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Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning 
2018-04-20 

 

Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Sofia Knöös (LD hjälpmedel), 
Joacim Andersson (Leksand), Carl Widman (landstinget), Gunilla Klingh 
(Rättvik), Fredrik Blomqvist (FUB), Cecilia Björklund (habiliteringen), Carina 
Schutzer (Avesta), Helena Hanno Enochsson (Region Dalarna), Mona 
Westman (Ungdomsmottagning Dalarna), Eva Nordin Olsson (Primärvård), 
Christin Luthman (regionala vård- och omsorgscollege) Maria Ekelöf (Region 
Dalarna) 

Förhindrade: Tina Lans (Falun), Pia Blomstedt (Mora), Maria Fernström 
(Högskolan Dalarna), Elisabeth Holm (Länsstyrelsen) 

 

1. 09.00-09.45 Information och dialog om Ungdomshälsan i 
Dalarna, ett utvecklingsprojekt i uppstart med fokus på 
ungdomar från 16 år och samlade resurser under samma tak - 
Eva Nordin Olsson, bitr. divisionschef primärvård, Mona Westman, 
verksamhetschef Ungdomsmottagning Dalarna samt Kristina 
Pettersson Boberg, projektledare och psykolog 
Ungdomsmottagning Dalarna   

Länschefsnätverket har utsett RUG funktionsnedsättning 
samt RUG barn och unga till referensgrupper. Se bildspel med 
presentation av Ungdomshälsan samt länk till ¨Uppdrag psykisk hälsa¨.  

Uppstart till projektet Ungdomshälsan är förstalinjenarbetet inom 
¨Uppdrag psykisk hälsa¨, SKL. Arbetet kka kugga i 
familjecentralerna. En elevhälsobaserad förstalinje ska också 
utvecklas. Åldersspannet föreslås vara 13-25 år. Uppdraget: Ta fram 
en modell för sammanhängande ungdomshälsa. Den 30 maj hålls en 
processdag för berörda med mål att ta fram en 
ramöverenskommelse.  
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Några inspel från RUG funktionsnedsättning: 

- Har man tänkt in att ha beredskap för barn och unga med 
funktionsnedsättningar?  

- Hur ska kompetensen i Ungdomshälsan säkras för att kunna 
möta barn och unga med funktionsnedsättningar? De frågorna 
ställer Fredrik Lindström, brukarrepresentant i RUG 
funktionsnedsättning. Viktigt att ta med i bygget av 
Ungdomshälsan.  

- Skulle man kunna arbeta med föräldrastödsuppdraget i 
Ungdomshälsans struktur? 

 

2. 10.00-10.30 Information om Länsstyrelsens 
samordningsuppdrag kring föräldraskapsstöd – Elisabeth 
Holm, samordnare föräldrastöd, barnrätt, jämställdhet Länsstyrelsen 
i Dalarna 

Elisabeth Holm har meddelat förhinder och kommer på RUG 
funktionsnedsättning i juni istället. 

 

3. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna 

 

4. Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling – Joakim 
Andersson berättar hur man arbetar i Leksand. Se bifogat bildspel 

- De enkäter som riktar sig till verksamheten adresseras till EN 
funktion, verksamhetsutvecklaren, som ansvarar för detta 
arbete.  

- Kvalitetsledningssystemet är styrande Medarbetare måste ha 
tillgång till dem. 

- Uppföljning med enhetscheferna sker varje månad, man skapar 
en ekonomisk och kvalitetsmedveten organisation.  

  

5. Representation i Nationella kompetensrådet – vilken funktion 
ska delta fortsättningsvis? Christin Luthman, regional samordnare 
för vård- och omsorgscollege deltar. 

Nationella kompetensrådet (NKR) är en del under VO-College 
paraply. NKR har fokus på kompetensförsörjningsfrågor och 
utvecklingsmöjligheter/vidareutbildning för medarbetare och 
chefer.  
Gällande den funktion som ska representera länet i NKR är  
kunskap om området stöd till personer med funktionsnedsättning 
och engagemang för kompetensfrågan inom området viktigast men 
även kopplingen till VO-College är av vikt, dvs den regionala 
styrgruppen för VO-college. Ska en arbetsgivarfunktion 
representera länet i NKR? 
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Beslut: Efter diskussion om representation i NKR beslutar 
RUG funktionsnedsättning att bordlägga frågan till nästa 
möte. 

