
 
 Aktivitet Diagnose Målsetting Merknad Tidsplan Status 

 

Planen er utarbeidet for gjennomføring 

innen et toårig perspektiv, 2018-2019 

 

     

Veiledning/konsultasjon til Spesialist -

helsetjenesten i Helse Vest – 

Nevropsykiatrisk konsultasjonsteam 

voksne 

 

Alle Bistand til avklaring i 

kompliserte og 

sammensatte saker 

Uklart om behov for saksdrøfting best 

imøtekommes ved dette tiltaket.  

Innspill fra referansegruppen:  

Gjøre tilbud mer kjent (informasjonsbrev, 

presentere tilbud på klinikkledermøte) 

Har ikke hatt 

møter i 2017  

Vurdere 

behov 

Veiledning/konsultasjon til 

Spesialisthelsetjenesten i Helse Vest – 

nevropsykiatrisk konsultasjonsteam barn 

– igangsette prosess for å avklare behov 

og ønsket form  

 

Alle Bistand til avklaring i 

kompliserte og 

sammensatte saker 

dersom det foreligger 

behov for dette innen 

barnefeltet 

Få henvendelser fra barnefeltet – 

behandlersiden – foreldre henvender seg, 

1.linjeutfordringer 

Se også punkt over 

 Vurdere 

behov 

Prosjektmidler – etablere gruppe som kan 

vurdere innkomne søknader og gi råd om 

støtteverdige prosjekt 

Alle Støtte fagutvikling Innspill fra referansegruppe: Vurdere 

ansettelse i midlertidige prosjekt stillinger i 

tråd med satsningsområder vs. lyse ut midler 

til fagutviklingsprosjekt/ forskning. 

2018 - 2019 Under 

avklaring 

ADHD- gruppebehandling for voksne.  

Det skal gis ut en norsk versjon av 

behandlingsmanualen – planlagt 

tilhørende kursopplegg for behandlere 

ADHD 

voksne 

Forskning og 

fagutvikling. Økt tilgang 

til ikke- medikamentell 

behandling. Samarbeids-

prosjekt med RKT Sør-

Øst 

 Påbegynt august 

2015 –  

Videreføres i 

2017 og inn i 

2018 

Pågår 

ADHD-kurs LMS voksne Helse Vest 

gjennomføres ved LMS-senteret i Bergen 

ved behov/etterspørsel (se punkt om 

gruppebehandling) 

 

Legge til rette for Pegasus som erstatning 

for LMS-kurs 

ADHD 

voksne 

 

 

 

 

 

Arrangere Pegasus kurs 

for behandler i Helse Vest 

 

  

 

 

 

 

 

Høst 2018-2019 

 



 
 Aktivitet Diagnose Målsetting Merknad Tidsplan Status 

Videreføre nettverk for QEEG/ikke 

medikamentell beh ADHD dersom 

fagmiljøene i regionen ønsker dette 

Avklare status 

ADHD Sikre et mangfold av 

behandlingstilnærminger 

– støtte forskning og 

fagutvikling på ADHD 

Ingen møter gjennomført i 2017 eller vår 

2018 

RFM vil gi støtte dersom behov meldes inn. 

 

 Avventes 

Oppfølging av «ny» ADHD-

Retningslinje 

Samarbeid med NEVSOM – 

implementering 

ADHD Bistå NevSom i lokale 

arrangement knyttet til 

deres oppdrag ifh til 

retningslinjen 

Ikke gjennomført.  

Satsning høst 2018 

Høst 2018  

Deltakelse årlige forsknings konferanse 

ADHD i regi av NK 

ADHD Følge utviklingen på feltet RFM deltok på Solstrand høsten 2017 

RFM følger opp kommende konferanser 

 

2018 - 2019  

Utarbeide anbefalinger for instrumenter 

til bruk i  

a) screening 

b) utredning ved AS 

Samarbeidsprosjekt med RKT Sør-Øst 

ASD  

voksne 

Sikre likeverdige tjenester 

og ensartet kvalitetssikret 

praksis innenfor 

voksenfeltet 

Samarbeidspart RKT har valgt å ikke 

prioritere dette i 2017/2018.  

