Referat fra fellesmøte:

AU-HABU/HAVO’S Fellesmøte
(Møteleder: Per Wilhelmsen /Referent: Marion E. Ness)

Dato:

12.03.2020 kl 12.00.-15.00.

Tilstede:

Per Wilhelmsen (leder AU-HAVO)
Kari Anne B. Ringdal (Leder AU-HABU)
Anne Lise Høyland (AU-HABU)
Marion E. Ness (sekretær AU-HAVO)
Randi Myklebust (AU-HAVO)
Hilde Lund (kasserer AU-HABU)
Terje Baasland (kasserer HAVO)
Wenche M Røkke (sekretær AU -HABU)
Eva Male Davidsen
Kari Helene Reinsås (AU-HABU)

Sted:
Skype

Trude Høvik Yacoubian (AU-HABU)
Forfall:
SAKSNR.
Sak 11/2020

SAKSINNHOLD
Møte med Nasjonalt kompetansetjenestenettverk/ Regionale kompetansesentre:
• Hvem utgjør Nasjonalt kompetansetjenestenettverk
Helse Vest: Edit Victoria Lunde og Cathrine Nøttingnes
Helse SørØst: Bjørg Halvorsen og Anette Olsen
Helse Midt: Bjørg Neset og Rannei Sæther
Helse Nord: Per Wilhelmsen representerer regionalt fagnettverk
Kort powerpointpresentasjon om hva de ulike kompetansemiljøene arbeider med i
fellesskap.
• Arbeid med å utarbeide regionale (og nasjonale?) retningslinjer-samt videre
arbeid med forankring og implementering
To regionale retningslinjer utarbeidet i HSØ, om oppfølging av barn med Down
syndrom og utredning av utviklingshemming hos barn. Det gjøres også et arbeid
med retningslinje for utredning av voksne med utviklingshemming i HSØ.
De lager også en behandlingslinje for utredning og behandling av barn med
utfordrende atferd, basert på arbeid som allerede er gjort for voksne på A-hus.
Hvordan gjøre retningslinjene tilgjengelig, f.eks. på Habilitering.no?
Vi har allerede egen fane for behandlingsbeskrivelser på habilitering.no.
Kan retningslinjer gjøres tilgjengelig på samme vis?
Ulike retningslinjer bør legges til de som er ansvarlige, og må stå for oppdatering,
og heller lenke til disse på Habilitering.no. Aktuelt å legge de ut på E-håndboken,
der det er mulighet for å dele med alle sykehusene i landet. Ferdige retningslinjer
sendes til Hans Christian Høgås for «publisering» på egen nettside. Man må ta
lokalt ansvar for kvalitetssikring av de aktuelle prosedyrene som tas i bruk.
• Deltagelse og bidrag på Lederkonferanse i Habilitering, 22.-23.09.2020
Det blir mulighet til å orientere om arbeid som er gjort rundt omkring på de ulike
Regionale kompetansesentre på lederkonferansen. En kandidat fra de Regionale
kompetansesentrene oppnevnes til å være med på å utarbeide programmet for
lederkonferansen.

• Forankring av ulike prosjekter og utviklingsområder
Alle tjenester jobber med ulike fagprosedyrer rundt om i landet. Er det mulig at de
Regionale kompetansesentrene bidrar til å utarbeide felles nasjonale prosedyrer?
F.eks. samarbeide om å utforme retningslinjer på hvordan man behandler Kapittel
9-saker. Fordel om man ble enig om en metodikk på hvordan man kan jobbe med
utarbeiding av felles prosedyrer. RHAB HMN har allerede hatt et samarbeid med
fagmiljøet i Molde om temaet.
Prosedyrer.no er en nettside som er aktuell for oss også, de har strenge krav til
kvalitetssikring og at arbeidet skal være kunnskapsbasert. Mer effektivt om ulike
fagmiljøer i habilitering påtar seg ansvar for å utarbeide prosedyrer på ulike
områder, men at det deltes på f.eks. prosedyrer.no.
Ønskelig at vi lager oss en felles prioriteringsliste på hva som bør utarbeides først
og sist, og at arbeidet fordeles mellom ulike fagmiljøer i hele landet – «målrettet
dugnad».
Det er ønskelig med et møte for å gjøre en brainstorming, og om mulig lage en
prioriteringsliste. Nasjonalt kompetansetjenestenettverk vurderer hvilke
muligheter de har til å bidra i et sånt arbeid, og AU inviterer til et fysisk møte i Oslo
26.5.
• Brukerundersøkelse for habilitering – sak utsatt
• Innspill fra AU HABU/HAVO om aktuell forskning
a) konkrete forslag til doktorgradsprosjekter/andre forskningsprosjekter med høy
relevans for habilitering, og som gjennomføres i Norge av navngitt kandidat
b) forslag til tema/problemstillinger som er relevante for forskning innen habilitering
c) informasjon om konkrete planer for forskning/innretting for forskning ved HABU/HAVO
enhet(er) som kan være aktuelle å presentere på konferansen
Programkomiteen har frist 24.3. Tilbakemelding kan gis til Edith Victoria Lunde per mail.
Sak 12/2020

Sak 13/2020

Møte med nyetablerte NKUP Nasjonalt kompetansesenter for Utviklingshemming og
psykiske lidelser v/seksjonsleder Ellen Munkhaugen
Målgruppe for tjenesten er ansatt i spesialisthelsetjenesten som gir tilbud til personer
over 16 år med utviklingshemming og/eller autisme og psykiske lidelser.
• Informasjon om tjenesten, ansatte og målsetning
Leder i 100% stilling og tre ansatte i 50% stillinger. 2,7 årsverk.
Anbefaling fra HDir. Kunnskapsutvikling skal komme hele landet til gode, ikke
sentralisering. Utredning, diagnostikk og behandling av psykiske lidelse hos
mennesker med PU anses som et kompetansesvakt område. NKUP har ansvar for
kompetansehevende tiltak i spesialisthelsetjenesten. Har vært rundt på HFene,
men har avlyst en del møter pga. Corona nå. Har rettet henvendelsene mot
psykiatritjenestene først og fremst.
PP er sendt ut til gjennomlesing. Møtet avbrytes pga. dårlig dekning.
Saker utsatt:
• Arena for kompetansespredning – kurs, fagdager, undervisningsressurs (5 min)
• Arena for forskning (5 min)
• Fagnettverk (5 min)
• Tilgjengelighet (5 min)
• Annet (10 min)
Godkjenning av referat fra siste møte

Sak 14/2020

Program ledersamling 2020

Sak 15/2020

Årsmøtekalender AU

Sak 16/2020

Eventuelt

