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Inger Husby deltok på sak 14/2020

Sted:
Skype

ingen
Forfall:
SAKSNR.
Sak 14/2020

SAKSINNHOLD
Møte med HDir/Inger Husby
Inger Husby ønsker en status fra alle habiliteringstjenestene ang hvilke tjenester som tilbys nå som
hvert HF normaliserer aktiviteten - ønskelig med status både fra spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten
Hvert HF har sendt inn noen linjer til referenten;
Status Ahus og OUS:
Ahus har mer eller mindre normaldrift på poliklinikk og ambulant virksomhet, både barn og voksne.
Masse smitteverntiltak … Oppfordrer de som kommer til å ta med færrest mulig følgepersoner
Vi supplerer mer enn før aktiviteten med videomøter, men mer som ekstraaktivitet for å ta igjen
det iv tapte de foregående ukene.
Ullevål/OUS gjør som oss.
Status HABU Helse vest:
• Tjenestenes drift normaliseres ved alle fire HABU. Samtidig er det strenge restriksjoner.
• Fysiske polikliniske tjenester er godt i gang. Det gjennomføres screening før oppmøte ved
flere av tjenestene, og ved oppmøte på sykehuset før konsultasjon.
• Små team rundt pasient ved poliklinikk.
• Begrenset hvor mange som kan ledsage pasient.
• Tjenestene avgjør til hver tid, hva som må skje fysisk og hva som kan skje over skjerm.
Fortsatt følges en del opp via skjerm.
• 3 av 4 HABU tilbyr nå ambulante tjenester. Det er hos flere utarbeidet egne retningslinjer
for ambulante oppdrag.
• Grupper og kurs er stort sett utsatt til høsten eller på ubestemt tid.
• En HABU prøver ut gruppetilbud over skjerm.
Status Helse Midt:
• Pasienter tilbys fortrinnsvis video- eller telefonkonsultasjoner, men få av våre nyttiggjør seg
det, og får derfor komme inn til samtaler i poliklinikk ved behov.
• Samtaler/observasjoner/undersøkelser gjennomføres også ambulant.

•

Det har vært, og er delvis fortsatt, en utfordring at kommunene har hatt svært strenge
smittevernregler for målgruppen, slik at bofellesskap har vært stengt for besøkende.
Dette har blant annet medført at vi har måttet gi uttalelser på Kap 9-vedtak (bruk av makt
og tvang) uten å ha møtt pasientene. Evalueringer baseres kun på Skypemøter med personale og
evt. pårørende.
• Tilbud om fysioterapi er gjenopprettet.
• Veiledning til personalgrupper er fortsatt vanskelig å gjennomføre i praksis, på grunn av
smittevernhensyn. Dette er en svakhet i behandlingstilbudet til målgruppen, da godt
miljøterapeutisk arbeid ofte er helt avgjørende for bedring av både psykisk helse, atferd,
livskvalitet.
• Vi mener vi har like god tilgjengelighet til samarbeidspartnere som før Coronautbruddet,
men vi er tilgjengelig via andre kanaler ved større bruk av Skype/Teams og telefonmøter.
Status Helse Fonna:
- Poliklinikk med lege går tilnærmet normalt, en bruker noe lenger tid pr konsultasjon for
smitteverntiltak.
- Det stilles kontrollspørsmål/screening vedr. sykdom før konsultasjon.
- Det er startet opp med veiledning/konsultasjon både ved tjenesten og noe ambulant. Regel
om maks 5 personer
- Testing er startet opp igjen, men ikke kommet på samme nivå som før pandemien
- En del konsultasjoner foregår via video eller telefon både til pasient og instanser
- En del ambulant virksomhet begrenses ut i fra om kommuner ønsker oss i deres lokaler,
men det begynner å normalisere seg
- Utstrakt fokus på smittevern både ved ambulant og poliklinisk tjeneste hos våre ansatte.
- Fremdeles utstrakt bruk av hjemmekontor i og med at de fleste ansatte deler kontor
Status fra Telemark:
Ved HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark begynner vi å komme tilbake til mer normal drift. Vi
har etter påske startet opp igjen utredning og behandling av pasienter ved fysisk oppmøte. Dette
har økt på utover i mai og vil øke ytterligere i de kommende ukene. Der det er formålstjenlig og
faglig forsvarlig, benytter vi fortsatt video- eller telefonkonsultasjoner med pasienter, pårørende
eller samarbeidspartnere. Det er restriksjoner knyttet til at pasienter kun kan ha med seg 1
ledsager. Dette vil nå løses litt opp, jfr. nye sentrale føringer.
Vi har hatt begrensninger knyttet til ambulant virksomhet og deltakelse på eksterne møter. Vi har
imidlertid åpnet mer og mer opp for ambulant virksomhet. Forutsetningen for at vi skal reise ut, er
at det er trygge smittevernrutiner på ambulant sted. Det er imidlertid ikke alle boliger som ønsker
å ta imot fagpersoner utenifra. Ved deltakelse på eksterne møter, skal vi fortrinnsvis benytte
videokonferanse. Det er også noen begrensninger knyttet til møtevirksomhet i egne lokaler.
Vi har fortsatt strenge smittevernrutiner og adgangskontroll til lokalene våre.
Nå svarer jeg opp for vårt sykehus, men på bakgrunn av videomøter med lederne i HSØ, har jeg
inntrykk av at de andre tjenestene også begynner å nærme seg mer normal drift.

