
 
NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNE- OG UNGDOMS- HABILITERING ARBEIDSUTVALG 

 

REFERAT 
Nasjonalt ledernettverk barnehabilitering 
Arbeidsutvalget   
Dato 27.05.2020 

 
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 

19/2020 Godkjenning av referat fra møte AU HABU 23.04.20 
Godkjent 

20/2020 Ledersamling 2020, Helse Midt 

Avklaring om ledersamling skal gjennomføres som planlagt, eller om den skal avlyses på grunn av 

situasjonen med Coronapandemi. 

Det stemmes for at ledersamling avlyses da AU ikke har fått jobbe med de sakene vi har på agendaen 

under unntakstilstand, og også er forsinket i forberedelsene til ledersamlingen. Det er også uklart om 

det av hensyn til smittevern, blir anledning til å gjennomføre et så stort arrangement allerede i 

september. 

Mulighetene for å holde et mindre Webinar med påfølgende årsmøter drøftes, men medlemmene i 

AU ber om fritak fra arbeidsoppgaver et sånt arrangement vil medføre, da det fortsatt er mye lokalt 

arbeid som må gjøres for å gjenopprette normal drift i de enkelte seksjonene.  
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Årsmøtet må, som en konsekvens av ovenstående, utsettes med ett år. Dette medfører at 

representanter i AU, som er på valg i år, må sitte ett år lengre.  

AU ønsker å fokusere på neste års 30års jubileumskonferanse, og har til intensjon at denne skal være 

åpen for alle ansatte i habiliteringstjenestene. AU ønsker innspill fra regionene vedrørende 

jubileumssamling.  

AU informerer om avgjørelsen i regionene. Dersom det kommer klare innvendinger til avgjørelsen 

må ny drøfting gjøres. 

 

21/2020 Handlingsplan for AU HABU 
Kari Anne har gjort noen endringer i planen i fht å systematisere områdene mer punktvis i tråd 
med det AU HAVO har gjort. Greit at Handlingsplanene ser like ut i framstillingen selv om 
innholdet er ulikt. Kari Anne sender ut Handlingsplanen til oss i AU og ønsker innspill i forkant av 
møtet 17.06.2020. Hun stiller også spørsmål ved hva vi ønsker å oppnå med Handlingsplanen. 

22/2020 Evt. 
Kari Helene; har fått spørsmål fra BUP i sitt HF ang hvem som skal utrede FAS, BUP eller Hab? Hva 
gjøres rundt omkring? Dette oppleves noe uklart i andre HF’er også. Fellesnevner; pasienten utredes 
der hvor henvisningen kommer. Hab har oppfølging på de FASbarna som har en grad av psykisk 
utviklingshemming, BUP følger opp de med normale kognitive evner. 
 
Wenche; hva får fastleger av informasjon etter at vedtaksbrev er sendt ut om at Hab tar saken? 
Dette gjelder oppfølgingssaker/veiledningssaker, ikke de rene utredningssakene. Sykehuset 
Innlandet sender i noen saker ut førsteutredningsrapporten og så avslutningsrapport, andre saker får 
bare vedtaksbrevet og så avslutningsrapporten med en oppsummering av hva som er gjort. Ingen 
sender ut behandlingsplaner til fastlegene. Konklusjon: her har vi alle et forbedringspotensiale. 
 
Anne Lise; ang smittevernregler for helsepersonell så anbefaler hun en videopresentasjon fra FHI 
som ble publisert 20.04 kl 13.00 – etter 50 min og ut er det svar på spørsmål som gjelder 
helsepersonell med en til en kontakt som er veldig bra. Også mye bra info på covid19nor.no 

 
Neste møte med AU HAVO er 17.06.2020 kl. 14.00 – 15.30 på skype/join. 


