
 
 

Årsrapportering for regionale kompetansetjenester 2016. 
 
Glenne regionale senter for autisme 
 
Helseforetak: Sykehuset i Vestfold HF 
 

Rapporteringsområder 
 

Kompetansetjenestens besvarelse Vedlegg 

   

Beskrivelse av kompetansetjenesten 
– Formål, innhold og avgrensning. 

Glenne regionale senter for autisme ved Sykehuset i Vestfold HF har tre ulike funksjoner med ulike 
virkeområder: 
 

1. Glenne regionale senter for autisme har som ansvar å tilby spesialiserte helsetjenester (klinikk) til 
mennesker med autismespekterforstyrrelser i lokalt sykehusområde ved Sykehuset i Vestfold HF. Glenne 
yter tjenester i et livsløpsperspektiv, det vil si at vi yter tjenester ovenfor både barn/unge og voksne. Vi 
har utredning, diagnostikk og behandling av autismespekter forstyrrelser inkludert samtidige psykiske 
helse utfordringer, samt samhandling med kommunene rundt kompetanseoverføring og 
kompetanseutvikling som våre hovedoppgaver. Årsrapporten omfatter ikke denne delen av 
tjenestene ved senteret. 
 

2. Glenne regionale senter for autisme har funksjon som henvisningskompetansesenter for helseregionen 
Sør-Øst (klinikk). Dette innebærer at de lokale helseforetakene i Helseregion Sør- Øst kan henvise 
pasienter/ tjenester i spesielt kompliserte eller kompetansekrevende saker. I slike saker forutsettes at 
behandlingskontakten og framdriftsansvaret opprettholdes i den lokale spesialisthelsetjenesten. Videre 
kan Glenne bistå ved etablering eller styrking av lokal kompetanse og tjenesteutvikling.  Vårt tilbud om 
veiledning knyttet til EIBI-opplæring for førskolebarn med autismespekterforstyrrelser ulike steder i 
helseregionen, omfattes av henvisningskompetansesenter-funksjonen. 
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Regionale pasienthenvisninger 2016: 
Henvisninger: Status: Seksjonsvis fordeling: 
Totalt: Avvist Antatt Seksjon for tiltak Utredning 
54 (33)  14 (5)  40 (28)  17 (13)  23 (15)  

*Tallene i parentes er tall fra 2015. 
 

 
Fylkesvis fordeling av regionale pasienthenvisninger 2016: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt:    54 (33) 
*Tallene i parentes er tall fra 2015. 
 
 
 

3. Glenne regionale senter for autisme som regional kompetansetjeneste for Helse Sør-Øst. 
Kompetansetjenestefunksjonen fokuserer på å styrke kvaliteten på tjenestene i regionen. Dette innebærer 
å levere tjenestene så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av 
kompetanse både innen spesialisthelsetjenesten og til kommunene på systemnivå. 
 

 

Fylke: Antall: 
Østfold 5 (2) 
Akershus 12 (4) 
Oslo 3 (1) 
Telemark 13 (12) 
Oppland 0 (2) 
Buskerud 12 (4) 
Aust-Agder 1 (1) 
Vest-Agder 5 (5) 
Sør-Trøndelag 0 (1) 
Vestfold 1 (1) 
Møre og Romsdal 1  
Nordland 1 
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Gjennom HSØ sitt Oppdrags- og Bestillingsdokument for Sykehuset i Vestfold HF ble senteret økonomisk 
styrket, noe som satte oss i stand til å ansette en spesialrådgiver i dedikert stilling for å lede våre regionale 
kompetansetjenester. Lederen for kompetansetjenestene skal utelukkende arbeide med regionale 
kompetansetjenester som ligger utenfor ”klinikk”, slik oppgaver og mandat for de regionale kompetansetjenester 
spesifiserer. Spesialrådgiveren ble ansatt i juli 2015 – og fokuserte gjennom høstsemesteret 2015 på utforming av 
tjenestebeskrivelser, stillingsinstrukser og på å etablere kontakt med mulige samarbeidspartnere om ulike 
utviklingsprosjekter. I 2016 har kompetansetjenesten vært involvert i flere prosjekter både i kommuner og 
spesialisthelsetjenester innen helseregionen – som omtales senere i denne rapporten. 
 
Det ble høsten 2016 etablert referansegruppe for vår regionale kompetansetjeneste i henhold til retningslinjenes 
punkt 4.2. Konstitueringsmøte for referansegruppen ble gjennomført i september 2016. 
 
Referansegruppemøter ledes av Anders Johansen (leder for kompetansetjenesten) og Tom Rørby (daglig leder) 
deltar i møtene. 
  
Referansegruppens sammensetning: 
Navn: Stilling/Funksjon: Representerer: 
Anne-Britt Forbord Leder (brukerrepresentant) Autismeforeningen, Vestfold 
Silje Haugland Universitetslektor Universitet Agder 
Inger-Karin Almås Høgskolelektor Høgskolen i Oslo og Akershus 
Stine Kristiansen Ass. seksjonsleder SUA, Vestre Viken HF 
Janne Fossnes Spesialvernepleier EIBI-habilitering Sykehuset 

Innlandet HF 
Helene Samnøy Enhetsleder, barnehabilitering Horten kommune 
Trine Anette Eriksen Spesialrådgiver/OFA Kap. 9 Bærum kommune 

 
Tjenestebeskrivelse ble utarbeidet i september/oktober 2015 – vedtatt av ledergruppen ved senteret 03.11.15 – 
for detaljer, se vedlegg 1. 

   
Har tjenesten en høy faglig 
kompetanse? 
Skriv opp antall ansatte i den 

Spesialrådgiveren er ansatt i full stilling og er utdannet vernepleier med master i læring i komplekse systemer. 
Spesialrådgiveren har også tilleggsutdanning i prosjektledelse.  

Vedlegg 1 
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regionale kompetansetjenesten og 
hvilken kompetanse de ansatte har. 
Hvor mange ansatte har 
forskningskompetanse, 
helsepedagogisk kompetanse, 
osv…? 
 
 
 

 

Av tidligere erfaring har spesialrådgiveren bakgrunn fra klinisk pasientoppfølging i seksjon for tiltak ved Glenne, 
samt erfaring fra klinisk arbeid i kommunens helse- og omsorgstjeneste, med mennesker med 
autismespektersforstyrrelse, psykisk utviklingshemming, ulike syndromer og andre psykiatriske diagnoser. 
Stillingsbeskrivelser finnes i vedlegg 1. 

I prinsippet brukes alle ansatte ved senteret for å løse spesifikke kompetanseformidlings- og/eller 
kompetanseutviklings-oppdrag inn i de regionale kompetansetjenestene. Imidlertid har EIBI en dedikert 
ressursperson som er tilknyttet kompetansetjenestefunksjonen på dette fagområdet – vedkommende er utdannet 
vernepleier med master i læring i komplekse systemer.   
 
Ansatte som benyttes fra senteret har følgende utdanninger: 
 
Legespesialist 
Psykolog/psykologspesialist 
Psykiatrisk sykepleier 
Vernepleier m/Master 
Vernepleier 
Førskolelærer/barnehagelærer m/Master 
Førskolelærer/barnehagelærer 
Pedagog/spesialpedagog 
Pedagog m/Master 
Barnevernpedagog m/Master 
Barnevernpedagog 
 
Senteret har ingen ansatte med forskningskompetanse. Leder for kompetansetjenesten har søkt om forskerstilling 
ved SiV HF, hvor forskningsarbeidet i stor grad kan relateres til fagområdene som dekkes av 
kompetansetjenesten.  
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Beskriv tjenestens aktivitet med å 
formidle og bygge opp 
kompetanse. 

Kompetansehevingsprosjekter/kompetanseutviklingsprosjekter: 
Nedenfor er ulike prosjekter som er avsluttet, pågående eller startet opp i løpet av 2016 beskrevet. 

