
 

 
                                      

 
RHABU er en regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst som skal bidra til å styrke kvaliteten på habiliteringstjenestene i regionen 
gjennom formidling av kunnskap og bygging av kompetanse. Målet er å bidra til kunnskapsbaserte tjenester bygget på forskning, klinisk 
erfaring og brukerkunnskap. Målgruppen for RHABU er primært ansatte i spesialisthelsetjenesten i regionen, som jobber med habilitering 
av barn og unge (HABU). Se nettsiden til RHABU for informasjon om vårt arbeid: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rhabu  
 

 

ÅRSPLAN 2023 
 

Kunnskapsformidling og kompetansebygging 
 
Regional habiliteringskonferanse 14. og 15. februar 2023 
 
Basiskurs i habilitering  
 
Gjennomføre ulike tiltak som har til formål å heve kompetanse og eventuelt endre praksis i HABU på følgende prioriterte områder: 

1. Psykisk helse i målgruppen for HABU  
2. Utfordrende atferd i målgruppen for HABU 
3. Praksis som sikrer barn og unges rett til informasjon og medvirkning 
4. Barnepalliasjon 
5. Kontorfaglig kompetanse og praksis  
6. Ervervet hjerneskade i forbindelse med implementering av behandlingslinjen 
7. Søvn og søvnvansker i målgruppen for HABU 

 
Andre tema kan vurderes tatt inn ved behov og kapasitet. 
 

Prioriterte tema  

1. Psykisk helse i målgruppen for HABU 

 Bidra til at HABU har nødvendig kompetanse for å fremme god psykisk helse og forebygge psykiske plager. 

 Bidra til at HABU har kompetanse til å avdekke psykiske lidelser. 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rhabu
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rhabu
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 Samarbeide med RBUP om kompetansebygging i HABU og BUP når det gjelder utredning og behandling av barn og unge med 
intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme.   
 

2. Utfordrende atferd i målgruppen for HABU 
Bidra til kompetanseheving i forbindelse med implementering av behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd hos barn 
og unge i HABU. 
 

3. Barn og unges rett til informasjon og medvirkning  

 Øke bevissthet om å ivareta helsekompetanse og samvalg i habilitering. 

 Bidra til praksis som sikrer barn og unges rett til informasjon og medvirkning, gjennom gode rutiner og tilgang på ressurser/verktøy 
som støtte i arbeidet.  

 Bidra til gode rutiner og praksis rundt vurdering av samtykkekompetanse.  
 

4. Barnepalliasjon 
Bidra til at HABU i regionen har nødvendig kompetanse og gode rutiner for oppfølging av barn og deres familier i målgruppen i samarbeid med 
barnepalliative team i eget helseforetak. 

5.  Kontorfaglig kompetanse og praksis 
Bidra til kompetanseheving og likere praksis innenfor det kontorfaglige/merkantile området.  
 

6. Ervervet hjerneskade hos barn og unge 
Bidra til at HABU har nødvendig kompetanse for å gi helsehjelp til barn og unge med ervervet hjerneskade i tråd med anbefalingene i den 
regional behandlingslinjen og kompetansekartleggingen som er gjennomført i prosjektet. 

 

7. Søvn og søvnvansker i målgruppen for HABU 
Bidra til at HABU har nødvendig kunnskap om søvn, og kompetanse til å avdekke og behandle søvnvansker. 
  

Kunnskapsbasert praksis og faglige retningslinjer 
 
Behov for å utarbeide nye retningslinjer og behandlingslinjer skal vurderes fortløpende og drøftes med ledernettverket. Det samme gjelder 
eventuell tilpasning og implementering av relevante retningslinjer av god kvalitet utgitt av andre fagmiljø/instanser i inn- og utland. 
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Implementering, monitorering og revisjon av ferdige retningslinjer og behandlingslinjer 

TILTAK 

Retningslinje for utredning av barn ved spørsmål om utviklingshemming 
Gjennomføre en revisjon av retningslinjen og gjøre kjent eventuelle endringer. 
 

Retningslinje for oppfølging av barn og unge med Down syndrom 
Gjennomføre digitale samlinger for ansatte i HABU 2x årlig for å dele erfaringer og drøfte utfordringer rundt oppfølging av barn og unge med 
Down syndrom i tråd med retningslinjen. 
 

Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd hos barn og unge 
Gjennomføre ulike tiltak for å understøtte implementeringen av behandlingslinjen. 

 

Utarbeide nye faglige retningslinjer og behandlingslinjer 

TILTAK 

Retningslinje for oppfølging av personer med cerebral parese (CP) 
Bidra i et nasjonalt arbeid med å utarbeide en faglig retningslinje for oppfølging av personer med CP. Arbeidet ledes av NorCP. 
 

