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Sak nr
Referent : Wenche Midjo Røkke
31/2020 Godkjenning av referat fra møte AU HABU 20.08.20
Godkjent
32/2020 Gjennomgang av årshjul AU Habu
Enighet om at dette er ryddig og strukturert. Veldig bra, godkjent. Når tenker vi å ha et nytt møte
med barneombudet? ISF koding bør være en sak på samarbeidsmøtene med HDir.
33/2020
Rapport ang Intensive tilbud, høringsuttalelse
Helse Vest og HSØ har gitt høringsuttalelse. Helse Midt har ikke fått rapporten til høring. Helse
Vest har fått midler til stillinger, det har også Helse Midt. Viktig at vi samordner oss på tvers når
det gjelder regionale tilbud. Vi må dele på ideer og løsninger. Vi er forskjellige, og det har vært
ulike prosesser rundt dette allerede. Det bør være en kontaktperson i hver region som kan ha
kontakt med hverandre på tvers – nettverkssamarbeid. Må unngå variasjon i tilbudet. I HSØ har
det regionale fagrådet for habilitering i sitt innspill «gått i mot» at det skal etableres regionale
tilbud, mens andre RHF’er bygger opp regionale tilbud.
I HSØ er ikke ervervet hjerneskade pasientene inkl i intensiv habilitering.

34/2020

Det er behov for et møte med rådgiverne i Rhab’ene før oppdragsdokumentet skrives.
ISF koding 2021

Kari Anne og Per har vært i et digitalt møte med Hdir 13.10.20. Mye ser ut til å være uforandret for
oss. Det ligger en powerpoint presentasjon inne på Hdir fra dette møtet.
WMAA10 – tverrfaglig utredning kjent tilstand
WMAA11 – tverrfaglig utredning ukjent tilstand
Gjelder kun for en dag, får ikke mer selv om utredningen tar flere dager.

35/2020

36/2020
37/2020
38/2020

Faggrupper ansatt i andre stillinger enn sin egen profesjon får ikke refusjon for sin aktivitet.
Videre samarbeid med Hdir
Inger Husby går av med pensjon i november, stillingene er utlyst. Bjørg Halvorsen skal vikariere i 20
% st fram til ny rådgiver er på plass. AU må formidle at vi ønsker og forventer at samarbeidsmøtene
med Hdir opprettholdes som før framover.
Koding/statistikk/ambulante tjenester/legeressurser/psykologressurser – mange tema vi har behov
for å drøfte med Hdir – Per og Kari Anne utarbeider et skriv til Hdir for å synliggjøre hva vi
forventer/ønsker av møter framover.
Planlegging av neste møte i november
Blir det fysisk? Dette tas opp i fellesmøte med AU Havo.
Høring av to veiledere
Høringsfrist 01.11 og 17.11. Alle oppfordres til å dele på det vi skriver i uttalelsene.
Evt.
Statped må bli et tema til novembermøte
Anne Lise sitter i styret for Frambu. Synes dette er krevende og ønsker å si noe om det på neste
møte.