Videreføring av NAVs “Asperger-prosjekt” til andre fylker i HSØ: Med bakgrunn i allerede lovende 
resultater fra prosjektet i Vestfold (2015) forsøkte kompetansetjenesten i dialog med NAV Vestfold – 
tiltaksavdelingen å få til en avtale om videre prosjektsamarbeid om kompetanse- og erfaringsutveksling med 
andre tiltaksavdelinger ved andre fylkeskontorer innen helseregionen. Videre samarbeid lot seg dessverre ikke 
gjennomføre. Samarbeid med NAV Vestfold formelt avsluttet. 

Imidlertid ble kompetansetjenesten forspurt om å representere i referansegruppe i forskningsprosjektet; 
“Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet” i regi av Møreforskning – som beskrevet under avsnittet 
om forskningsaktivitet. 

Bruk av tvang og makt i skolen – et prosjekt i Horten kommune: Prosjektet har til hensikt å forebygge, men 
også dokumentere nødvendig bruk av tvang og makt overfor elever i skolen, uavhengig av diagnose. Prosjektet vil 
omfatte spesialavdelinger i grunnskolen hvor flere av elevene har diagnoser innen autismespekteret, samt psykisk 
utviklingshemming. Prosjektskisse med tydelig forankring i kommuneledelsen innen ulike tjenestesektorer er 
utarbeidet av prosjektleder i kommunen. Kompetansetjenesten er representert både i styringsgruppen for 
prosjektet og i prosjektgruppen. Kompetansetjenestens oppgaver i prosjektet er knyttet til undervisning, 
veiledning og kompetansehevende tiltak – overfor kommunens involverte opplæringsarenaer. Prosedyre for 
dokumentasjon av tvangsbruk ble pilotert på en spesialavdeling ved årsskiftet 2016/2017. Kompetansetjenesten 
har hatt 1 undervisningskveld for ansatte i skolene knytte til tema; forebygging og dokumentasjon av tvang og 
makt overfor elever i skolen. Kompetansetjenesten har også deltatt i 2 styringsgruppemøter, ett 
prosjektgruppemøte og ett veiledningsmøte i prosjektet i 2016. 

Bidrag i Bærum kommunes kompetansehevingsprogram for miljøarbeidertjenesten: 
Kompetansetjenesten har bidratt i Bærum kommunes eget kompetansehevingsprosjekt, med undervisning om 
Autismespekterforstyrrelser. Det er gjennomført en fagdag om autismespekterforstyrrelser i 2016 for ansatte i 
helse- og omsorgstjenesten. Fagdagen samlet 200 av de ansatte. I etterkant av fagdagen har kompetansetjenesten 
deltatt i møte med kommunens fagnettverk for å videreforedle og tilpasse undervisningsmaterialet fra fagdagen – 
for videre intern kompetanseheving i kommunen. 
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Når kommunens fagnettverk har utarbeidet eget manuskript og kurspresentasjon – vil denne bli kvalitetssikret av 
kompetansetjenesten ved Glenne. 

Kompetansehevingsprosjekt i Hallingdal: I januar 2016 mottok kompetansetjenesten forespørsel om 
deltakelse i et kompetansehevingsprosjekt fra Gol kommune i Hallingdal. Vedlagt søknaden lå ferdig utarbeidet 
prosjektskisse med god faglig forankring i kommunens ledelse. Kommunen hadde også avsatt økonomiske midler 
til delfinansiering av prosjektet, i tillegg til at de søkte om tilskudd for utvidelse av prosjektet hos 
Helsedirektoratet. Til tross for at de ikke fikk tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet ble prosjektet utvidet til 
et interkommunalt prosjekt for alle kommunene i Hallingdal. Fase 1 av prosjektet som ble gjennomført fra april – 
desember 2016 besto av 14 dager med kompetansehevingstiltak i form av kurs og workshops som ble levert av 
Glennes regionale kompetansetjeneste og Spesialseksjonen for utviklingshemming og autismediagnoser (SUA), 
Vestre Viken HF. I forbindelse med gjennomføring av to kursdager om tidlig identifisering av ASF og EIBI for 
barn med ASF bidro Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette syndrom og Narkolepsi, OUS 
HF med foredragsholder som gjennomførte disse kursdagene sammen med foreleser fra Glenne. 

Fase 2 av prosjektet omhandler implementering av et interkommunalt ressursteam for autisme i Hallingdal. 
Kommunene; Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål har alle avsatt ressurser til implementering av ressursteamet, men 
denne fasen av prosjektet er avhengig av tildeling av økonomiske midler. Kommunene søker i disse dager om 
midler for videreføring av prosjektet. Flå kommune har også deltatt i prosjektet, ved å delta i 
kompetansehevingstiltakene som har vært gjennomført i 2016.  

Kompetansetjenesten skal i 2017 gi veiledning til det interkommunale ressursteamet sammen med SUA, Vestre 
Viken HF. I tillegg skal medlemmer fra ressursteamet hospitere ved Glenne, under gjennomføring av Glennes 
foreldreveiledningsprogram for foreldre til barn og ungdom med ASF. 

I forbindelse med kompetansehevingsprosjektet gjennomfører kompetansetjenesten en tredelt 
surveyundersøkelse for å undersøke effekten av kompetansehevingstiltakene. To av de tre surveyene er foretatt, 
siste survey gjennomføres ved årsskiftet 2017/2018. Surveyundersøkelsen er godkjent av NSD. For mer 
informasjon om autismeprosjektet i Hallingdal, se; http://www.hallinghelse.no/ 

(klikk inn på “Prosjekt og tiltak” i venstre meny – deretter klikk inn på “autisme”) 
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Kompetansehevingsprosjekt; Målrettet miljøarbeid – Drammen og Nedre Eiker kommune: 
Kompetansetjenesten startet høsten 2016 opp et samarbeid med Drammen kommune i forbindelse med 
kompetanseheving knyttet til målrettet miljøarbeid – i kommunens allerede eksisterende prosjekt; handlingsplan 
for målrettet miljøarbeid – 2014-2020. På samme tidspunkt mottok kompetansetjenesten en forespørsel fra 
Nedre Eiker kommune om kompetansehevingstiltak innen samme fagområde.  

Etter innledende dialog med Nedre Eiker kommune – gikk kommunene i dialog med hverandre for å drøfte 
mulighetene for å samordne de to kompetansehevingsprosjektene. Kommunene kom til enighet om å samarbeide 
om system rettet kompetanseheving i forhold til implementering av målrettet miljøarbeid innen helse-sosial og 
omsorgssektoren i de to kommunene. Kompetansetjenesten kontaktet deretter lokale spesialisthelsetjenester 
innen Vestre Viken HF, SUA og Habiliteringssenteret – og orienterte om og inviterte dem inn i prosjektet. SUA 
besluttet å bidra inn i prosjektet med kompetansehevende tiltak i samarbeid med Glenne- og vil bistå med 
levering av kurs- og kompetansehevende tiltak i prosjektet i 2018. 

I løpet av perioden 2016 – 2018 skal kompetansetjenesten og SUA levere følgende kompetansehevingstiltak til de 
to kommunene: 

- Faglig bidrag om målrettet miljøarbeid og andre relevante tema på fire rullerende fagdager i Drammen 
kommune. 

- Faglig bidrag på inspirasjonsdag for ledere i Drammen og Nedre Eiker kommune høsten 2016. 
- Lederveiledning knyttet til målrettet miljøarbeid 2 ganger i 2017, Drammen kommune 
- Deltakelse og faglige bidrag i månedlige kompetansegrupper i Drammen kommune, 11 måneder i løpet av 

2017 (Nedre Eiker kommune er representert i kompetansegruppen) 
- Gjennomføring av 8 kursdager/workshop-dager for begge kommunene i løpet av 2018 sammen med 

SUA, Vestre Viken HF 
 
Drammen kommune har fått tildelt kompetansehevingsmidler fra Helsedirektoratet for dette prosjektet i 2015 og 
2016. Begge kommuner har søkt om tildeling av midler til prosjektet for 2017. 
 
