
 

Referat fra: 

 

AU- HAVO  

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

 

Dato:   

 

Tilstede: 

 

 

 

 

 

Forfall:  

29.04. 2021, kl 11:15-12:00 

 

Per Wilhelmsen (leder) 

Marion E. Ness (sekretær)  

Terje Baasland (kasserer) 

Randi Myklebust 

Hans Kristian Høgås (HAVO UNN) 

 

Eva Male Davidsen  

 

Sted: Skype             

SAKSNR. SAKSINNHOLD 

 

7/2021 

 

Godkjenning av referat fra sist møte og innkalling 

Referat og innkalling godkjent. 

 
 

8/2021 

 

Kortliste og/eller samordning vedrørende koding og aktivitetsregistrering (rapportering) 

Forslag om å etablere et nettverk av sekretærer i habilitering for å lage en felles kortliste (behandlerlapp) 

med oversikt over aktuelle prosedyrekoder til bruk i habilitering. Nettverket kan møtes og revidere 

kortlisten i forbindelse med årlig revisjon av kodeverket. 

Forslaget fremmes for AU HABU. 

 

 

9/2021 

 

Lederkonferansen 

Går gjennom foreløpig program 

vedlegg 3 29.4.21 

utkast program jubileumskonferanse sep 2021.docx
 

 

Gjennomgang av oppgavefordeling før årsmøtet 

Handlingsplanen, Randi og Marion ser på denne 

Hans Kristian lager årsmøteinnkallinga 

Marion snakke med Hilde Husby om å være ordstyrer 

Terje uthører med sekretær 

Randi snakker med protokollunderskriver 

Hans Kristian sender mail til Wanja R. fra UNN, Narvik, om å være protokollunderskriver nr 2. 

Årsmelding lages av Per over 2 siste år. 

 

Alle regioner må lage en skriftlig valgrutine og sende inn skriftlig sitt valgresultat til AU, hvem som er AU-

representant og hvem som er vara. 

 

 

10/2021 

 

Medisinsk kompetanseområde innen habilitering 

Ikke noe nytt siden sist. 

Per og Karianne har hatt et møte med den nye kontakten i HDir, Silje. 

Per tar kontakt med rådgiverne i de regionale HFene. 

 

 

11/2021 

 

Mulige fremtidige saker fra Hdir (syn- og søvnproblemstikk / behandling innen HAB) 

Mer informasjon om dette i fellesmøte med AU HABU. 



 

 

12/2021 

 

Kartleggingsoppdrag knyttet til oppdragsdokumentet (Terje) 

Hvordan gjennomføre dette rent praktisk: intervjuene gjøres av et par stykker i AU i løpet av juni. 

Oppdragsdokumentet er utgangspunktet, og for å svare ut dette er det behov for å få frem geografiske 

ulikheter, ulike pasientgrupper, ulikt kompetansenivå og ulik tilgang på kompetanse. 

Resultatet legges frem på lederkonferansen til høsten. 

vedlegg 29.4.21 

Spørsmål til ledere i habilitering.docx

vedlegg 2 29.4.21 

Prosjekt kartlegging habilitering 2021 ver 2.docx
 

 

 

13/2021 
 

Gjennomgang av saker/punkter til oppfølging ved Randi,  
 
Kompetanseområde er meldt som sak i morgen i møte med helsedir. 
Fra møte med Helsedir 22.01.21:  
HDir sender rapporten til HOD om kort tid, denne er unntatt offentlighet. Handler om områder der det 

kreves økt kompetanse. Handler om tiltak i hjernehelsestrategien, habilitering nevnes i forhold til dette. 

Innspillet til HOD går i første omgang på selve ordninga, hvordan den skal rigges…… 

 
Fra møte 20.11.20 m/Inger: 
…..Inger kommenterer at det vil være en klar anbefaling fra HDir at dette iverksettes. Når notatet sendes til 

HOD er det viktig at AU ber om innsyn. Er det ønskelig med et møte med HOD bør AU utfordre 

Autismeforeningen og CP foreningen, det er de som kan be om et møte med politisk ledelse. 

 

Fra au barn/voksen 18.02.21: 

Konklusjon: som ledere må vi skape en retning og dette er vi enige om er viktig. Per, Anne Lise, Eva og 

Kari Anne tar initiativ til et møte med organisasjonene; Autismeforeningen. NFU og CP foreningen. 

 

 

Fra møte 22.01.21 – var dette et ønske? 
Jubileumskonferanse, spisses for å fremme et kompetanseløft. RHFene bidra med en liten sum, slik at vi 

kan få flest mulig deltagere. 

 

Og…fra 18.02.21: 

Jubileumskonferansen 2021 

Behov for å etablere en arbeidsgruppe. 

Bør det være et spisset tema, som begrenser deltakelse – og at det gir seg selv hvem som bør delta? Flere 

mener at det vil bli vanskelig og sende mange ansatte p.g.a økonomiske begrensninger. 

Forslag til tema:  

• Sertifisering av tester, kursing i tester 

• Inntaksarbeid/prioriteringsveiledere 

• Journalføring/journalforskrift 

• Parallellsesjoner med særfaglige tema 

 

Vi bør ha et paraplytema, hva med: «Hva er spesialisert Habilitering?» «Hva er gode nok tjenester?» 

 

 
Gjennomgang av aktuelle områder/tema for samarbeid mellom AU’ene og HDir frå møte m/ Inger 20.11.20 

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 

 

14/2021 
 

Eventuelt 

Ingen saker meldt. 

 
 


