
 
NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNE- OG UNGDOMS- HABILITERING ARBEIDSUTVALG 

 

REFERAT 
Nasjonalt ledernettverk barnehabilitering 
Arbeidsutvalget   
Dato 05.03.2020 

 
Møtested: Skype 

Deltagere: Deltagere: 
Kari Anne Brynjelsen Ringdal 
Kari.anne.brynjelsen.ringdal@helse-fonna.no 
90109185 
 
Hilde Lund 
hilde.lund@finnmarksykehuset.no 
90010445 
 
Wenche Midjo Røkke 
wenche.rokke@sykehuset-innlandet.no  
97676362 
 
Trude Høvik Yacoubian 
hovt@sthf.no  
90163295 
 
Anne Lise Høyland 
Anne.Lise.hoyland@stolav.no 
92647057 
 
Kari Helene Bjo Reinås 
Kari.helene.bjo.reinas@sus.no 
93663308 

 
Helse Vest 
 
 
 
 
Helse Nord 
 
 
 
Helse SørØst 
 
 
 
Helse SørØst  
 
 
 
Helse Midt  
 
 
 
Helse Vest 

 Frafall: ingen 

Sak nr Referent : Wenche Midjo Røkke 

11/2020 Godkjenning av referat fra møte AU HABU 30.01.2020 
Godkjent 

12/2020 Gjennomgang av forslag til årshjul for AU barn og voksen 
Kari Anne har utarbeidet et forslag til årshjul i samarbeid med Per. Forslag om å flytte 
aktivitetsregistrering/finansieringssystem til januar siden endringer i ISF gjelder fra årsskiftet. Dette 
bør for øvrig være tema på alle møtene. Konklusjon: alle studerer årshjulet til vi møtes neste uke og 
kommer med evt innspill. Godt jobbet så langt, nyttig med årshjul. 

13/2020 Likeverdsreformen- erfaringsdeling deltakelse på dialogmøter 
Kari Helene var tilstede konferansen i Stavanger. Det var et fint program for dagen, men dårlig 
oppmøte. Mange brukerrepresentanter og de hadde sin agenda som de «kjørte på». Ulrik 
Sverdrup var veldig aktiv i fht å formidle til Bent Høie at Habiliteringstjenestene er dårlig 
bemannet – har stått stille i fht ressurser. Det var bra!  
Ellers har ingen av oss andre vært tilstede på disse dialogmøtene. Invitasjon har ikke gått i linja og 
når vi fikk høre om det var det kort varsel. Hab Helse Midt hadde to tilstede på Steinkjermøte, de 
var ikke spesielt imponert over dagen. 

14/2020 NOU-autisme – settes opp til drøfting på møtet i Oslo? 
Noen av oss har skummet gjennom NOU’en. Anne Lise har vært på en presentasjon. Mye å sette seg 
inn i. Vi tar den opp på møte vårt neste uke, Anne Lise viser oss den presentasjonen hun var på. Skal 
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vel være høring – når og hvem? 

15/2020 Møte med RHabene 
RHabene har ytret at de ønsker møter med oss. Da må de komme med forslag til hvilke tema de 
ønsker å drøfte. Generell informasjonsutveksling er nyttig. De har sagt at det er ønskelig å snakke om 
den nasjonale forskningskonferansen. Utlysning av 90 mill til forskning ang intensiv habilitering er et 
sentralt tema. Det er søknadsfrist 01.04.2020 og det ryktes at det er forsøk fra Rhabene om å få til en 
felles søknad? En nasjonal søknad med underprosjekter i hver region? 
Det er kjent at RHab Midt jobber med en prosjektsøknad og PIH på Sørlandet og OUS har visst kastet 
seg på. Dette må vi får høre mer om. Når vi møter Rhabene neste uke er uklart – torsdag eller fredag? 
Kari Anne sjekker med Per. Dekningsgrad i de forskjellige Habene kan også være et sentralt tema å ta 
opp. 

16/2020 Koding – oppdatering vedr. dialog/spørsmål til e-helse/Hdir, gjennomgang kortliste utarbeidet av 
UNN 
Fortsatt en del uklarheter rundt koding/endringer i ISF 2020. Dette vil bli tema på møte med HDir 
neste fredag. Vi må være godt forberedt. Anne Lise har sendt inn spørsmål til kodehjelpen, men mye 
tyder på at de ikke helt vet hva de svarer på – svar som tyder på at de ikke helt vet hva vi driver 
med/hva vi spør om. 
Det må være riktig å bruke behandlingskoder på tilbakemeldingsmøter/samarbeidsmøter. Det er en 
viktig del av utredningen/behandlingen hvor det gis mange anbefalinger om videre tiltak. 
WPBA25; konsultasjon med pårørende eller andre nærstående personer uten pasienten til stede gir 
høy inntjening. Andre nærstående personer er ikke tjenesteytere i kommunen. WPBA15 skal da 
brukes når vi er i samarbeid med/gir veiledning til kommunalt tjenesteapparat, NAV og BVT. Denne 
gjelder også om samarbeidet/veiledningen gis på VK. 

17/2020 Forberede saker til neste fysiske møte i mars 

• NOU autisme og tourette; gjøre en oppsummering i fellesskap 

• Koding – erfaringsutveksling og forberedelse til møte med HDir fredag 

• Handlingsplanen – hvordan ligger vi an? 

• Gjennomgang av Årshjulet – innspill? 

• Oppdatering av de spørsmålene vi skulle sende ut til HF’ene ang autisme og tourette – noen 
som har fått svar? 

18/2020 Evt 
Ingen saker 
NB blir det problemer med oppmøte p.g.a koronavirus må vi satse på å avvikle møtene på VK – 
flerpartskonferanse. 

 


