Referat fra:

AU- HAVO
(Møteleder: Per Wilhelmsen /Referent: Marion E. Ness)

Dato:

15. 10. 2020, kl 13.00-14.00

Tilstede:

Per Wilhelmsen (leder)
Marion E. Ness (sekretær)
Terje Baasland (kasserer)
Randi Myklebust
Eva Male Davidsen

Forfall:

-

SAKSNR.

SAKSINNHOLD

22/2020

Godkjenning av referat og møteinnkalling
Møteinnkalling og referat godkjent.

23/2020

Årshjul 2020-2021

Sted:

Skype

Ledersamling: sted, arrangør, tema for neste år
Allerede besluttet.
Gjennomgang og avstemming vedrørende aktuelle høringer (Synliggjøring av utfordringer i fagfeltet og
initiere diskusjon vedr. veiledere, retningslinjer, prosedyrer/standarder både nasjonalt og regionalt)
«Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming», høringsfrist 17.11.20
Medisinsk forening for nevrohabilitering sender inn egen høringsuttalelse. Eva sender over
høringsuttalelse når denne foreligger, for deling.

24/2020

Ledersamling
Helse Nord, både HABU og HAVO ønsker å arrangere en jubileumskonferanse 2021. Enighet i AU voksne
om å støtte forslag om fagkonferanse, felles for ledere og ansatte i 2021.

25/2020

Kompetanseområde for leger i habilitering, orientering om arbeidsseminar
12.-13.11. arrangeres et arbeidsseminar i Tromsø. Leger fra både barne- og voksenhabilitering, samt
ledere for AU voksen og AU barn deltar.
Dette er første gang både barneleger og leger fra HAVO møtes for å komme til felles forståelse om hva
kompetanseområdet bør inneholde, hvem som skal være veiledere, hvem skal gjennomføre kurs og hvor
mange kandidater skal oppnå spesialkompetanse per år.
Spørsmål om mandagsundervisninga kan brukes som et obligatorisk kurs, og hvilke justeringer som i så fall
bør gjøres? Hvem skal være godkjente utdanningssteder? Det er behov for et eget sekretariat som fatter
beslutninger, og en koordinator for kompetanseområdet.
Kompetansehevingstiltaket er tenkt sydd på samme lest som et vanlig spesialiseringsløp for leger. Dette er
et kompetanseområde som griper over flere spesialiteter, og det blir viktig at de vanlige
spesialiseringsforløpene også prioriteres for å sikre det mangfold av kompetanse, som pasientene har
behov for.

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 forsøker å lage en mer visualisert
fremstilling.
Per sender ut forslag til gruppeoppgaver som leger i tjenestene kan komme med kommentarer til,
eventuelt kan leger være tilgjengelig for innspill mens arbeidsseminaret pågår?
AU voksen støtter gjennomføring av seminar.

26/2020

Neste møte, uke 47 hvordan er situasjonen med tanke på covid-19 restriksjoner?
Flere helseforetak har lagt ned forbud mot reising og deltagelse på eksterne møter fram mot jul. Ikke
aktuelt med fysisk møte før på nyåret.

27/2020

Eventuelt:
Orientering om samarbeid med HDIR
Inger Huseby går av med pensjon. Kontakten med AU har vært fordi Inger har sett nytten av å ha kontakt
med fagmiljøet. Stillingen er allerede lyst ut, søknadsfrist 1.11.
For å prøve å få videreført samarbeidet med HDIR er det aktuelt å synliggjøre konkret hvilke tema vi vet vil
være aktuelle å sette på dagsordenen for videre samarbeid. Eksempel på aktuelle tema:
Hjernehelsestrategien, koding - ISF, intensiv habilitering, prioriteringsveiledere, arbeidsgrupper om NOUer
og veiledere, opptrappingsplan HAB/REHAB, tilpasset brukerundersøkelse

