre Viken, OUS og Ahus.
Hver region presenterer i møte 30.01 hvordan det ser ut i de enkelte HF’ene ang TS og ADHD.

Autisme/EIBI; NOU’en kommer i februar. Sjekke ut om de ønsker å «lekke ut» informasjon om den,
ellers så må vi vente med dette temaet til NOU’en er presentert.
Det er en fra de regionale fagmiljøene (Hege) som har meldt at hun ikke kan møte den 30.01. Kari
Anne sjekker med Per om noen har meldt at de kommer slik at vi er sikker på at det blir møte med de.
Det bør vi få tilbakemelding på i løpet av neste uke (uke 3).
AU HABU møtes uansett i Oslo 30.01.2020.
03/2020 Regionale rådgivere er invitert til felles møte med HDir 31.01.2020. Presentasjon og agenda og evt
drøfting/synspunkter rundt skisserte problemstillinger.
Temaene er Ok slik de er skissert.
•

Hvordan følges Oppdragsdokumentet opp i de enkelte foretakene, etterspør de regionale
foretakene dette i linja?

•

Når det gjelder overgang barn/voksen bør vi utfordre rådgiverne på hva de tenker om
overgang barn/voksen – g vinkle det i forhold til overordna prosedyrer og retningslinjer. Må
unngå at det blir en organiseringsdebatt.

•

Grenseoppgang mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene – hva tenker de her?
Hvordan fungerer avtalene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene?

•

Intensive tilbud; hvordan ser dette ut rundt i de ulike foretakene? Har vi behov for nasjonale
tjenester innen habilitering?

•

Helsefellesskapene (19 stk) – kan rådgiverne si noe om hvor dette ligger, hva dette vil bety for
oss?

•

Psykiatriske døgnplasser; gjelder i hovedsak pasienter > 15 år. Her har noen tjenester
døgnplasser, andre ikke.

•

Hva med koding; skal vi ikke ta det opp?

04/2020 Aktuelle saker til møte 30.01.2020;
Tema til Barneombudet
Tema til Regionale RHAB’ene
Annet
Koder bør være et fast punkt på sakslista til møtene til HABU og på fellesmøte med HABU og HAVO.
Tema for lederkonferansen i september må opp som tema.
05/2020 Evt.
Hvordan gikk det med de casene ang koding som skulle sendes til Bjørnar i HDir og videre til
Kodehjelpen? Anne Lise referer til det og sier at det ble litt vel komplisert. Anne Lise sender oss den
mailvekslingen som har vært med Direktoratet for EHelse ang koding i forbindelse med samhandling
(W kodene).
Kan vi ha mars møte på skype? Det tar vi stilling til etter januar møtene.