Satsningen utsatt inntil videre 

Påbegynt våren 

2017 –  

 

Vurdere 

videreføring høst 

2018 - 2019 

Avventes 

PRT-opplæring 

Utdanne/sertifisere nye fagpersoner 

innenfor PRT og holde generelle 

innføringskurs i regionen 

ASD  

Førskole 

barn 

PRT metodikk formidles 

til aktuelle aktører i 

regionen vha de som har 

fått seritifisering på nivå 5 

via RFM sin satsing 

Gi nytt sertifiseringstilbud PRT nivå 2 og 3 

til behandlere i spesialisthelsetjenesten som 

gir tilbud om tidlig intervensjon.  

Ønske/ behov meldt inn fra alle 4 HF. 

Høst 2018 – 2019 

 

Under 

planlegging 

EIBI-fagprosedyren 

Sluttføring og implementering 

 

Bidra i utarbeiding av e-læringskurs i 

samarbeid med behandlere fra hele 

landet. Ansvarlig instans OsloMet 

Universitet 

ASD 

Førskole 

barn 

Sikre gode og likeverdige 

tilbud til førskolebarn 

med autisme 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

Pågår 

 

 

 

Pågår 



 
 Aktivitet Diagnose Målsetting Merknad Tidsplan Status 

Videreføre regionalt og deltakelse i 

nasjonalt nettverk for tidlig intervensjon 

autisme – EIBI nettverk  

 

ASD  

Førskole 

barn 

Sikre gode tidlige tilbud 

til barn med autisme i 

regionen. Sikre nasjonal 

felles forståelse av hva 

tidlig intervensjon skal 

være 

Flerregional 2 dagers samling planlegges 

gjennomført i september 2018 

 

Regional nettverkssamling februar 2019 

2018 – 2019 

 

 

 

 

 

Pågår 

Psykoedukasjons nettverk ASD  

– ledes av RFM  

 

 

ASD  

Barn/unge/

voksne 

Bidra til utvikling av 

psykoedukasjons-tilbud 

 

Arrangerer nettverkssamlinger samlinger 2 

ganger i året. 

Målgruppe: Ansatte i 1 og 2 linjetjeneste  

som har etablert et psykoedukativt 

gruppetilbud eller har  ønsker om å etablere 

et tilbud 

 

2018-2019 

Uten sluttdato 

Pågår 

Psykodukative gruppetiltak for voksne 

med Asperger Syndrom i 

psykiatritjenester i Helse Bergen der slike 

tiltak ikke er på plass i tilstrekkelig grad.  

 

Avklare status/behov i Fonna  

ASD  

Voksne 

Bidra til at pasienter i 

regionen får tilgang til 

psykoedukasjon/ 

behandling i gruppe  

Gi tilbud om veiledning/bistand/støtet ved 

igangsetting av nye grupper. 

(Organisering, innhold, kursmateriale etc.) 

Kunne bidra inn i grupper v/behov 

 

 

 2018-2019  

Legge til rette for en tematiserte 

kurs/workshops for behandlere  i DPS der 

tema er  diagnostisering og behandling av 

voksne m/ AS og psykiske tilleggs- 

lidelser 

ASD 

Voksne 

Bidra til 

kompetanseheving i 

regionen 

Vurdere mulighet for samarbeid med 

NevSom. 

2019 

 

 

 

 

 

Under 

planlegging 

Aktøren: Systematisk utprøving av et 

opplegg for læring av sosiale ferdigheter 

og emosjonell forståelse  

Orientert mot skolefeltet 

ASD 

Skolebarn 

Bidra til god kompetanse 

om og undervisning til 

barn med autisme i 

regionen 

Videreføre plan for introduksjonskurs i 

regionen 

Videreføre etablere Aktøren nettverk og 

utvide med nye nettverk i samarbeid med 

lokal PPT  

 

 

 

