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36/2020 
 
 
 

Godkjenning av referat og møteinnkalling 
Møteinnkalling og referat godkjent. 

37/2020 Lederkonferanse 2021 
AU voksne ønsker å ta opp på nytt om det skal gjennomføres felles konferanse i 2021 siden det er et 
jubileumsår. Det er flere argumenter for at det er behov for konferanse, ingen fysiske møter gjennomført i 
år, behov for nettverksbygging osv. 
Ønskelig at konferansen er åpen for deltagelse for alle som jobber i habilitering, og at det blir en 
konferanse med fysisk oppmøte. 
 
Det er fortsatt usikkert med 2021 og koronasituasjonen. Mange vil nok prioritere andre kurs fremfor en 
habiliteringskonferanse når det først åpnes opp. Det er interessant dersom det blir spisset tema, og også 
enklere å bygge nettverk rundt spissede tema. Deltagelse på konferanse er valgfri, ingen forventning om 
oppmøte. Fint hvis de som har økonomisk mulighet kan delta. 
 
Regionene tar det opp i sine respektive ledernettverk på nytt. 

38/2020 Aktuelle høringer som berører fagfeltet 
Høring vedrørende Statped kommer, dato ikke kjent enda. 
 

39/2020 
 

Avlønning ansatte i habilitering i spesialisthelsetjenesten (leger, psykologer, fagkonsulenter og 
terapeuter) 
Kommunene betaler bedre enn Helseforetakene. Ønskelig med en liten lønnskartlegging for ulike 
yrkesgrupper innenfor habilitering? 
 
Må passe oss for å gjøre fagforeningsarbeid. 
Kjent fra store deler av landet at det er vanskelig med rekruttering fra alle faggrupper, og lønn er en viktig 
faktor, det er ikke til å komme fra.  
Hører også signaler om at det er forskjeller mellom hab.tj. i Norge. Noen får ulike tillegg, som ikke gis 
andre steder. Ulikt innad i regioner også. 



Ønskelig å gjøre en liten kartlegging. 
De sist tilsatte tjener ganske mye mer enn de som har vært i tjenesten i 20 år.  
Psykiatri ligger over i lønnsnivå både på leger og psykologer. 
 
Hans Christian samler inn info om lønnsnivå i habilitering/grunnlønn på alle faggrupper.  
Aktuelle tillegg for funksjoner og ubekvemstillegg må også være med.  
Agendaen er å undersøke om det er ulikhet mellom regioner/tjenester, og om vi ligger langt under 
lønnsnivå i kommunene. Spørsmålet er om lønnsnivået ligger for lavt med tanke på reelle 
rekrutteringsmuligheter? 
 

40/2020 Koding 
Info fra UNN, som har hatt intern koderevisjon:  
Av 60 konsultasjoner manglet 11 dokumentasjon i journal og var heller ikke kodet.  
Journalnotatet ble gått gjennom for å se om det var samsvar mellom det som står i journalen og hva som 
ble kodet, det ble sett mangelfull koding og at feil koder ble brukt. 
 
Ønskelig at det blir delt mer informasjon om dette, f.eks. på en lederkonferanse. Er allerede forespurt om 
å holde innlegg på lederkonferansen, hvis den blir noe av.  
 

41/2020 Informasjon om kompetanseområde for leger (tilbakemelding fra arbeidsseminar) 
Det foreligger et tresiders referat fra arbeidsseminaret som legges ved her. 

vedlegg referat 

19.11. Arbeidsseminar kompetanseområde.docx
 

Både voksen- og barnehabilitering var representert. 
Det er planlagt å møtes en gang til før nyttår, for å få til mer avklaringer. Dersom det etableres et 
kompetanseområde, hvor skal det være organisert og hvor skal det forankres? Viktig at ledere og leger i 
habilitering er enige om hvordan det skal være. Vi må jobbe mot interkommunalt fagledernettverk for å få 
en eller annen beslutning knyttet til dette. 
 

42/2020 Aktuelle saker til HDir 
Koding og samarbeid med Bjørnar 
Hjernehelsestrategien 
Ulike høringer 
Involverer andre personer fra HDIR hvor habilitering bør være representert, f.eks. veileder om mennesker 
med utviklingshemming - Per Christian Wandås 
Fokus på RHFmøtene og møtet med HOD en gang årlig. 
Oppdragsdokumentet 
Arrangerer nasjonal lederkonferanse for habilitering, naturlig arena for dem å nå ut til tjenestene på. 
Manglende medisinsk kompetanse i habilitering. 
Intensiv habilitering. 
 

 
43/2020 

 
Eventuelt 
Siste møte med Inger Huseby i morgen, før hun går av med pensjon. AU bestiller blomster til henne. 
 

 

 