 

6. Representation i RUG funktionsnedsättning – hur ställer ni er 
till ersättare? 

Beslut: RUG funktionsnedsättning beslutar att prova ett 
ersättarsystem. De ordinarie måste alltid se till att vara med i 
första hand. Ordinarie måste meddela i förväg om man har 
förhinder och vem som är vara ersättare. Ersättaren ska vara 
på samma chefsnivå som ordinarie (biträdande). Måste var en 
och samma person som ersätter ordinarie. 

   

7. Aktuellt till och från Högskolan Dalarna – Maria Fernström 

Ingen input från Högskolan, Maria Fernström hade förhinder. 

 

8. Regionbildningsfrågan – Helena Hanno Enochsson 

Välfärdsrådet har möte den 2 maj och ska då behandla förslaget på 
hur organisationen för hälsa och välfärd ska se ut från år 2019. Det 
klubbade förslaget ska sedan till styr- och referensgruppen för 
regionbildningen för beslut. 

 

9. Information till och från regional nivå, bl a 

- Innovationsprojekt välfärdsteknik – Sofia Knöös föreslår att 
Katarina Nordin bjuds in till nästa RUG möte för att prata om hur 
vi skapar förutsättningar för innovationer. 

- SIP riktlinjen på remiss till de regionala utvecklingsgrupperna 

Bifogat minnesanteckningarna finns ett arbetsmaterial för revidering 
av SIP riktlinjen. 
Eftersom RUGarna är referensgrupper så ombeds RUG 
funktionsnedsättning att titta igenom det reviderade 
dokumentet och komma med eventuella synpunkter.  
 

- Digitalt samarbetsforum för IBIC –SKL har skapat ett digitalt 
samarbetsrum för IBIC. En digital mötesplats för projektledare, 
verksamhetsutvecklare m fl för att dela erfarenheter, dokument och 
ställa frågor kring införande och användning av IBIC i kommuner, 
både inom vård och omsorg om äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Det kan handla om allt som har med IBIC att 
göra - det svåra och det lätta, t ex möjligheter i verksamhetssystem, 
upplägg för lokala utbildningar mm. 

- Föräldrastöd, arbetsgruppen klar. Första mötet sker den 4 maj. 

Synpunkt från Carl Widman att bjuda in mödravårdscentralen till 
arbetsgruppen. Maria Ekelöf får i uppdrag att göra det. 

- Funca –  följeforskningsuppdraget är försenat av olika anledningar, 
bl a på grund av att förankringsarbetet och införandet drar ut på 
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tiden i Rättvik. Uppföljningsmätningarna tillsammans med brukare 
kommer att ske först hösten 2018 (enligt plan skulle det ske i april-
maj). 

- SKL - det finns inga nya förslag eller medel inom 
funktionshinderområdet i vårbudgetproppen. De ändrade reglerna 
för personlig assistans som infördes den 1 april 2018 medför högre 
utgifter 2018 men föranleder inte förslag om höjd anslagsnivå 2018. 
De ändrade reglerna: 2-års omprövningarna tas tillfälligt bort, 
väntetid och beredskap återinförs.  

- Positionspapper Funktionshinder och delaktighet – vad 
händer? Se vidare bifogat bildspel SKL. 

 

- Nationella kompetensrådet – många frågor vid senaste mötet 
handlade om kompetens kopplat till olika pågående statliga 
utredningar och uppdrag. Det gäller att ”påverka det som påverkas 
går”. Behovet av kompetens inom området stöd till personer med 
funktionsnedsättning behöver synas i VO-College lokala och 
regionala arbete.  
 

10. Övrigt 
 

 

 

Bilagor  

 

Bilaga 1  Ungdomshälsan 

Bilaga 2 Systematisk uppföljning i Leksand 

Bilaga 3 SIP-riktlinjen revidering 

Bilaga 4 Info från SKL 

Bilaga 5 Info från Socialstyrelsen 

 

 

                 Länkar 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/ 

   

Maria Ekelöf 

Utvecklingsledare  

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

