Referat fra fellesmøte:

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

Dato:

28.05. 2020 kl 09.00.-09.45.

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)
Trude Høvik Yacoubian (AU-HABU)
Terje Baasland (kasserer AU HAVO)
Wenche M Røkke (sekretær AU -HABU)
Eva Male Davidsen (AU- HAVO)
Hilde Lund (kasserer AU-HABU)
Kari Helene Reinsås (AU-HABU)

Sted:
Skype

Forfall:
SAKSNR.
Sak 13/2020

SAKSINNHOLD
Omlegging av tjenester fra StatPed
Møte med:
• Bjørg Halvorsen, leder av RHABU (Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge)
Oslo universitetssykehus.
• Inger Huseby fra Helsedirektoratet.
• Sigrid Aas, rådgiver for habilitering i Helse-Midt Norge RHF.
• Inga Skagseth, Statped
Arbeidsgruppen ønsker å drøfte med AU. Det gjelder et arbeid som nå foregår, som oppfølging av
Stortingsmelding 6, som legger opp til en betydelig reduksjon og spissing av mandatet til Statped. I
den forbindelse ser man på arbeidsdeling og samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten,
og det blir blant annet pekt på en del tjenester og oppgaver som Statped til nå har utført, og som
de må vurdere å avvikle og ev overføre til spesialisthelsetjenesten. Det vil få betydning for
habiliteringstjenesten.
Dette er et samarbeid mellom Utdanningsdir og Helsedir, og Statped leder arbeidet som startet opp
i begynnelsen av mars, og skal være ferdig 1.11. Inger Huseby og Elin Østli fra Helsedir har vært
med i ei arbeidsgruppe fra starten, mens oppnevning av personer fra spesialisthelsetjenesten (via
HOD og RHFene) har tatt tid. Det er aktuelt å komme i dialog med berørte parter i
spesialisthelsetjenesten for å få frem synspunkter på arbeidsdeling og samarbeid med Statped.
Sammensatte lærevansker og ASK er særlig relevant å drøfte med habiliteringstjenestene, også
synshemming og ervervet hjerneskade. For Statped blir pasienter med varig, omfattende og
komplekse behov, sentrale framover. Statped skal i det videre ha kompetanse om små spesialiserte
fagområder.
Arbeidsgruppen ønsker en representant fra AU, de kan kommunisere med i det videre arbeidet. AU
gir tilbakemelding om at vi vil møte arbeidsgruppen samlet, via Skype.
«Oppdragsbrev Statped – samarbeid Statped og helse», legges ved.