Kompetanseheving om psykoedukasjon og Motiverende Intervju i arbeid med mennesker med ASF ved 
Sykehuset Sørlandet HF – HAVO: Kompetansetjenesten startet opp kompetansehevende tiltak ved Sykehuset 
Sørlandet HF, Habiliteringstjenesten for voksne – vinteren 2016, etter forespørsel om dette. 
Kompetansehevingen gjennomføres som fire fagdager, hvor alle ansatte ved HAVO deltar.  
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Kompetansehevingen omfatter tema som; Psykoedukasjon for mennesker med ASF, Motiverende Intervju som 
samtalemetode for å komme i posisjon til pasienter og pårørende samt tilrettelegging og inkludering av 
mennesker med ASF i arbeidslivet. Kompetansehevingstiltaket avsluttes våren 2017. 
 
Andre prosjekter: 
E-læringsprosjekt i regi av SOR (Samordningsrådet): Kompetansetjenesten mottok i november 2015 
forespørsel om å delta i utarbeidelse av et e-læringskurs om autismespekterforstyrrelser, i regi av SOR. E-
læringskurset skal lanseres i SORs opplæringsportal www.helsekompetanse.no og gjøres tilgjengelig på landsbasis 
for ansatte innen helse- og omsorgsfeltet. Kompetansetjenesten har skrevet 2 kapitler til E-læringskurset; Kapittel 
2 (i del 1) – “Typiske trekk ved autisme” og kapittel 3 (i del 3) – “Personalatferd”. Planlagt lansering av E-
læringskurset er våren 2017. 

OFU-prosjekt i regi av Superplus – utvikling av appen “Superspeak”: Kompetansetjenesten mottok i 
november 2015 forespørsel om deltakelse i et OFU-prosjekt vedr. videreutvikling av appen “Superspeak”. 
“Superspeak” er en AAC-applikasjon som er spesielt tilpasset barn og unge med språkvansker, deriblant barn og 
unge med diagnoser innen autismespekteret. Etter innledende dialog og møter med representant fra Superplus er 
intensjonsavtale utarbeidet og vedtatt av senterets ledergruppe. Kompetansetjenesten har gjennom 2016 arbeidet 
med å forankre OFU-prosjektet ved Forsknings og Utviklingsenheten ved SIV. Etter en risiko- og 
sårbarhetsanalyse utført ved IKT-avdelingen ved SIV – har leverandøren/utvikleren av løsningen fått 
tilbakemelding om nødvendige forbedringer med hensyn til personvern og informasjonssikkerhet som må 
ivaretas, før SIV HF kan undertegne OFU-kontrakt. Prosjektet finansieres av Superplus, ulike prosjektpartnere (i 
form av ressurser og innsats) og med forskningsmidler fra Innovasjon Norge. For mer informasjon, se: 
https://superpl.us/. OFU-kontrakt er ikke undertegnet ved skriving av årsrapporten. 

Prosjekter som er avslått: 
Kompetanseheving om Målrettet miljøarbeid – Ski kommune: Kompetansetjenesten mottok våren 2016 en 
forespørsel fra Ski kommune om kompetansehevende tiltak for helse- og omsorgstjenesten. Etter innledende 
drøftinger og dialog med kommunen samt med Akershus Universitetssykehus, Avd. for voksenhabilitering ble 
forespørselen vurdert i ledergruppen ved Glenne – og det ble besluttet å avslå forespørselen, da 
kompetansetjenesten ikke fant tilstrekkelige rammevilkår og forankring for gjennomføring av prosjektet.  
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Prosjekter som er utsatt: 
Risikostyring av tjenesteområde(r) for mennesker med autismespekterforstyrrelse i tre kommuner innen 
Vestre Viken HF: Kompetansetjenesten har over noe tid utviklet en prosjektskisse vedrørende prosjekt om 
risikostyring i kommuner knyttet til tjenestetilbud som ytes overfor mennesker med autismespekterforstyrrelse. 
Prosjektskissen er vedtatt i senterets ledergruppe, og kontakt med annen spesialisthelsetjeneste i regionen, SUA 
Vestre Viken HF er etablert. SUA har gitt positivt svar om at de ønsker å samarbeide om gjennomføringen av 
slikt prosjekt innen deres opptaksområde, Vestre Viken HF. Oppstart av dette prosjektet ble først utsatt til våren 
2017. På bakgrunn av de prosjektaktiviteter som allerede er satt i gang i tjenesten, samt stadig tilstrømming av nye 
forespørsler om deltakelse i ulike prosjekter har kompetansetjenesten sett seg nødt for å omprioritere sine 
aktiviteter. Prosjektet utsettes derfor ytterligere. 
 
Tilbakemeldinger fra samarbeidende aktører tilknyttet ulike prosjekter: 
I forbindelse med årets rapportering til HSØ ble det sendt ut en enkel spørreundersøkelse til ulike 
samarbeidsaktører gjennom 2016, i ulike prosjekter. Fire spørsmål med fem ulike svaralternativer og mulighet for 
kommentarer ble sendt ut til åtte respondenter. 7 respondenter svarte på undersøkelsen.  En oppsummering av 
tilbakemeldingene finnes nedenfor: 
 

1. I hvilken grad har kompetansetjenesten imøtekommet de ønsker og behov samarbeidsaktøren 
har for kompetansehevingstiltakene/samarbeidet som skulle gjennomføres i 2016? 

I liten grad I noen grad I stor grad I aller høyeste grad Vet ikke 
  1 6  

 
2. I hvilken grad har kompetansetjenesten tilpasset formidlingen av kompetanse til mottakernes 

faglige nivå? 
I liten grad I noen grad I stor grad I aller høyeste grad Vet ikke 
  4 3  

 
3. Har kompetansetjenesten fulgt opp de avtaler og kompetansehevingstiltak som ble skissert ved 

inngåelse av samarbeidet? 
I liten grad I noen grad I stor grad I aller høyeste grad Vet ikke 
  1 6  
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4. I hvilken grad har kompetansehevingstiltakene som er levert av kompetansetjenesten, nytteverdi 

for videre fagutvikling i enheten/organisasjonen/prosjektet? 
I liten grad I noen grad I stor grad I aller høyeste grad Vet ikke 
  3 4  

 
I vedlegg 2 finnes svarene med kommentarer fra de ulike respondentene samlet. 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg 2 

   
Gi en vurdering av tjenestens 
arbeid med å bidra til 
implementering av handlingsplaner 
og nasjonale retningslinjer. 

I de ulike prosjektene kompetansetjenesten er involvert i tilstrebes det at kompetansehevingen gjennomføres i 
tråd med handlingsplaner og nasjonale retningslinjer. Det vektlegges også at kompetansehevingstiltak viser til 
handlingsplaner og nasjonale retningslinjer der dette er aktuelt. 

 

   
Gi en vurdering av tjenestens 
aktivitet med å sørge for veiledning, 
kunnskaps- og 
kompetansespredning til 
helsetjenesten.  
 
 
 
 

Veiledning-, kunnskaps- og kompetansespredningstiltakene som er beskrevet nedenfor vurderes som 
hensiktsmessige strategier for å informere og orientere om senterets funksjon som regional kompetansetjeneste 
for HSØ. Videre vurderer kompetansetjenesten at ulike veilednings- og kunnskapsbehov kan følges opp gjennom 
ulike aktiviteter; eksempelvis studiebesøk, hospitering, behovskartlegging og fagutvikling. 

Informasjon og veiledning: 

Senteret arrangerer hvert år sammen med SUA (Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser), 
Vestre Viken HF, et fagseminar for kommunene i Helse Sør-Øst. Storefjellkonferansen er lokalisert til Storefjell, 
Gol og samler hvert år ca. 300 fagpersoner fra kommune- og spesialisthelsetjenester. I 2016 presenterte 
kompetansetjenesten 3 ulike prosjektsamarbeider sammen med prosjektenes samarbeidsaktører under 
konferansen. I tillegg presenterte kompetansetjenesten et faglig bidrag om Motiverende Intervju sammen med en 
psykologspesialist/MI-instruktør fra klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved SIV HF. 

I møtevirksomhet med andre helseinstitusjoner i helseregionen har det vært formidlet informasjon om vår 
funksjon som regional kompetansetjeneste.  