2017-2018 Pågår 



 
 Aktivitet Diagnose Målsetting Merknad Tidsplan Status 

ADOS-ADI-R prosjektet  

- Opplæring av kursholdere  

- Gjennomføring av 

kursarrangement i regionen og 

nasjonalt  

- Kalibreringssamlinger 

- Metodeopplæring 

- Fornye avtalene med HF-ene for 

kursholderne 

ASD 

Barn/unge/ 

voksne 

Sørge for regionale kurs i 

«gull-standard» 

instrument ved utredning 

av ASD 

Innlemme flere klinikere 

fra vår region i 

opplæringsløpet som fører 

frem til selv å kunne 

undervise i metodene 

 

Introduksjonskurs 2018 

 19.og 20.mars ADI-R Stavanger 

 26. og 27.april ADOS (3og4) Bergen 

 

Det vil bli satt opp videre kurs plan i mai 

2018. Det vil i det videre planene bli økt 

fokus på å tilrettelegge for kalibrerings/ 

nettverkssamlinger.  

Mulighet for å sertifisere flere trenere fra vår 

region vil bli vurdert.  

2018-2019  Pågår 

Kurs ABAS-II for klinikere VOP/BUP  ASD (også 

andre 

diagn.) 

Sikre kartlegging adaptive 

ferdigheter 

Ny versjon av ABAS ikke på markedet enda.  Oppfølgende kurs 

2018 

Avventes 

ASD og arbeid – forsknings prosjekt  ASD 

Voksne 

Forskning som skal 

avdekke faktorer som 

påvirker 

arbeidslivsdeltakelse hos 

personer med ASD 

Oppnådde ikke støtte til forskningsprosjektet.  2017-2018 og 

videre (dersom 

tildeling av midler 

fra Helse Vel) 

Utgår 

Etablere samarbeidsfora/nettverk mellom 

ansatte i NAV, psykiatri og habilitering i 

Helse Bergen/Hordaland 

ASD 

Voksne 

Økt samarbeid, 

informasjon og kunnskaps 

utveksling på tvers 

av instanser. 

Initiativ/behov meldt fra NAV 

Har foreløpig hatt et møte for å drøfte 

mulighet/ interesse. 

Høst 2018 - 2019 Under 

planlegging 

 

 

Etablering av HRT-kompetanse i OCD-

teamene barnefeltet 

 

 

Tourettes 

syndrom 

 

Sikre oppbygging av 

kompetanse og tilbud til 

barnepasienter i regionen 

 Startet høsten 

2015 

-videreføres uten 

sluttdato 

Pågår 

HRT-opplæring til voksenteamene i 

regionen – følge opp RFM Helse Vest sin 

plan for dette 

Tourettes 

syndrom 

Sikre at det er et 

behandlingstilbud til 

voksne med TS som 

ønsker ikke-

medikamentell 

behandling i alle HF-

områder  

 

 

 

 

 

 

 

Opplæringsdager 

i november/des. 

2018 

Med påfølgende 

videoveiledning 

Pågår 



 
 Aktivitet Diagnose Målsetting Merknad Tidsplan Status 

LMS kurs  

Voksne/barn/foreldre 

Tourettes 

syndrom 

Importere velfungerende 

opplegg for TS-kurs som 

foreligger i andre regioner 

–eller utvikle egne 

opplegg 

LMS kurs for pårørende til barn/unge vil 

prioriteres først. 

 

2018 - 2019 Under 

planlegging 

Tilby basis kurs om TS  

for behandlere i alle 4 foretak 

 

Tourettes 

syndrom 

Oppdatert kompetanse om 

TS i behandlings 

miljøene  

1-2 timers forelesning i 

internundervisningsformat 

2018 - 2019 Under 

planlegging 

Bidra i flerregionalt og nasjonalt 

samarbeide for utarbeiding av felles 

faglig retningslinje for diagnostisering og 

behandling 

Delta i arbeide med europeiske 

retningslinjer 

Tourettes 

syndrom 

Sikre likeverdige tjenester 

og ensartet kvalitetssikret 

praksis  

NevSom ansvarlig for å kalle inn til 1. møte 

vår 2018 

 

Vår 2018 –  

 

 

 

Juni 2018 -  

Under 

avklaring 

/planlegging 

 

Oppstart juni 

2018 

Representant i brukerforeningens fagråd 

 

Bidra med skriftelig 

informasjonsformidling via 

brukerforening sine kanaler 

(medlemsblad, informasjons brosjyrer) 

Tourettes 

syndrom 

Faglig støtte til 

brukerforening i 

samarbeid med 

fagpersoner frå de andre 

helse regionene 

Representant blir valgt for 2 år om gangen. 

