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SAKSNR.
Sak 17/2020

SAKSINNHOLD
Innspill til Inger/Hdir om status i tjenestene vedr. drift etter corona
Inger og Midia i Hdir har fått referatet fra forrige fellesmøte hvor status vedr drift etter
koronasituasjonen fra alle tjenestene er beskrevet. Hdir er fornøyd med innspillene og sier at det
er svært nyttig for de å få denne oversikten og har sendt det videre til aktuelle parter. Hab
tjenestene kan bli kontaktet av Hdir ang oppdatering av status. NB blir ofte korte frister.

Sak 18/2020

Hjernehelsestrategien
Inger gir en tilbakemelding på Hjernehelsestrategien. Det har nå kommet oppdrag fra HOD;
Styrke det medisinsk faglige tilbudet både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i
hht «Veilederen for Habilitering, rehabilitering, Individuell plan og koordinator».
Hdir kommer tilbake til dette til høsten med et mer operasjonalisert oppdrag.

Sak 19/2020

Inger: spørsmål til AU i forbindelse med forvaltningsrevisjon om tilbudet til barn og unge med
funksjonsnedsettelser
Riksrevisjonen ønsker en undersøkelse i fht barn og unge med funksjonsnedsettelser og familiene
deres ang hvilken bistand de får fra spesialisthelsetjenesten, kommunene og NAV og hvordan
bistanden blir koordinert.
Hvordan er kapasiteten i spesialisthelsetjenesten når det gjelder tjenester til barn og unge med
funksjonsnedsettelser? Er det forskjell mellom HF’ene i fht kapasitet? Det er snakk om å se på
klagestatistikk og intervju av familier. Oslo - Rogaland – Viken og NAV/Bufdir er foreløpig pekt ut
som «undersøkelsesområder».
Det ble en del diskusjon rundt hvilke data/statistikker/tidligere undersøkelser som skal brukes i
denne sammenheng. Av erfaring er det vanskelig å stole på undersøkelser av kapasitet/antall
stillinger i de enkelte Hab tjenestene, noen er samorganisert barn/voksen, andre ikke.
Handlingsplan for barn og unge som i sin tid ble skrevet av Bjørn Lærdal begynner å bli «gammelt
nytt». Tilsynsrapport fra 2006? Aktivitetsrapporteringen fra SAMDATA? Elisabeth Rinde jobbet
fram en rapport i 2013 som gir en talloversikt av tjenestene, noe å hente der? Helse Midt hadde
en reguleringsplan som sa noe om kapasitet/måltall – kan det være noe? Nordlandsforskning har
har innhenta overordna tall fra tjenester i 2015 – hvilke tjenester var med her?

Brukerundersøkelse i Habu Helse Vest kan gi noe info.
Klarer vi å følge Prioriteringsveilederne? Ventelister og fristbrudd vil si noe om tjenestenes
kapasitet? AU mener at tallene ikke vil bli sammenlignbare.
Bør Riksrevisjonen ta tak i dekningsgraden i fht barnepopulasjonen/voksenpopulasjonen i hvert
enkelt foretak?
Hdir trenger et helhetlig bilde av tjenestene – både når det gjelder kapasitet og kompetanse.
Forvaltningsrevisjonen – viktig å fokusere på utfordringer i Hab feltet, det blir et tema i
forbindelse med «Opptrapping av habilitering og rehabilitering».
Midia sender ut spørsmål til hab tjenestene – tre spørsmål til hvert enkelt HF. Et av spørsmålene
vil handle om veiledning til kommunene.
AU er usikker på om en rapportering fra tjenestene vil gi et reelt bilde som vil gi et grunnlag for
sammenligning.
Sak 20/2020

Oppsummering innspill fra regionene vedr. avlysning av årets årsmøter og neste års
jubileumskonferanse.
Det har ikke kommet noen innsigelser fra regionene ang avlysning av årets lederkonferanse og
årsmøte. De som er på valg sitter et år til, heller ingen innsigelser på det.
I dagens møte har AU Havo og AU Habu valgt å gjøre en beslutning i hht statuttene om å avlyse
årsmøte 2020 og at de som sitter på valg blir sittende i styret et år til.
Beslutningen må meldes inn til Brønnøysundregisteret.
Når det gjelder Jubileumskonferanse 2021 og evt gjenta suksessen fra 20 års jubileet med åpning
for ikke bare ledere men også fagpersoner fra tjenestene har det kommet flere innspill på at
tjenestene ikke vil ha økonomi til å sende en stor andel av sine ansatte til en jubileumskonferanse.
Konklusjon: det blir en lederkonferanse med jubileumsfeiring.

Sak 21/2020

Gjennomgang høringsuttalelse NOU autisme fra AU
Skal AU gi en felles høringsuttalelse? Dette har vi diskutert en del og vi kom fram til at det blir
vanskelig å forfatte en felles høringsuttalelse fra AU. Tjenestene er, slik vi er organisert i dag, ulike
i hvorvidt autismepopulasjonen tilhører habiliteringstjenesten eller BUP/DPS.
Enighet om at vi jobber med høringsuttalelsene fra våre egne foretak og at vi gjerne deler på det
vi har produsert hver for oss.
Kom et forslag om at AU forfatter et brev hvor vi redegjør for hvorfor vi ikke velger å sende en
felles høringsuttalelse fra AU. Per og Kari Anne samarbeider om dette brevet.