I noen av kompetansehevingsprosjektene/kompetanseutviklingsprosjektene som er beskrevet i denne 
årsrapporten gis veiledning på ulike faglige tema på systemnivå/virksomhetsnivå.  
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På våre nettsider; www.glennesenter.no gis informasjon om den regionale kompetansetjenesten og de aktiviteter 
som pågår i kompetansetjenesten. 

Studiebesøk og hospitering: 

I april 2016 tok kompetansetjenesten imot to professorer fra et universitet i Slovenia, Alma Mater Europaea – for 
et studiebesøk over tre dager. Bakgrunnen for studiebesøket var at det slovenske universitetet hadde mottatt 
prosjektmidler fra Norway Grants i forbindelse med deres prosjekt; ZORA Project, for å utvikle et 
studieprogram om autismespekterforstyrrelser på mastergradsnivå. De to professorene fikk tilrettelagt et eget 
informasjons- og undervisningsprogram hvor vi presenterte de ulike teamene ved Glenne og ulike metoder, 
arbeider og satsningsområder innen hvert team. For mer informasjon om det slovenske universitetet og ZORA 
Project; http://en.almamater.si/free-postgraduate-training-in-the-field-of-autism-n53. 

Vinteren 2016 la Glenne til rette for å ta i mot en hospitant fra Asker kommune som har ansvaret for EIBI-
opplæring i Asker kommune. Hospitanten fikk mulighet til å følge medarbeider i EIBI-teamet ved Glenne over 
tre dager for å få innblikk i hvordan Glenne yter differensierte veilednings- og pasientforløp overfor pasienter 
med ulike utviklings- og funksjonsnivåer.  

Behovskartlegging og informasjonsutveksling om kompetansetjenesten: 

Ved utviklingen av de regionale kompetansetjenestene ved Glenne ble det vurdert som nødvendig og 
formålstjenlig å innhente mer informasjon som kan bidra til en tydeliggjøring av de øvrige kompetansetjenestenes 
funksjoner. Dersom man skal kunne framstå som koordinerte må det avdekkes hvem som har til planer for å 
dekke hvilke behov for målgruppen og på hvilken arena. Dette er også en forutsetning for å kunne arbeide 
kostnadseffektivt om å møte spesialisthelsetjenestenes eller kommunenes behov, og å redusere «dobbeltarbeid». I 
forbindelse med seksjonsleder Arne Terje Gulbrandsens studiepermisjon ble det søkt kontakt med et utvalg 
spesialisthelsetjenester og regionale kompetansetjenester med hensikt å forsøke å avdekke deres behov/interesse 
for samarbeider, og å frambringe informasjon om hva de oppfattet at det kunne være behov/interesse for i 
kommunene. Utveksling av informasjon om kompetansetjenestene, deres forutsetninger, innhold og planer ble 
anvendt som innfallsvinkel til denne enkle undersøkelsen.   

Forarbeidene med å søke opp, kontakte og forsøke å inngå konkrete avtaler om møte med lederne for de 
respektive tjenestestedene ble innledet i oktober/november 2015. Avtalene ble forutsatt gjennomført i løpet av 
januar og innledningen til februar 2016.  
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Henvendelser ble rettet til spesialisthelsetjenestene i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestre Viken og Østfold. 
Det lot seg ikke gjøre å gjennomføre møtene med Sykehuset Sørlandet eller Sykehuset i Østfold i denne 
undersøkelsen (grunnet mangelfull tilbakemelding og ikke forsvarlige rammevilkår til å møtes innenfor den 
avsatte tidsrammen).  

Det ble også inngått avtale med de regionale kompetansetjenestene ved Oslo Universitetssykehus, Regionalt 
fagmiljø for ADHD, autisme, Tourette syndrom og Narkolepsi (RFM) og Regional seksjon psykiatri, 
utviklingshemning/autisme (PUA).  Nedenfor er innspill og ønsker som fremkom under de ulike møtene 
redegjort  for i kursiv. 

• Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourette syndrom og Narkolepsi (OUS) 
v/Munkhaugen: 05.01.16. (Oppfølgingsmøte med Regional kompetansetjeneste, OUS og HSØ v/Glenne 
27.01.16). 

Skole som arena for arbeid med mennesker med autismespekterforstyrrelser utgjør en relativt stor andel av henviste problemstillinger 
til spesialisthelsetjenesten. Til tross for dette ser det ut til at den kompetansetjenesten som først og fremst har ansvar for 
kompetanseformidling i skolen, Statped, har vært for lite involvert i spesialisthelsetjenestenes arbeid for ansatte i skolen og deres elever 
med autismespekterforstyrrelser. RFM anbefaler derfor at det legges til rette for regelmessig samhandling med Statped om 
kompetanseutviklingen i skolen. Dette vil bidra til å etablere rett innfallsvinkel for forankring og framdrift av kompetanseløft i 
skolen som i større grad kan gi varige effekter for lærere og elever.  

Det bør søkes å få til en bredere og mer systematisk samarbeidsform med universitet og høgskoler, slik at 
spesialisthelsetjenesten/regionale tjenester i større grad kan bistå i planlagte forløp i relevante studieprogram, og i mindre grad som 
«løsrevede» forelesningsressurser. Det bør videre søkes hvordan systematiske og planlagte forløp i samarbeid med Rbup, Rhabu og 
Rhavo kan utformes og videreutvikles. Til tross for at dette er kompetansetjenester som har en betydelig bredere målgruppe enn 
mennesker med autismespekterforstyrrelser er det slik at de også skal bidra i fag og tjenesteutvikling for disse målgruppene.  
 

• Habiliteringssenteret Vestre Viken HF v/ Krum Bang: 07.01.16. 

Det anbefales at det sørges for en gjennomgang med fokus på kost-nytte perspektiv med utgangspunkt i våre kliniske data for EIBI-
tilbudene våre. Undersøkelsen ønskes så langt som mulig å kunne gi bedre svar på hvordan den virksomhet som drives under norske 
forhold, med den tjenesteorganisering og den kompetanse vi har tilgjengelig kan dokumentere differensierte effekter av tilbudene. 
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Kompetanseperspektivet både lokalt (i kommunen/barnehagen), i spesialisthelsetjenesten og barnets/familiens forutsetninger (hvilke 
barn har nytte av hvilke tilbud) anbefales omfattet.  
Med utgangspunkt i det faktum at mye av aktivitetene våre knyttes til arbeid på barnehage/skolearena uttrykkes det ønske om 
utvikling av programbaserte veiledningstilbud til ansatte i barnehage og skole (tilvarende en modulbasert modell slik som 
foreldreveiledningstilbudet kan være eksempel på).  
Det anbefales videre at fokus opprettholdes på å forsøke avdekke hva det er som er effektivt i veiledning (lokale forutsetninger, 
kompetanse, motivasjon, ressurser, oppfølging, innhold og varighet i tilbud).  
Videre arbeid med kvalitetssikring av arbeidet med atferdsavtaler og kompetansespredning av en slik tilnærming for egenstyring og så 
friksjonsfri tjenesteyting som mulig anbefales også. 
 

• Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser med alvorlige psykiatriske 
symptomer/atferdsvansker (SUA) Vestre Viken HF v/Hillestad: 07.01.16. 

Deres forventninger til våre regionale tjenester er at vi viderefører og videreutvikler de samarbeidsformene vi allerede har etablert.  
 

• Bærum kommune v/OFA for Kap. 9 Eriksen (gjennomført sammen med leder av regionale 
kompetansetjeneste ved Glenne A. Johansen): 13.01.16. 

Møte med Bærum kommune resulterte i prosjektsamarbeid, som er redegjort for tidligere i denne rapporten. 

• PUA (OUS) v/Rustad Rudi og Bakken: 13.01.16. 

