Referat fra:

AU- HAVO
(Møteleder: Per Wilhelmsen /Referent: Marion E. Ness)

Dato:

25.02.20 kl 14.30-15.30
Per Wilhelmsen (leder)
Marion E. Ness (sekretær)
Terje Baasland (kasserer)
Randi Myklebust
Eva Male Davidsen

Tilstede:

SAKSNR.
10/2020

Sted:

Skype

SAKSINNHOLD
Gjennomgang av referat fra fysisk møte 30.01.20:
Definisjon av begreper er grei.
Informasjon om «Kunnskapsbasert habilitering» som e-læringsverktøy spres og viderebringes til alle ledere
i Norges land, slik at det kan tas i bruk.
Faglig kompendium for leger, sak utsatt da Eva ikke var med. Kommenter fra Eva er at det er ikke er lurt å
starte med «definisjoner av spesialiteter og tjenestesteder (hva som kan godkjennes), før det faglige
innholdet er mer formulert, f.eks. i et kompendium Kommenter fra Eva er at det er lurt å lande det faglige
innholdet før man går videre med etablering av kompetanseområde.
Møteinnkalling til neste fysiske møte er sendt til 12.3. kl 09.00. sak videreføres der.

11/2020
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. Nils Øyvind Offernes er aktuell kontaktperson i psykologforeningen. Tonje sitter også i
komiteen. Det er aktuelt at AU får se programmet for spesialiseringa og får komme med innspill.
Marion sender mail til Nils Øyvind.
12/2020
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.
Tilbakemeldinger til Terje på det han har sendt over gis per mail senest fredag 28.2.
13/2020
Årshjul for AU HABU og HAVO, Per går gjennom årshjulet.
14/2020
Forberedelse til saker neste fysiske møte i mars, se aktuell sakliste når denne sendes ut.
15/2020
Nasjonalt kompetansenettverk/RHAB-ene:
Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker bedre forankring i habiliteringstjenestene, dialog med AU.
Saker også fra RHABU HSØ og RHAB HMN er meldt inn til neste fysiske møte.
16/2020
Koding
Ikke veldig klare svar fra HDir, vanskelig å vite hvordan vi skal få tydelige svar. Terje, Per, Anne Lise og
Bjørnar bør kunne møtes på Skype for nærmere avklaring.
Terje sender e-post til Per for presisering av hva vi mangler svar på. Per ber om et møte med Bjørnar i
HDir.

17/2020

Eventuelt: NOU bør kanskje leses og drøftes ved neste fysiske møte. Per sjekker med Inger om det er noen
avklaring på høringsrunde på denne.

