
 

 
HANDLINGSPLAN FOR 2021-2022 

 
Arbeidsutvalget, HAVO skal i kommende planperioden prioritere følgende mål, tiltak og 
oppgaver:  
 
1. ORGANISASJON- OG ORGANISASJONSSUTVIKLING  
 

1.1.  Oppfølging Handlingsplan, årsregnskap og årsberetning  

 
1.2.  Forberedelse årsmøte og nasjonal lederkonferanse.  

 
2. KVALITET OG TJENESTEUTVIKLING  
 

2.1.  Fremme arbeid om utarbeidelse av nasjonale «faglige retningslinjer» for utredning 
og behandling, relevant(e) diagnose(r) og tilstandsgrupper for habilitering av voksne.  

 
2.2. Fremme arbeid om implementering og videre utvikling når det gjelder beskrivelser 

av tjenesteforløp for tilstandsgrupper i prioriteringsveilederen. 
Tjenestebeskrivelsene skal gjøres tilgjengelig på www.habilitering.no og fremmes 
som utkast til lokale nettsider for Habiliteringstjenestene ved HF-ene, med 
nødvendige lokale tilpasninger.  

 
 
3. Fremme arbeid om styrkning av medisinskfaglig kompetanse innen habilitering i 

spesialisthelsetjenesten. 
 

3.1. Etablere samarbeid med AU barn, Den Norske legeforening og relevante 
spesialistkomiteer. Gjennomføre årlige samarbeidsmøter med aktuelle 
representanter fra Den norske legeforening. 

 

3.2.  Bidra, i samarbeid med AU barn, Helsedirektoratet, regionale helseforetak og 
Medisinsk forening for nevrohabilitering DNLF gjennom å fremme behov for 
etablering av et kompetanseområde for leger innen habilitering i 
spesialisthelsetjenesten. 

3.3.  Bidra til etablering av faglig kompendium for leger i samarbeid med AU barn, 
Medisinsk forening for nevrohabilitering DNLF og sikre implementering av dette. 
Bidra til lansering og implementering. 

 

http://www.habilitering.no/
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3.4.  Bidra til videreføring av nettverk mellom habiliterings-leger, samt etablering 
hospiteringsordninger.  

 
4. Fremme arbeid om styrkning av psykologfaglig kompetanse innen habilitering i 

spesialisthelsetjenesten. 

4.1.  Samarbeid med AU barn, psykologforeningen og relevante spesialistkomiteer. 
Gjennomføre årlige samarbeidsmøter med aktuelle representanter fra Den norske 
psykologforening. 

 
4.2.  Bidra til etablering av nettverk og hospiteringsordninger for psykologer innen 

habilitering i spesialisthelsetjenesten. 
 
5. Fremme arbeid om styrkning av vernepleiefaglig kompetanse innen habilitering.  
 

5.1. Etablere samarbeid med FO. Gjennomføre årlige samarbeidsmøter med aktuelle 
representanter. Hensikten er å bidra til utvikling av vernepleierfaglig kompetanse i 
habiliteringsfeltet. 

 
5.2. Bidra til etablering av nettverk og hospiteringsordninger for vernepleiere innen 

habilitering i spesialisthelsetjenesten.  
 
6. SAMHANDLING  
 

6.1.  Opprettholdelse og drift av www.habilitering.no i regi av Arbeidsutvalgene for 
HABU og HAVO. 

 

6.2.  Opprettholdelse og drift av Nasjonal internundervisning innen habilitering i regi av 
Arbeidsutvalgene for HABU og HAVO, som driftes av Habiliteringsseksjonen, UNN. 

 
7. Følge opp nasjonale prosesser av betydning for fagfeltet. 

 

7.1. Bidra til å svare ut årets oppdragsdokument. 

7.1.1. «Vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, kompetanse og 
likeverdige tjenester og samhandling i habiliteringstjenestene» 

 

7.2. Andre relevante faglige prosesser og høringsrunder 

 

 

Arbeidsutvalget for Nasjonalt ledernettverk for voksenhabilitering, august 2021. 

http://www.habilitering.no/