Det anbefales at vi tar initiativ til og legger til rette for regelmessig samarbeid med for eksempel Statped, Naku, RFM og Nevsom for 
videreutvikling og dynamisk samordning av kompetansetjenestetilbudene. De anbefaler, til tross for at det ikke forutsettes at senteret 
skal drive formell forskning, at det prioriteres å etablere, rekruttere og beholde doktorgradskompetanse og at vi også sørger for at 
fagutviklingsarbeidene som vi gjennomfører publiseres. De anbefaler på det sterkeste at vi vurderer å opprette stilling for 
forskningssekretær, en forskerstilling og minst en ressurs til å opprettholde fokus på fagutvikling og forskningsaktivitet.  
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• Habiliteringstjenesten (HABU og HAVO), seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF) og BUP 
(Sykehuset i Telemark HF) v/ ledere/Baasland: 26.01.16. 

I hovedsak var det kvalitetssikringsperspektivet som ble ønsket videreutviklet i samhandling med oss, og med en noe bredere 
innfallsvinkel. Det ble gitt uttrykk for at de ønsket seg beskrivelse av en klar handlingsrekke for hvordan det kunne søkes kontakt 
og om hvilke typer samarbeider (en praktisk tilnærming). Beskrivelsen må også spesifisere forhold som kostnader/kostnadsdeling og 
finansiering av aktiviteter som tilhører samarbeidene.  
Kompetansespredningsprosjekter i forbindelse med etablering av foreldreveiledningstilbud og kvalitetssikringsaktiviteter i forbindelse 
med utredning (konsensusarbeid i tilknytning til ADI-R og ADOS) ble ønsket spesielt. Det ble også framsatt spørsmål om 
mulighetene for hospitering i utredningsarbeid.  
 

• BUP, ungdomsseksjonen Fjellbrott (Vestre Viken HF) v/Gulliksrud: 03.02.16. 
 

Det bør utvikles et kart over kompetansetjenestene med tilstrekkelig god innholdsbeskrivelse til å vite hvilken tjeneste man kan søke 
om hva. «Kartet» gjøres tilgjengelig for alle virksomheter i regionen som yter tjenester til mennesker med autismespekterforstyrrelser.    

Fagutviklingsområder: 

Pivotal Response Treatment (PRT): Opplæring i kjerneferdigheter er en evidensbasert intervensjon for barn med 
autismespekterforstyrrelser. Tilbudet har anvendt atferdsanalyse og kunnskap om barns utvikling som faglig 
grunnlag. Intervensjonen har som evidensbasert behandlingstilbud inntil nå ikke hatt noen utbredelse i Norge, og 
vurderes som et viktig supplement i arbeidet med små barn med autismespekterforstyrrelser.  

Opplæringen foregår i barnets naturlige omsorgs og opplæringsmiljø, og retter seg spesifikt mot motivasjon, 
barnets evne til å handle i sammensatte omgivelser, selvorganisering, og sosiale initiativ. Arbeidet bidrar gjennom 
dette samlet til å øke adaptivt funksjonsnivå hos barnet. Framdriften i behandlingstiltakene er datadrevet.  

Koegel Autism Center ved University of California, Santa Barbara har standardisert kompetansehevingsprogrammet 
for sertifisering og utviklet en manual/håndbok for kvalifisering av behandlingsledere for tilbudet. De styrer selv 
framdriften i kvalifiseringen og arbeidskravene til kvalifiseringsforløpet. Glenne har etter initiativ fra regional 
kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst inngått et samarbeid 
om kvalifisering og spredning av kompetanse til slike intervensjoner. 
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Foreldreprogram: Senteret har utviklet foreldreveiledningsprogram som er programbaserte tilbud til foresatte til 
barn (7-12) og ungdom (12-18) med autismespekterforstyrrelser. Tilbudet er etterspurt i regionen og det 
gjennomføres regelmessige opplæringstilbud for treningsledere, det gjennomføres også opplæring for 
treningsledere etter bestilling av spesielt tilrettelagte opplæringssamlinger og erfaringsseminarer for tjenesteytere i 
regionen. 

 

Psykoedukasjon: Senteret har de siste årene etablert kompetanse og tilpasset individuelle psykoedukative tilbud 
til ungdom og unge voksne med autismespekterforstyrrelser.. Tilbudene er forankret i individuelle behov, og det 
samles informasjon til anvendelse for videre utvikling/”standardisering” av tilbudet. Samarbeid med lokale 
tjenesteytere om overføring av kompetanse til videre oppfølging av målgruppens behov er sentralt. Resultater fra 
arbeidet gjøres kjent gjennom deltakelse og presentasjon i fagkonferanser. Siden 2010 har om lag 150 pasienter 
mottatt individuelt tilrettelagt psykoedukativt tilbud ved Glenne. Vi er ikke kjent med at det finnes andre miljøer i 
Norge med lignende volum i erfaringer med implementering av tilbudet. Det arrangeres målrettede 
opplæringssamlinger for tjenesteytere til etablering og videreføring av lokale tilbud. Siste halvdel av 2016 har vært 
benyttet for å utvikle et psykoedukativt gruppetilbud for pasienter ved Glenne. Første psykoedukative 
gruppetilbud starter opp i løpet av våren 2017 ved Glenne. 

 

Senterets ressursgruppe for psykoedukasjon har dialog med Ullevål sykehus, BUP (OUS) i form av 
erfaringsutveksling knyttet til etablering og gjennomføring av psykoedukative tilbud overfor pasienter med ASF. 
Siste møte ble gjennomført høsten 2016. 

Glenne regionale senter for autisme vurderer aktiviteten i vår kompetansetjeneste som målrettet og i tråd med 
oppgavebeskrivelsen i retningslinjen. Kompetansetjenestens aktivitet i 2016 omfattet aktiviteter som 
kompetanseformidling, drift og deltakelse i ulike fagnettverk, samt etablering og kompetansetilførsel i flere ulike 
kompetanseutviklingsprosjekter med geografisk plassering ulike steder i helseregionen. Kompetansetjenesten har 
også bidratt i oppfølging av regionale henvisningssaker i vår klinikk som redegjort for tidligere i rapporten. 
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Gi en kort beskrivelse av tjenestens 
kompetanseplan. 
 
 
  

Kompetansetjenesten mottar sporadiske forespørsler om bistand i form av kompetansehevende tiltak i ulike 
prosjekter/handlingsplaner fra kommunale, fylkeskommunale eller statlige aktører innen helse, omsorgs og 
opplæringssektoren. Alle forespørsler vurderes av senterets ledergruppe i dialog med leder for 
kompetansetjenesten. Ved tilbud om kompetansehevende tiltak fra kompetansetjenesten forutsettes det klar og 
tydelig forankring i organisasjonenes ledelse samt en prosjektbeskrivelse/handlingsplan som definerer 
målsetninger for kompetansehevingstiltakene/prosjektene, resurstilfang og økonomi lokalt og evt. eksterne 
tilskuddsordninger samt fremdriftsplan og ansvarsfordeling.  
 
I noen tilfeller bistår kompetansetjenesten med utarbeidelse av slik prosjektskisse/handlingsplan før 
kompetansetjenestens tilbud om kompetansehevende tiltak defineres. Kompetansetjenesten har vært opptatt av å 
møte de kompetansebehovene samarbeidspartnerne har, og å formidle kompetansen på et faglig nivå som favner 
alle som involveres i kompetansehevingen. I flere prosjekter ytes differensierte kompetansehevingstiltak nettopp 
for å favne ulike kompetansenivå hos samarbeidspartnerne. Eksempelvis kan et prosjekt inneholde generell 
kompetanseheving på ulike fagområder som tematiske kursdager for alle ansatte i organisasjonen, mens mer 
avansert kompetanse ytes som tematiske workshops for et selektert utvalg av deltakere i organisasjonen, hvor det 
også legges opp til oppfølgingsoppgaver for å kvalitetssikre implementering av kompetansen i daglig 
tjenesteyting. 
 
Kompetansetjenesten benytter bevisst ressurser fra senterets øvrige ansatte i kompetansehevingstiltakene – for å 
kunne tilby spisskompetanse innenfor ulike fagområder/tema. 
 
 

 

   

Beskriv undervisning gitt av 
kompetansetjenesten og hvem som 
har vært målgruppen for 
undervisning. 
 
