
Årsmelding  

1. Arbeidsutvalget 2019/2020 

Helse Vest har en representant i  AU i tillegg til leder. 

AU 2019-20 representant vararepresentant 

Helse Vest Kari Anne B. Ringdal (Leder)  

Helse Nord Hilde Lund (2019-2021) Oddmar Ole Steinsvik  

Helse Midt  Anne Lise Høyland (2018-
2020) 

 

Helse Vest Kari Helene Bjo Reinås (2019-
2021) 

 

Helse Sør-Øst (1) Trude Høvik Yacoubian (2018-
2020) 

Sørlandet sykehus Kristiansand 
(2018-20) 

Helse Sør-Øst (2) Wenche Røkke (2019-2021) OuS (2019-2021) 

 

Konstituering 

Leiar vald for 2018/2019 på årsmøtet 12.09.18.  

Leiar:   Kari Anne B. Ringdal 

Kasserar:   Hilde Lund 

Sekretær:   Wenche Midjo Røkke 

AU medlemmar:  Kari Helene Bjo Reinås 

   Anne Lise Høyland 

   Trude Høvik Yacoubian 

 

Valkomité og revisor vald på årsmøtet  

   Valgkomite: Anne-Helene Marøy Ulvestad og Jon Skranes  

   Revisor: Kari Krum Bang 

 

2. Møter og aktivitet 

Arbeidsutvalget har hatt 2 ordinære 2 dagers møter i Oslo, samt 3 ordinære møter gjennomført via 

Skype grunnet covid-19 tiltak. Møtene ble samkjørt med AU voksen.  

Dag 1: Separate og felles møter i arbeidsutvalgene (møtelokale til Legenes hus) 

Dag 2: Møte med HDir og andre instanser (møtelokale i Hdir) 

AU har hatt korte videomøter i forkant av møtene i Oslo. 

Det har også vært avholdt ad-hoc videomøter sammen med AU voksen og Helsedirektoratet i 

forbindelse med pandemien.  

 



 

3. Handlingsplan 

AU har tatt utgangspunkt i handlingsplan vedtatt på årsmøtet i 2019, samt arbeidet med andre saker 

i samarbeid med AU voksen og Hdir.  

 

4. Samarbeid med andre: 

HDir 

Møtene med HDir er opprettholdt.  

Vår hovedkontakt har vært Inger Huseby. I tillegg har vi samarbeidet med andre aktuelle fagpersoner 

i Hdir.  

 Oppfølging av arbeidet med retningslinje for utviklingshemmede ved Per Kristian Wandås 

 Endringer i ISF 2020 ved Bjørnar 

Overgang barn-voksen, Barn og unge (0-24) med sammensatte behov og deres familier ved 

Midia Aminsadeh fra Kulturdepartementet 

Stortingsmelding «Utviklingshemmede og deres menneskerettigheter» ved Inge og Ahmad 

Ghanizadeh fra Barn- og familiedepartementet.  

Nasjonal hjernehelsestrategi 

Erfaringsutveksling knyttet til håndtering av pandemien i habiliteringstjenestene og i 

kommunene 

Andre saker til informasjon 

HOD 

Det planlagte møtet med HOD ble ikke gjennomført grunnet pandemien.  

 

Møte med regionale rådgivere Habilitering: 

Årlig oppdragsdokument 

Styrking av medisinskfaglig kompetanse i habiliteringstjenestene 

Overgang barn-voksen innen habiliteing 

Psykiatriske døgnplasser for utviklingshemmede 

 

Regionale kompetanseenheter innen helseregionene 

Målsettingen om å ha møte med kompetanseenhetene fra alle regioner ble ikke gjennomført på 

grunn av pandemien.  

 



AU voksen 

Vi erfarer at mange av temaene vi drøfter er aktuelle for både HABU og HAVO. Møter med Hdir skjer 

i tett samarbeid. Vi erfarer at vi i flere saker har felles fokus, med vi har også behov for separat 

drøfting av noen saker i AU barn.  

I forkant av møter med Hdir har leder for AU barn og AU voksen hatt videomøter med HDir for 

planlegging og samordning av saksliste.  

AU barn og voksen har i fellesskap laget et årshjul som ivaretar årlige oppgaver i arbeidsutvalgene.  

AU barn og voksen besluttet i fellesskap avlysning av årets lederkonferanse grunnet 

koronasituasjonen. Gitt pandemien har alle som satt i AU barn 2019-2020 sagt ja til å fortsette. Dette 

er tatt opp i de ulike regionene i forkant av beslutningen om å avlyse årets årsmøte. Beslutningen ble 

meldt inn til Brønnøysundregisteret.  

 

5. Habilitering.no 

Hjemmesiden holdes jevnlig oppdatert. Universitetssykehuset i Nord Norge har hatt ansvaret for å 

følge opp denne, denne ordningen videreføres.  

 

6. Økonomi 

Utgiftene ligger innenfor rammene av inntektene. Inntektene er basert på kontingent fra tjenestene. 

AU Barn har i 2019/2020 hatt mindre utgifter enn tidligere år grunnet mindre reiseaktivitet til Oslo 

fra mars til september.  

 

Avsluttende kommentar 

AU er sammensatt av engasjerte og dyktige ledere og vi har hatt en god fordeling av oppgaver 

internt. AU er sammensatt av ledere fra de ulike helseregionene. Pandemiens inntog i landet gjorde 

at det var behov for hurtig omstilling av møtestruktur og innhold i drøftinger i starten. Muligheten til 

å treffes fysisk forsvant og vi ble nødt til å forholde oss til hverandre kun digitalt. Til tross for dette 

opplever vi i AU at denne omstillingen gikk greit.  

Fellsmøtene med AU voksen og Hdir har også vært preget av godt samarbeidsklima og stort 

engasjement med tema og problemstillinger som er viktige for tjenestene og tilbudet til 

pasientgruppen.  

Faste møter med HDir bør videreføres. Det samme gjelder årlig møte med regionale rådgivere. Selv 

om årlig møte med HOD ikke ble gjennomført i år, bør det jobbes for at dette videreføres.  

 

Desember 2020 

På vegne av AU barn 2019/2020 

Kari Anne B. Ringdal 