Status fra HABU Finnmarksykehuset:
Poliklinisk virksomhet: Vi er tilbake i tilnærmet ordinær virksomhet. Det er fortsatt litt færre
pasienter, da vi vi må sørge for at pasientene ikke møtes i våre lokaler. Pasientene ønsker nå å
komme.
Fortsatt gjøres en del av den polikliniske virksomheten digitalt, mer enn før.

Ambulant virksomhet: Vi har begynt å ambulere igjen. Fortsatt er det noen barnehager/skoler som
ikke er klare for at vi kommer ut, så noe ambulering blir av den grunn utsatt.
Ambulering til kommunene lengst unna, har vært en utfordring da det har vært vanskelig å finne
overnatting – det er ikke alle hoteller som har åpnet opp igjen. Så noe ambulering blir av den grunn
utsatt til høsten.
Vi har nå noe lavere aktivitet enn på samme tid i fjor, men det skyldes ikke korona, men at vi er lavt
bemannet pga. sykefravær.
Status fra Sykehuset Innlandet:
Tilnærmet normal aktivitet i poliklinikken. Fortsatt smittevernregler i form av maks fem personer i
rommet ved konsultasjoner og kun pasient og pårørende får møte, ikke fagpersoner fra
kommunene. Vi screener alle pasienter/pårørende noen dager før de skal inn og gjentar de samme
spørsmålene når de kommer til poliklinikken. Opplever at alle vil komme.
Ambulant virksomhet er i gang i noe mindre målestokk. Vi forhører oss med kommunen i den
enkelte sak om de ønsker at noen fra SI skal komme, det varierer en del fra kommune til kommune
men også innad i kommunen fra barnehager til bolig.
Når det gjelder kommunehelsetjenesten så har vi vært bekymret for tilbudet til våre pasienter der
ute, har sendt noen bekymringsmeldinger ang manglende tilbud f.o.m 12.03.20 og fram til
skolene/barnehagene åpnet. Regner med at dette bedrer seg framover nå. PPT sitter fortsatt på
hjemmekontor i flere kommuner, noe vi synes er helt merkelig …

Refleksjoner etter dialog møte ang stortingsmelding 6; betydelig reduksjon og spissing av
mandatet til Statped
En arbeidsgruppe er i full gang med dette arbeidet; her er våre regionale RHAB’er representert
sammen med representanter fra Statped. Arbeidsgruppen ønsker en representant fra AU som de
kan kommunisere med i det videre arbeidet.
AU bestemmer at alle i AU Havo og AU Habu deltar på Skypemøter med arbeidsgruppen slik at alle
stemmer blir hørt.
Kari Anne melder dette tilbake til Bjørg Halvorsen. Kari Anne og Per koordinerer møtetidspunkt
med Bjørg H og kaller oss inn.
Møteplan for AU’ene framover:
• 17.06.20 – møte på skype/join
• 20.08 – 21.08.20 fysisk møte i Oslo
• 22.09- 23.09.20 fysisk møte i Oslo
• 19.11 – 20.11.20 fysisk møte i Oslo Fredagene blir det møte med Hdir.
Sak 15/2020

Sak 16/2020