 
 
 

Kompetansetjenesten har gjennomført flere kompetansehevende tiltak vedrørende ulike tema for ulike 
virksomheter på kommunalt, fylkeskommunalt og spesialisthelsetjenestenivå. Målgruppen for disse kursene har 
vært kommunale tjenesteytere som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten, skolepersonell både i grunnskole 
og vgs. samt behandlere innen habiliteringsfeltet, barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri i 
spesialisthelsetjenesten. Det er også gjennomført kurs for private aktører innen helse- og omsorgssektoren. Totalt 
er det gjennomført 40 ulike kurs- og kompetansehevingstiltak i 2016, som har vært formidlet til totalt 2150 
personer innen tjenestene. En mer detaljert oversikt over gjennomførte kurs- og kompetansehevende tiltak i 2016 
finnes i vedlegg 3. 

Vedlegg 3 
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Storefjell konferansen 2016: For 25. gang ble Storefjell konferansen gjennomført i november. Konferansen 
retter seg mot de som har ansvar og oppgaver for personer med utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser i 
kommunene, og kommer til nytte for foreldre, pårørende og andre som direkte eller indirekte er i befatning med 
fagfeltet. Konferansen er en arena for møte mellom brukerorganisasjoner og fagpersoner i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten. Det faglige innholdet gjenspeiler utfordringer og problemstillinger knyttet til utredning og 
tiltak som alle er opptatt av, uansett om det er foreldre/ pårørende, eller de som jobber i kommunen eller i 
spesialisthelsetjenesten. Konferansen har ingen konferanseavgift. 

I 2016 samlet konferansen 286 deltakere fra 23 kommuner innen Helse Sør-Øst, fordelt på 8 fylker. 
I tillegg var 7 private tjenesteleverandører representert. 9 forskjellige spesialisthelsetjenester fra 5 forskjellige 
helseforetak var representert, 5 undervisningsinstitusjoner/barnehager, 6 pårørende 
samt fylkesmannen i Buskerud og Vestfold, Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn. Som regionalt senter 
formidles undervisning, fagutvikling og kompetansespredning i alle kommuner i det regionale helseforetaket, og 
konferansen er et ledd i denne satsingen.  
 
Tønsberg konferansen 2016: NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklings-forstyrrelser og 
Hypersomnier, Oslo Universitetssykehus, Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold og Regional 
kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi i Helse Sør-Øst, Oslo 
Universitetssykehus arrangerer annen hvert år en Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg. Konferansen avholdes 
i juni og programmet dekker en bredde av temaer knyttet til diagnoser innen autismespekteret i et 
livsløpsperspektiv.  

Konferansen er et fast møtested for fagpersoner spesielt innenfor spesialisthelsetjenestene, forskere og andre 
interesserte. Konferansen inspirerer til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med 
diagnoser innen autismespekteret. Konferansen dekker områder som forskning, klinikk og fagutvikling. Foruten 
internasjonale anerkjente foredragsholdere, profileres også egne ansatte fra de 3 arrangører i programmet. 
Konferansen samler 250-300 deltagere hvert år. Under konferansen i 2016 foreleste følgende key-note speakers; 
Judith Reaven (USA), Jonathan Green (Storbritannia) og Leann Smith (USA). 
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Beskriv tjenestens aktivitet med å 
bidra til forskning og etablering av 
forskernettverk. 
 
 
 
 
 

Senteret bidrar regelmessig med bistand til rekruttering av kandidater til forskning initiert fra formelle 
forskningsinstitusjoner.  

Senteret har ikke eget forskningsprogram og er oftest avhengig av slik bistand for å kunne bidra til utviklingen av 
forskningsarbeider. 

Workshop ved Innovatoriet, Høgskolen i Sør-Øst Norge: I januar 2016 deltok 5 medarbeider fra Glenne på 
en workshop om sosiale roboter, ved Innovatoriet på Høgskolen i Sør-Øst Norge (HSN). Under workshopen 
fikk våre medarbeidere anledning til å samhandle med de nyeste utviklede sosiale roboter (prototyper) på 
markedet. Som et resultat av denne workshopen fortsatte dialogen mellom kompetansetjenesten og Innovatoriet 
– og prosjektide om et mulig robotprosjekt ble utviklet. 

Innovasjonsprosjekt; ”Utprøving av sosial robot i språkopplæ ring for barn med autisme”:  I desember 
2016 fikk den regionale kompetansetjenesten tildelt innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst, etter søknad om 
tilskudd til gjennomføring av et pilotprosjekt. Prosjektet med utprøving av sosial robot i språkopplæring for barn 
med autisme, blir gjennomført i løpet av 2017, hvor selve utprøvingen av robotteknologien gjennomføres i løpet 
av høstsemesteret. Prosjektet vil omfatte utprøving av den sosiale roboten Romibo, overfor 3 til 4 barn som ledd 
i språkopplæringen de mottar i barnehagen/skolen. Prosjektet er meldt til NSD, tilbakemelding fra NSD er ikke 
mottatt når årsrapporten skrives. Prosjektet har fått medieomtale i lokale aviser innen Vestfold, på NRK 
Vestfoldsendingen i radio og på helseforetakets offisielle internettsider; https://www.siv.no/om-
oss/nyheter/satser-pa-internetterapi-og-sosial-robot. 

Representasjon i forskningsprosjekt om bruk av velferdsteknologi for familier med barn og unge med 
autismespekterforstyrrelser og/eller ADHD: Glenne regionale senter for autisme har siden september 2013 
vært representert i ressursgruppen for forskningsprosjektet “Erre mulig”. Prosjektet er et brukersentrert 
innovasjonsprosjekt som ledes av Nøtterøy kommune (prosjekteier) i samarbeid med FoU partnerne Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold og SINTEF (prosjektleder).  

Forprosjektet er gjennomført og hovedprosjektet er nå under gjennomføring, basert på funn fra forprosjektet. 
For mer informasjon om prosjektet, samt rapport fra forprosjektet; klikk på linken: 
http://www.sintef.no/prosjekter/erre-mulig/. Prosjektet skal etter planen avsluttes i løpet av våren 2017. 

Representasjon i forskningsprosjekt om inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet: 
Forskningsprosjekt i regi av Møreforskning. Prosjektet har søkt forskningsmidler hos HELSEVEL i Norsk 
forskningsråd. Tilbakemelding på søknaden ventes medio mars.  
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Kompetansetjenesten har takket ja til å representere i referansegruppen for dette forskningsprosjektet, til tross for 
at prosjektet er organisert utenfor HSØ. 

   
Beskriv tjenestens aktivitet med å 
initiere og drifte fagnettverk. 
 
 
 
 

Ressursnettverk Kap.9 (HOL) – Vestfold: Etter oppfordring fra Fylkesmannen i Vestfold har 
kompetansetjenesten i samarbeid med Habiliteringssenteret ved SIV HF – initiert oppstart av et ressursnettverk 
for Kapittel 9 (HOL) for Vestfold-kommunene. De to spesialisthelsetjenestene har planlagt og gjennomført to 
fagdager for ressurspersoner innen kapittel 9 – området i Vestfold kommunene. Første fagdag samlet 75 ansatte 
fra helse- og omsorgstjenestene i Vestfold kommunene. Fagdag 2 samlet 40 ansatte fra samme tjenestesektor. 
Foruten tematikk relatert til kapittel 9 (HOL) har fagdagene hatt fokus på implementering av ressursperson-
ordningen og nettverket for disse. Ansvar for videre implementering og drift av dette nettverket er overlatt til 
kommunene.  

 

Årsmelding for EIBI 2016 – Fagnettverk: 

Årsmeldingen omhandler 3 ulike innsatsområder for EIBI: 

1. Regionalt nettverk for EIBI (early intensive behavioral intervention) i Helse Sør-Øst. 

2. Flerregionalt nettverk for EIBI. 

3. Glenne regionale senter for autisme 

Kompetansetjenester med henblikk på tidlig og intensiv atferdsanalyse (EIBI) er organisert i et regionalt nettverk 

for tidlig innsats for barn med autismespekterforstyrrelser, som koordineres og ledes fra Glenne regionale senter 

for autisme. Formålet med nettverket er å heve og videreutvikle kompetansen tilknyttet evidensbaserte tiltak for 

barn med autismespekterforstyrrelser i helseregionen, samt å sikre en større grad av likhet i tjenester fylkene i 

mellom.   