Nytt valg i slutten av 2019 

 

 

 

2017 – ubestemt 

dato 

Pågår 

 

 

Pågår på 

forespørsel 

fra forening 

Formidle informasjon om tilgjengelig 

psykoedukasjons materiell  

 

Tourettes 

syndrom 

Bidra til økt tilgang til 

informasjonsmateriell til 

tjenesteytere i 1. og 2 linje 

 2018 - 2019  

Bidrag til identifisering av forskjellige 

endophenotyper i  

pasientgruppen 

Tourettes 

syndrom 

Optimalisere 

behandlingstilbud 

 2018 –  

 

 

Pågår 

Deltakelse TS- konferanser internasjonalt 

og nasjonalt 

Tourettes 

syndrom 

Oppdatert kunnskap om 

TS  

 

Bidra til deltakelse fra 

fagpersoner med ansvar 

for TS-beh. i Helse Vest 

Konferanse 2018 – RFM representert 

 

 

Konferanse 2019 – sjekke ut behov/ønske i 

behandlermiljø 

Europeisk 

konferanse  

København 2018 

 

 

 

 

Vurdere 

behov 

 



 
 Aktivitet Diagnose Målsetting Merknad Tidsplan Status 

LMS-kurs narkolepsi 

Voksne 

Narkolepsi LMS-pasientkurs 

gjennomføres regelmessig 

– voksne/ungdom/ 

Pårørende 

Avklare behov for nytt kurs 2018 

 

 

 

Gjennomført 6-7 

januar 2017 i 

Stavanger 

 

Behov 

vurderes 

Tilby forelesning om narkolepsi til skoler 

og arbeidsplasser der pasienter/pårørende 

ønsker dette 

 

Narkolepsi Informasjons-virksomhet 

med fokus på behov og 

tilrettelegging for 

pasienter med tilstanden 

 2018 - 2019 Etter  

forespørsel 

Felles konferanse 2018 

Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd 

som utfordrer 

ASD, 

ADHD, TS 

Kompetansetiltak  

barn,ungdom, 

voksenfeltet  

nevropsykiatriske 

utviklings-forstyrrelser  

Forhåndsvarsel av konferanse sendt ut 

Program og invitasjon sendes ut i juni 

Høsten 2018 

27.november 

Bergen 

Pågår 

Egne møter med brukerorg. 

representanter  

Alle Kontinuerlig dialog om 

behov/status  

 Høsten 2018 

Vår 2019 

Høst 2019 

Pågår 

Nasjonalt samarbeid RFM-ene  og 

NevSom herunder AU-møter og 

«Gardermoenmøter» 

Alle Avdekke og løse 

regionale og nasjonale 

utfordringer 

 

 

 

Kontinuerlig Pågår 

Oppdatere nettsiden 

 

 

Etablere facebookside for lettere å nå ut 

med informasjon 

Alle Informasjon til 

fagpersoner og brukere 

 

 

Mulighet drøftet og avklart med 

kommunikasjonsavdelingen på HUS 

Forutsetter kapasitet hos RFM til å følge opp 

siden kontinuerlig. 

2018-2019  

 

 

 

Høst 2018 

Pågår  

 

 

 

Under 

vurdering 

Tilby undervisning knyttet til våre 

diagnoser   

 

Utarbeide undervisningspakker som kan 

bestilles fra RFM  

- Markesføre tilbud via nettside  

og nyhetsbrev 

Alle Bidra til 

kompetanseheving i 

regionen 

Gjennomføres pr. nå ved henvendelse  

 

 

 

 

2018 - 2019 Pågår 

 

 

 

Under 

planlegging 

 


