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Til høringsinstansene        

 
 
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) i Helse Sør-Øst sender med dette 
på høring Regional retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om 
utviklingshemming. 
  
Målet med retningslinjen er å sikre god kvalitet og større likhet i praksisen ved 
habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) når det gjelder utredning av utviklingshemming. 
Retningslinjen inneholder faglige anbefalinger for både diagnostikk og årsaksutredning. Det gis også 
anbefalinger for hvordan informasjon og dialog med barn, ungdom og deres foreldre bør ivaretas før 
utredning, og ved formidling av resultater etter utredning.  
 
Retningslinjen er utarbeidet av fagpersoner fra HABU i regionen, i samarbeid med RHABU. 
Retningslinjen baserer seg på kunnskap fra forskningslitteratur, erfaringer fra fagmiljøet og innspill 
fra brukerrepresentanter. 
 
Arbeidet vil bli fulgt opp med utarbeidelse av informasjonsmateriell til barn, ungdom og foreldre og 
tiltak knyttet til implementering av retningslinjen i HABUene i regionen.  
 
Det ønskes innspill til alle kapitlene, både på innhold og form. Særlig ber vi om synspunkter på om 
anbefalingene for habiliteringstjenesten er tydelig formulert, og om kunnskapsgrunnlaget er 
beskrevet på en forståelig måte.  
 
 
Vi ber om at vedlagte skjema benyttes når det avgis høringssvar. Høringssvar sendes på epost til: 
post.rhabu@ous-hf.no  
 
Høringsfristen er 14.6.2019 
 

Med vennlig hilsen 

Bjørg Halvorsen 
Leder 
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) 
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rhabu  

 
 

mailto:post.rhabu@ous-hf.no
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/rhabu


                                        
 

        

 
Høringsinstanser: 
Helseforetak i Helse Sør-Øst: 

Habiliteringstjenester for barn, unge og voksne 
Psykisk helsevern for barn og unge 
SSE 
Sunnaas sykehus 
Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme (PUA)  

Helse Sør-Øst RHF 
Helsedirektoratet 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Psykologforeningen 
Norsk nevropsykologisk forening 
Legeforeningen 
Barnelegeforeningen 
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi 
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) 
Statped 
NFU 
LUPE 
Unge funksjonshemmede 
Brukerrepresentanter 
Kommunale instanser: 

PPT Nord-Gudbrandsdal 
Midt-Agder pedagogisk psykologisk tjeneste 
Halden kommune 
Åsnes kommune 
Oslo kommune 
Jevnaker kommune 
Fagsenter for barn og unge Bydel Alna 

 
 

 


