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28/2020

29/2020

SAKSINNHOLD
Godkjenning av referat og møteinnkalling
Møteinnkalling og referat godkjent.
Bjørg Halvorsen jobber i en overgangsfase i 20% stilling i HDIR, for å ivareta de viktigste sakene fram til ny
person ansettes i Inger sin stilling.
Årshjul 2020-2021
Brukes som støtte til arbeid i AU i kommende år.
Fysiske møter blir torsdager og fredager og Skypemøter mellom de fysiske møtene blir på torsdager. Når
det ikke blir fysiske møter holdes Skypemøtene på samme dag som opprinnelig planlagt møte.

Vedlegg referat
fellesmøte 15.10.20 Årshjul AU HABU og HAVO 2019 til 2021.doc

30/2020

31/2020

Gjennomgang av møteplan høsten og våren 2020/21
Neste fysiske møte er planlagt til 19. og 20.11. og Skypemøte 10.12.
På grunn av reiserestriksjoner må det planlagte fysiske møtet holdes digitalt, 19.11. egne innkallinger
kommer.
ISF-koding innen habilitering (Digitalt informasjonsmøte 13/10 kl 10-13)
Kari Anne har lest gjennom presentasjonen fra møtet, det eneste nye er koder på tverrfaglig utredning
med skille mellom kjent tilstand og ukjent tilstand.
Foreløpig regelverk for 2021 er lagt ut.
SDet ser ikke ut til å være nye ting, men stort sett videreføring av årets praksis.
Ved forrige revisjon forsvant ambulant tillegg for møtevirksomhet, håper det kommer inn igjen for 2021.
A-hus har gjort et stort arbeid med å se på egen koding. Behandling og utredning av pasienter i Habilitering
skjer gjennom veiledning av kommunene, dette kan ikke kalles samarbeidsmøter.

A-hus koder det som utredning/behandling av pasienten. Anne Lise viser til var fra e-helsedirektoratet,
som hun har delt med oss tidligere. Svaret støtter A-hus sin vurdering.
32/2020

Avklare fysisk møte i november
Se sak 29 (vedlagt årshjul) og 30.

33/2020

Orientering om arbeidsseminar, kompetanseområde for leger
16.10. skal Per, Kari Anne, Anne Lise, Nils Olav Aanonsen og Inger ha et møte med gjennomgang av utkast
til program for arbeidsseminar.
12.-13.11. arrangeres et arbeidsseminar i Tromsø. Leger fra både barne- og voksenhabilitering, samt
ledere for AU voksen og AU barn deltar. AU barn og AU voksen finansierer arbeidsseminaret, AU voksen
tar den største delen av regninga.
Anne Lise opplever større engasjement fra barneleger nå enn tidligere.
Dette er første gang både barneleger og leger fra HAVO møtes for å komme til felles forståelse om hva
kompetanseområdet bør inneholde og hvordan det bør organiseres.
Modellen overbringes til HOD, vi må begrunne hvorfor det trengs et eget kompetanseområde for leger i
habilitering og overbringe et forslag til hvordan dette kan etableres og utføres i praksis.
Foreløpig beskrivelse av hvordan det skal se ut etterspørres fra HDIR, Eva har forsøkt å lage en mer
visualisert fremstilling.
Inger presiserer at vi må ha ja fra Helsedirektoratet for at dette skal bli tatt videre.
Uavhengig av hva som anbefales fra HDIR, oppfordres AU til å ta med CP-foreningen og NFU og be om et
politisk møte. Det er viktig med politisk aksept da det er politikken som styrer dette til syvende og sist. Per
presiserer at et politisk møte må forankres i AU.

34/2020

Intensiv habilitering, etablering av ressursgruppe med representanter fra hver helseregion
Anne Lise orienterer: det planlegges intensive tilbud for barn og unge i alle regioner, det er etablert et
uformelt nettverk med kontaktpersoner i hver helseregion for å harmonisere tilbudet på tvers av regioner,
slik at det blir noenlunde likt. Ser til hjernehelsestrategien og andre aktuelle dokumenter.
Viktig med forankring og anerkjennelse av nettverket, HDIR informeres derfor om at nettverket dannes.
Rapport om intensiv habilitering har vært til høring i Helse Sørøst og i Helse Nord, men ikke i Vest og Midt?
I helse Vest er det imidlertid vedtatt hvor det intensive tilbudet skal være og det er satt av penger til et
fagnettverk for intensiv habilitering. Nasjonalt fagnettverk for intensiv habilitering er anbefalt i rapporten.
Helse Midt har også fått noen midler for å etablere et tilbud på intensiv habilitering.
Bjørg anbefaler å inkludere rådgiverne i RHFene i dette arbeidet, evt. gjennom AU. Aktuelt å ta opp som
sak med de regionale rådgiverne.

35/2020

Eventuelt
1. Sentralt å synliggjøre pågående saker med Helsedirektoratet ovenfor Ingers leder i HDIR for å sikre
videre samarbeid.
2. Spesialiseringskurs psykologi kjøres fysisk i Oslo. Er det ikke mulig å digitalisere dette? Spesialisering i
habiliteringspsykologi har 19 deltagere som er spredt over hele landet. Nå arrangeres samling 5 av 6, neste
samling kommer først om 2 år, og har store konsekvenser for den enkelte deltager dersom de ikke får
deltatt.
Det er trolig mest virkningsfullt å henvende seg til psykologforeningen via Helseforetakene. AU oppfordrer
til at ledere i habilitering og i HFene for øvrig, henstiller til at spesialiseringskursene avvikles digitalt.