Virksomheten er først og fremst systemrettet, men har pasientrettet virksomhet som basis.  
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Systemrettet virksomhet i 2016: Det regionale nettverket for tidlig innsats har medlemmer fra alle 

helseforetakene i helseregionen, men fortsatt med unntak av Sykehuset i Østfold og Akershus 

Universitetssykehus. Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse 

Sør-Øst er representert i nettverket.  Virksomheten er organisert gjennom planlagte nettverkssamlinger der 

fokuset er å bygge og videreutvikle kompetanse gjennom å belyse fagspesifikke temaer, diskusjoner og fremlegg 

av relevante case. I tillegg arbeides det også kontinuerlig med utvikling av strukturer og prosedyrer, for å kunne 

kvalitetssikre praksisen på feltet på tvers av helseforetak.  

Den system rettede virksomheten omfattet i 2016 to nettverkssamlinger, hver på to dager. 

På samlingene har bl.a. følgende temaer blitt presentert og drøftet: 

• Felles oppmerksomhet – aktuelle prosedyrer 

• Barn med svært langsom progresjon i opplæringen – identifisering og mulige tiltak 

• Flerregionale fagprosedyrer.  

I forbindelse med sluttføringen av arbeidet med de flerregionale fagprosedyrene for EIBI for barn med 

autismespekterforstyrrelser i alderen 0 – 6 år, har det regionale nettverket vært aktivt mht. kontinuerlig 

drøfting av forslag og innspill til arbeidsgruppa.  

• Veiledning – teori og praksis 
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• Drøfting av enkeltsaker/casefremlegg 

Ved hvert nettverksmøte legger et av foretakene frem en case der en enten ønsker innspill med hensyn til 

vanskelige problemstillinger, eller som kan bidra til å belyse problemstillinger som flere i nettverket er 

opptatt av.  

• Faglige presentasjoner 

Ansvaret for faglige presentasjoner går på rundgang mellom foretakene. Presentasjonene dreier seg oftest 

om spesifikke prosedyrer som benyttes i behandlingstiltak for målgruppen, som for eksempel 

foreldreveiledning.  

Forskning og fagutvikling: Den delen av virksomheten i nettverket som kan betegnes som fagutvikling var i 

2016 i første rekke knyttet til barn med langsom progresjon i opplæringen, der en søker å få til et mindre 

utviklingsprosjekt på tvers av foretak.  

I tillegg arbeides det kontinuerlig med mindre utviklingsprosjekter ved de ulike foretakene og det regionale 
nettverket er i denne sammenhengen å betrakte som en arena å presentere og drøfte prosjektene på.  
Det legges også til rette for å kunne presentere lokale studier på flerregionalt nivå. 
 

Flerregional virksomhet i 2016: Den flerregionale arbeidsgruppa for EIBI ble etablert i Bergen i 2012, med 

henblikk på å koordinere arbeidet på EIBI området. Helse Sør-Øst presiserer at et mer likeverdig tilbud til 

pasienter med autismespekterforstyrrelser skal vektlegges. Ansvaret for koordinering av denne gruppen ligger hos 

Glenne regionale senter for autisme i Helse Sør-Øst. 

• Årlig konferanse: Det ble arrangert en dags flerregional EIBI nettverkssamling og en dags EIBI 

konferanse i Bodø i september 2016.   
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På nettverkssamlingen var Dr. Jonathan Tarbox gjesteforeleser, i tillegg til at lokale prosjekter fra de ulike 

regionene ble presentert. Dr. Laura Schreibman og Dr. Jonathan Tarbox foreleste på konferansen, der 

temaene var henholdsvis «Evidensbasert behandling i en kontekst av naturalistiske, atferds analytiske og 

utviklingsbaserte strategier» og «Eksekutivfunksjoner og opplæringstiltak»  

• Forskning og fagutvikling på tvers av regionene: Ved den flerregionale nettverkssamlingen i Stjørdal 

2014 ble det arrangert en fagutviklingsworkshop, ”Design i daglig klinisk arbeid”., der deltakerne fikk 

mulighet til å legge frem problemstillinger som de ønsket å undersøke, og å drøfte ulike design som 

kunne være hensiktsmessige. Ved nettverkssamlingen i 2015 ble gjennomførte prosjekter presentert; det 

ble lagt fram prosjekter fra Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst. En vil legge seg på en lignende 

modell ved neste års nettverkssamling for å stimulere til å drive systematisk utviklingsarbeid i regionene.  

• Kvalitet og kompetanse i alle ledd: Som et ledd i å sikre nødvendig kvalitet og kompetanse i alle ledd i 

tjenesteytingen, har den flerregionale arbeidsgruppen fortsatt arbeidet med å utarbeide evidensbaserte 

flerregionale fagprosedyrer for EIBI, som ble levert kunnskapssenteret ved Nordlandssykehuset i 

desember 2016 (se hyperlink senere i denne årsrapporten). 

Lokal og regional pasientrettet virksomhet – EIBI: Hvert enkelt helseforetak i regionen kan henvise 

pasienter til Glenne, med fokus på problemstillinger som vil kunne bidra til kompetanseheving i det aktuelle 

foretaket og en viktig del av veilednings- og informasjonsvirksomheten skjer i tilknytning til disse pasientene. 

Pasientbehandlingen er således et virkemiddel for kompetansebygging. 

I 2016 var det registrert 92 aktive saker i EIBI-teamet ved Glenne regionale senter for autisme. Av disse var 60 

saker fra Vestfold, mens 29 saker var henvist fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst.  
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Tre saker var henvist med begrunnelse i fritt sykehusvalg.  

Av de aktive sakene ble 26 henvist i 2016.  

Antall henviste saker fra de andre foretakene i regionen er nokså stabil, mens en ser en kraftig økning av antall 

saker i Vestfold. 

 

Tabellen under viser fordelingen mellom regionale og lokale saker i 2016. 

 

Saker Totalt Regionalt Vestfold Fritt 

sykehusvalg 

Aktive saker i 2016 92 (74) 29 (26) 60 (45) 3 (3) 

Henvist i 2016 30 (15) 12 (7) 17 (8) 1 (2) 

Avsluttet i 2016 27 (14) 15 (7) 11 (6) 1 (1) 

Venter på første kontakt 31.12 3 (1) 1 (1) 2 (0) 0 (0) 

Tabell 1: Fordeling mellom regionale og lokale saker (tall fra 2015 i parentes) 

I de regionale sakene er det en forutsetning at det lokale helseforetaket beholder framdriftsansvar i sakene og at 

fagkonsulent fra det lokale helseforetaket deltar i all pasientrettet virksomhet.  
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Denne virksomheten kan foregå på veiledningsmøter der pasienten mottar sitt ordinære tilbud, på poliklinikk ved 

det aktuelle helseforetaket, ved gjennomgang og drøfting av lyd- og bildeopptak, eller gjennom telefondrøfting 

med den aktuelle saksbehandler i den lokale spesialisthelsetjenesten. Det gjøres også drøfting av problemstillinger 

som er felles for flere saker, på mer generelt grunnlag. Veiledningsfrekvensen avpasses etter behov, dvs. aktuell 

problematikk og den lokale kompetansen i forhold til denne.  

I tilknytning til den regionale veiledningen arrangeres det tematiserte kurskvelder for samlinger av lokale 

intervensjonsteam.  

Kurs- og undervisningsvirksomhet: I tillegg til arbeidsseminarer som er en del av pasientforløpene ved Glenne   

• «Utviklingen av evidensbaserte intervensjoner overfor ASD» på Sørlandet sykehus. Målgruppe: 

Fagpersoner med EIBI som arbeidsfelt i Agderfylkene.  

• Halv dags symposium med presentasjoner innenfor temaet «Spisevansker hos barn med ASD» på 

Storefjellseminaret. Målgruppe: Førstelinje i HSØ 

• Presentasjoner på flerregional nettverkssamling. 