Kunnskapsbasert praksis 

TILTAK 

 Bidra til å gjøre kjent og holde oppdatert emneside om habilitering på www.helsebiblioteket.no 

 Bidra til å øke fagpersoners ferdigheter i å søke etter og kritisk vurdere forskningslitteratur gjennom deltakelse i arbeid med faglige 
retningslinjer og behandlingslinjer 

 
Vurdere nye tiltak basert på erfaringer fra undervisning og retningslinjearbeid. 
 

Fagnettverk 
TILTAK 

Gi støtte til etablerte regionale fagnettverk 

 Ha oppdatert informasjon om nettverkene og kontaktinformasjon på RHABUs nettside. 

 Tilby økonomisk støtte til innleide forelesere på nettverksmøter. 

 Ha kontakt med nettverkene for å informere om prioriterte områder for kompetanseheving i regi av RHABU, og fange opp nye 
kompetansebehov.  

http://www.helsebiblioteket.no/
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 Innhente årsrapporter fra de regionale nettverkene og legge dette frem for ledernettverket. 

 Bidra til at flerkulturelt nettverk har bred deltakelse og gi praktisk støtte til nettverkssamlinger 

 Delta i og gi organisatorisk støtte til regionalt fagnettverk for ervervet hjerneskade hos barn og unge. 
 
 
Nye fagnettverk 

 Vurdere om kontorfaglige samlinger skal videreføres som et fagnettverk. 
 
Behov for eventuelt andre nye fagnettverk skal drøftes og besluttes i ledernettverket. RHABU skal bistå praktisk i etablering av nye nettverk på 
prioriterte områder. 
 

Forskning 
TILTAK 

Informere om aktuell forskning som er relevant for HABUene gjennom emneside på Helsebiblioteket, egen nettside, nyhetsbrev og Facebook. 
 

Delta i Norsk Akademi for Habiliteringsforskning. 
 

Virksomhetsdata og kvalitetsindikatorer 
TILTAK 

 Oppdatere årlig oversikt over stillinger i HABUene pr 31.12 fordelt på faggrupper. 

 Bistå HSØ i utviklingen av en nettside om pasientaktivitet i habiliteringstjenesten basert på data fra Norsk pasientregister (NPR) 
 

Informasjon 
TILTAK 

Informasjon om tjenestetilbudet i regionen for tjenestebrukere (pasienter og pårørende):   

 Holde oppdatert en regional nettside om habiliteringstjenester for barn og unge i samarbeid med Regional koordinerende enhet: 
https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet 

 Bidra til at informasjonstelefonen for ReHabilitering (800 300 61) gir god informasjon om habiliteringstjenester for barn og unge i 
regionen.  

 Bidra til informasjon om ulike diagnoser innenfor HABUs målgruppe på nettsiden Helsenorge.no. 
 

https://www.sunnaas.no/regional-koordinerende-enhet
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RHABU bruker egen nettside, nyhetsbrev og Facebook for å informere om: 

 aktiviteter i regi av RHABU 

 aktuelle kurs og utdanninger i regi av andre 

 nye føringer for tjenestene 

 helsepolitiske saker med betydning for HABUs målgruppe 

 faglige ressurser fra inn- og utland 
 

Samarbeid 
TILTAK 

Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering.  
Nettverket er basert på at utveksling av kunnskap og erfaring, og samarbeid om ulike fagutviklingstiltak, på tvers av regioner, kan bidra til 
forbedret kvalitet på habiliteringstjenester og til mer effektiv kompetanseutvikling.  
 
Satsningsområder i 2023: 

 Holde oppdatert en emneside om habilitering på Helsebiblioteket. 

 Dele informasjon om aktiviteter og fagutvikling i egen region. 

 Vurdere samarbeid om fagutvikling på tvers av regioner 

 Kontakt med Arbeidsutvalget for barne- og voksenhabilitering rundt felles satsningsområder. 
 

Regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst og nasjonale kompetansetjenester 
Kontakt og samarbeid med andre kompetansetjenester som tilbyr kompetanseutvikling som er aktuelt for ansatte i HABU, for å: 

 Arrangere kurs/fagdager sammen for ansatte i HABU. 

 Invitere forelesere fra andre kompetansetjenester til våre kurs/fagdager. 

 Lære av hverandre om hvordan drive og utvikle kompetansetjeneste. 

 Unngå overlappende arrangement. 
 

En oversikt over aktuelle nasjonale og regionale kompetansetjenester finnes på nettsiden til RHABU. 
 

Andre oppgaver 
Fagplan for habilitering 
RHABU skal bidra i utarbeidelsen av fagplanen, og bidra i oppfølging og gjennomføring av tiltakene i fagplanen innenfor mandatet til RHABU 
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Skadelig seksualisert atferd 
RHABU deltar i det nasjonale kompetanseutviklingsprosjektet om skadelig seksualiser atferd hos barn og unge 
 

Nasjonal retningslinje for palliasjon til barn og unge 
RHABU skal bidra i arbeidet med å revidere den nasjonale retningslinjen. 

 
 


