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Marion E. Ness (sekretær)  
Terje Baasland (kasserer) 
Randi Myklebust 
 
 
Eva Male Davidsen  
 

Sted: Ullevål sykehus, Oslo              

SAKSNR. SAKSINNHOLD 

1/2020 Godkjenning av innkalling og referat fra Skypemøte 17. desember 2019: 
Fremme arbeid mht utarbeidelse av «faglige retningslinjer» for utredning og behandling på relevante 
diagnose- og tilstandsgrupper for habilitering voksne, f.eks. pasientforløp for utfordrende atferd, som er 
laget på A-hus. Vi tar opp med RHAB/RHABU om de kan bidra i dette arbeidet.  
 
Invitert inn i møtet: RHABU ved Bjørg Halvorsen og to andre representanter. De forteller at de har meldt 
inn for Fagprosedyrer.no et forløp for utfordrende atferd, dette kan legges ut på E-håndboka slik at det er 
mulig å bredde det ut for alle. Drøfter muligheten for å gjøre arbeidet nasjonalt, på tvers av barne- og 
voksentjenestene. Dersom det settes ned en arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst kan de andre helseregionene 
stille med representanter for å få til et helhetlig forløp, som kan gjelde både barn og voksne. 
 
Definisjon av begreper: 
Faglige retningslinjer og veiledere er overordnede dokumenter, som krever et stort arbeid mens 
beskrivelser av hvilke utrednings- og behandlingstilbud vi har i våre seksjoner kalles 
behandlingsbeskrivelser.  
Tjenestebeskrivelser er lik beskrivelse av seksjonens/enhetens samlede tjeneste som gis til målgruppen.   
 
Nasjonal strategi for sjeldne diagnoser kommer, Per informerer: 
NKSD stiller spørsmålstegn til om vi har behov for diverse kompetansesentre, dvs det er krefter som 
ønsker en evaluering av de tjenestene som finnes. Dette bør fremmes i fellesmøte med AU Barn og for 
HDir ved Inger. 
                      

2/2020 Fremme arbeid for å spre e-læringskurs innen habilitering, «Kunnskapsbasert habilitering - Modul 1, 2 
og 3»:                   
Link ligger på habilitering.no, denne må synliggjøres bedre, i tillegg er «Kunnskapsbasert habilitering» satt 
opp som tema i internundervisningen mandager. Tips: Den enkelte leder kan legge e-læringskurset inn i 
kompetanseplanen til den enkelte ansatte i f.eks. Kompetanseportalen. 
 

3/2020 Bidra til etablering av faglig kompendium for leger i samarbeid med Dnlf, Nevrohabilitering og sikre 
impl. av dette: 
Sak utsatt 
 
Etablering av kompetanseområdet for leger 
Saken er meldt opp til "Interregionalt fagdirektørmøte". Konklusjonen fra det Interregionale 
fagdirektørmøtet er at de er positivt innstilt til dette, men avventer en henvendelse fra Helsedirektoratet 
eller legeforeningen.  



      

 

 

Vi må bruke andre kanaler for å fremme behovet, ikke en av legene våre (Eva) som skal prøve å fremme 
det internt i legeforeningen, men at AU som «overordnet organ» kan komme med henvendelse til 
legeforeningen og/eller Hdir og/eller HOD. Også aktuelt å bruke bekjentskaper innen helsedirektorat og 
departement for å fremme behovet. 
Per tar et eget møte med Eva og Nils Olav for å drøfte strategi. 
 

4/2020 Handl.pl. Pkt 2.3.3 Bidra til etablering av nettverk mellom leger og hospiteringsordninger.  
Det er aktuelt at leger kan hospitere på A-hus, UNN og Ullevål. Kontakter Eva Male Davidsen, Per 
Wilhelmsen og Nils Olav Aanonsen. Dette handler om etablering av et kompetanseområde og lage 
hospiteringsordninger i denne forbindelse. 
 

5/2020 Handl.pl Pkt. 2.4. Fremme arbeid mht styrkning av psykologfaglig kompetanse (jf handlingsplan) 
Psykologene presenterte seg på ledersamlingen i 2019. Det er etablert psykologfaglige nettverk i Helse 
Midt-Norge og i Helse Sør-Øst. I UNN har psykologene fagmøter.   
  

6/2020 Handl.pl Pkt. 2.4.1 Etablere samarbeid med psykologforeningen og relevante spesialistkomiteer 
AU bør ha en jevn dialog med psykologforeningen slik som vi også har med legeforeningen. Aktuelt å ha en 
dialog med dem for å sikre at det de underviser i er i tråd med det kliniske arbeidet som gjøres. Marion 
snakker med Sidsel Jullumstrø for å undersøke hvem som er aktuell kontaktperson/leder i aktuell komite 
«Habilitering som spesialitet». 
 

7/2020 Handl.pl Pkt. 2.4.2 Bidra til etablering av nettverk og hospiteringsordninger for psykologer innen 
habilitering 
Gå samme vei som for legene med legeforeningen. 
 

8/2020 Behandlingsbeskrivelser (omtalt som «faglige retningslinjer» i møteinnkalling og sakliste) 
Terje og Sigurd Sparr reviderer faglig retningslinje vedr. demensutredning før denne legges ut. 
Atferdsvansker og psykiske lidelser er allerede lagt ut. Utredning av utviklingshemming likeså. 
Vi jobber videre med språkvansker og seksualitet i første omgang. Ikke tid til å ta fatt på dette i dag. 
 

9/2020 Eventuelt 
Kort tid når vi møtes, 2 timer til rådighet for AU-voksne, aktuelt å utvide møtetiden fra 08.00. torsdag for å 
få tid til en arbeidsøkt. 

 

 