• Presentasjoner på Tønsbergkonferansen 2016 

• Symposium på NAFO-seminaret 2016 med tema «PRT»  

• To dagers presentasjon i Hallingdals-prosjektet med tema «Tidlig identifisering og tidlige tiltak» 

   

Beskriv tjenestens samarbeid med 
universitetene og høgskolene når 
det gjelder å tilrettelegge for 
utdanningsløp innen 
kompetanseområdet. 

Samarbeidsprosjekter med universitet/høgskole: 
 
Samarbeid med UIA om arrangement av fagdager om kapittel 9 (HOL): I forbindelse med en uformell 
kartlegging av fokuset på undervisning og opplæring knyttet til kapittel 9 (HOL) ved profesjonsutdanningene for 
vernepleie ved utdanningsinstitusjonene innen helseregionen (2015), ønsket Universitetet i Agder å inngå et 
samarbeid om gjennomføring av to fagdager knyttet til kapittel 9 (HOL) i 2016/2017.  
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Første fagdag ble gjennomført 13. oktober 2016 og omhandlet “Tvang og makt i tjenesteutøvelsen”. 
Fagdagen samlet 150 ledere og mellomledere innen helse og omsorgstjenestene i Agder-kommunene, samt 
fagpersonell fra habiliteringstjenesten for voksne ved SSHF. Programmet for fagdagen var variert med 
bidragsytere fra Bærum kommune, kompetansetjenesten ved Glenne og representant fra fylkesmannen i Agder, 
som arbeider på fagområdet for kapittel 9. Neste fagdag som gjennomføres 14. mars 2017, tar sikte på å invitere 
ansatte i helse- og omsorgstjenestene i Agder-kommunene, samt studenter ved vernepleierutdanningen ved UIA. 
Tema for denne fagdagen vil være; “Vanskelige grense-oppganger i utøvelse av tvang sett i lys av 
autonomi, selvbestemmelse og rettigheter”. Begge fagdagene er gratis for alle deltakere – og UIA har fått 
tildelt økonomiske midler fra fylkesmannen i Agder for gjennomføring av de to fagdagene. 
 
 
Utvikling av nettbasert opplæring om Kapittel 9 – samarbeidsprosjekt mellom HiOA, Horten kommune 
og Glenne: Kompetansetjenesten ble forespurt om prosjektsamarbeid med HiOA og Horten kommune, etter 
den uformelle kartleggingen av fokuset på undervisning og opplæring knyttet til kapittel 9 (HOL) ved 
profesjonsutdanningene for vernepleie ved utdanningsinstitusjonene innen helseregionen (2015). Et samarbeid 
om å utvikle en nettbasert video-opplæring om lovverket og rundskrivet knyttet til Kapittel 9 (HOL) ble startet 
våren 2016. Samarbeidet ble formelt avsluttet i november, da en av prosjektdeltakerne trakk seg fra prosjektet. 
Prosjektet ble derfor avbrutt. 

Undervisning ved universitet/Høgskole: 

Undervisning ved Høgskolen i Sørøst-Norge: Kompetansetjenesten inngikk avtale med Høgskolen i Sørøst-
Norge om undervisning ved videreutdanningen “Psykososialt arbeid med barn og unge” om tema; selvskading og 
gjennomgripende utviklingsforstyrrelser i 2016, avtale om samme undervisning er også inngått for undervisningsåret 
2017. 

Undervisning ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Kompetansetjenesten har gitt undervisning om 
foreldreveilding til foreldre for barn/ungdom med ASF, for studenter ved bachelorutdanningen i 
Læringspsykologi, HiOA. 

   

Gi en vurdering av tjenestens 
arbeid med å utarbeide 
behandlingsforløp som omfatter 

Se over under årsmelding for EIBI – flerregionale fagprosedyrer for EIBI. 
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hele regionen og å bidra med 
evidensbasert kunnskap inn i 
relevante behandlingslinjer rundt 
flerområde- og regionale 
funksjoner.  

Link til flerregional fagprosedyre for EIBI: 
http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/autismespekterforstyrrelser-eibi-early-intensive-behavioral-
intervention 
 

   

Gi en vurdering av tjenestens 
arbeid med å bistå Helse Sør-Øst 
med å utvikle 
styringsingsindikatorer på aktivitet, 
kvalitet og resultat/effekt av 
medisinsk behandling, 
rehabilitering og habilitering? 

Kompetansetjenesten har ikke vært i direkte befatning med dette, men Glenne regionale senter for autisme bistår 
i flere lokale prosjekter ved SiV HF – gjennom ordinær klinikk.  
 
 
 
Senteret er involvert i følgende prosjekter: 
 

- Habilitering og rehabilitering (SiV HF) 
- Samhandlingsforløp habilitering (SiV HF og kommunene i Vestfold) 
- Utviklingsplan (2015 – 2020) for klinikk for psykisk helse og rusbehandling (KPR) ved SiV HF. 

 

   
Økonomi: Økonomi: 

Helse Sør-Øst v/ Ulrik Sverdrup formidler at «Som en oppfølging av ledersaken i høst har vi fått et utvidet 
mandat på gjennomgang av regionale kompetansetjenester: 
En økonomisk gjennomgang av alle regionale kompetansetjenester på bakgrunn av regnskap for 2015 og 2016 + budsjett for 2017. 

- en vurdering av om tjenestene er “riktig” finansiert 
- kan det utarbeides en standard finansiering av kompetansetjenester?” 

 
Dette er i utgangspunktet svært vanskelig å mene noe om all den stund finansieringen av regionale 
kompetansetjenester IKKE er øremerkede midler i helseforetakets budsjett. Det er heller ikke automatikk i at 
klinikken (KPR) får økte rammer tilsvarende HSØ sin finansiering av Glenne som en del av de regionale 
kompetansetjenestene.  
Helseforetakets budsjett fordelt på kostnadssted og ansvarsnummer har heller ikke skilt Glennes totale budsjett 
mellom klinikk og regionale kompetansetjenester og det foreligger derfor ikke regnskap for denne delen av 
virksomheten ved Glenne. 
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I prinsippet brukes alle ansatte ved senteret for å løse spesifikke kompetanseformidlings- og/eller 
kompetanseutviklings-oppdrag inn i de regionale kompetansetjenestene  
 
Fra økonomiseksjonen ved sykehuset har jeg fått inntrykk av at følgende er svart opp til Helse sør-Øst tidligere i 
år: “Regional og ordinær aktivitet, budsjett og regnskap er sammenvevd på Glenne regionale senter for autisme. Det lages en årlig 
melding om aktivitet, men det foreligger oss bekjent ikke et krav om å skille økonomisk aktivitet i ordinær klinisk aktivitet fra den 
regionale funksjonen ved seksjonen”. 
 
To personer i 100% stilling, spesialrådgiver (EIBI) og leder for regionale kompetansetjenester er øremerket 
koordinering av regionalfunksjonen – ikke klinisk stilling.  
I tillegg medvirker øvrige ansatte ved Glenne i større eller mindre grad, i veiledning og klinisk arbeid på regionalt 
nivå.  
 
Det faktureres for polikliniske konsultasjoner (Gjestepasienter) innenfor VOP, men ikke BUP.  
Det faktureres for undervisning/seminarer/kursvirksomhet til deltagere utenfor HSØ, kommuner og overfor 
private helseleverandører (for eksempel Aleris Omsorg). 
 
Under er et anslag for økonomiske størrelser for den regionale funksjonen. 
 
Beløp i hele kroner: 

Regnskap 2015 Foreløpig regnskap 2016 Budsjett 2017 
Driftsinntekter Driftskostnader Driftsinntekter Driftskostnader Driftsinntekter Driftskostnader 
3 500 000 3 500 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

 

 

Dato: 09.03.2017   Sted: Borre     

 

Tom Rørby (sign.)     Anders Johansen (sign.)    Alvdis Roulund (sign.) 

Daglig leder      Spesialrådgiver, kompetansetjenesten   Spesialrådgiver, EIBI 
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