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Datum

Maria Ekelöf
023-777058
maria.ekelof@regiondalarna.se

2018-09-11

Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning
2018-09-07
Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Sofia Knöös (LD hjälpmedel),
Carl Widman (landstinget), Tina Lans (Falun), Joacim Andersson (Leksand),
Cecilia Björklund (habiliteringen), Mona Westman (ungdomsmottagningen),
Marie Persson (ungdomsmottagningen), Helena Hanno Enochsson (Region
Dalarna), Maria Ekelöf (Region Dalarna)
Förhindrade: Pia Blomstedt (Mora), Fredrik Lindström (HSO Dalarna), Maria
Fernström (Högskolan Dalarna), Gunilla Klingh (Rättvik), Carina Schutzer
(Avesta), Fredrik Blomqvist (Borlänge)

1. 09.00-09.30 Studiebesök Kopparstadens visningslägenhet för
digitala lösningar, Smedjan.
Det finns möjlighet att göra en förfrågan till Kopparstaden/Region
Dalarna om studiebesök för personal/brukargrupper från hela länet.
Kontaktperson på Region Dalarna är Katarina Johansson,
katarina.johansson@regiondalarna.se.
Kopparstaden tar gärna emot förslag på digitala lösningar att utrusta
lägenheten med för olika målgrupper. Idag anpassad för äldre men
skulle även kunna anpassas för t ex personer med kognitiva
funktionsnedsättningar.
2. Föregående minnesanteckningar
IBIC workshop 8 okt, se bifogat program.
3. 10.00-10.20 Ungdomshälsan – förslag till regional
överenskommelse om samlokaliserade ungdomsmottagningar – en

Myntgatan 2 | SE-791 51 Falun | +46 (0)23 77 70 00 | info@regiondalarna.se | bg 5599-3331 | org nr 222000-1446 | www.regiondalarna.se

2(4)

gemensam ungdomshälsa. RUG funktionsnedsättning är
referensgrupp till projektet.
Synpunkter på förslaget från RUG funktionsnedsättning:
-

Viktigt att projekt Ungdomshälsan tar med i sitt arbete målgruppen
unga med t ex kognitiva funktionsnedsättningar.

-

Huvudmannaskapet. Bestämma sig för en huvudman, kommun eller
landsting.

-

Använda välfärdsteknologi, t ex för ungdomar i glesbygden. Digitala
ungdomshälsorum är på gång, man måste använda nya infokanaler.

Ungdomshälsan önskar komma på höstens alla RUG möten för fortlöpande
avstämning om hur arbetet fortskrider.
4. Regionbildning 2019. Nya villkor för arbetet. Vilka områden anser
RUG funktionsnedsättning bör finnas med i den nya
organisationen?
Helena Hanno Enochsson berättar om det aktuella läget, se bifogad
presentation. Socialcheferna har ej kommit fram till något beslut om
organisation, innehåll och riktning för arbetet. I samband med
länschefsnätverkets möte den 28 september fortsätter diskussionen om
hur framtiden ska ta sig ut för den nuvarande regionala stödstrukturen.
Vad kan RUG funktionsnedsättning bidraga med? Sammanfatta vad vi
gjort under de här fem åren som arbetet har pågått och åskådliggöra det
på ett bra sätt.
RUG funktionsnedsättning inväntar mötet den 28 september innan vi
pratar om vilka områden som ska finnas med i nya organisationen.
5. Överenskommelse om struktur för infovägar mellan
försäkringskassan och kommunerna gällande statlig
assistansersättning och personlig assistans. Se bifogat
dokument.
Linda Biltmark, försäkringskassan, har skickat bifogad
överenskommelse till samtliga kommunbrevlådor.
Varje kommun får avgöra hur man vill göra med överenskommelsen.
6. Aktuellt från Högskolan Dalarna – Maria Fernström
Maria Fernström är frånvarande från mötet idag. SUD avtalen kommer
inte att gå via länschefsnätverket längre meddelar Helena Hanno
Enochsson. SUD sneglar på PUDs struktur för hur man kan organisera
arbetet.
7. Information till och från regional nivå
-

Info om Nätverk funktionshinder landstinget Dalarna, Carl
Widman.
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Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättnings ska tas upp i landstingsplanen. Nätverket har
formulerat ett underlag som ska tas i landstingens ledningsgrupp för
tjänstepersoner under september. Elin Norén och Maja Gilbert har
också fått ta del av underlaget. I kultur- och bildningsplanen ska
konventionen också lyftas med.
-

Föräldraskapsstöd - länsstrategi, Länsstyrelsen välkomnar inspel
från funktionshinderområdet. RUG funktionsnedsättning önskar få
den senaste versionen av strategin för att se hur den kan
kompletteras.
Senaste versionen av strategin bifogas.

-

Brukarundersökning LSS
Det råder oklarhet i hur SKL kommer att medverka till den
nationella brukarundersökningen LSS från 2019. Som läget är nu är
det oklart om SKL får några medel för att fortsatt kunna finansiera
men kan komma att göra det om kommunerna står för
finansieringen. Förslaget är nu att varje kommun ska betala 1,95
kr/invånare för dessa tjänster och att medlem skulle gå till att driva
tjänsterna vidare (förvaltning), men också till att utveckla och
förbättra stödet för tjänsterna och för systematisk uppföljning,
analys, kunskapsutveckling och samordning av strukturer till stöd
för kunskapsstyrning. SKL har inte ansvar för Kvalitetsregistren
men SKL har ett kansli som administrerar och stödjer utveckling av
kvalitetsregistren som i dag finansieras av stat och landsting.
Cathrine Flodström Backlund skulle ha kommit till RUG i oktober men vi
skjuter på det tills vi vet mer om SKL:s ställningstagande.

8. Övrigt
Christin Luthman, regional samordnare för vård- och
omsorgscollege, har gjort en kompetenskartläggning för
undersköterskor och behov från verksamheten, se bifogade dokument.
Christin Luthman ska komplettera med några frågeställningar och kring
kompetensbehov och bjuds in till RUG funktionsnedsättning i oktober.
Cecilia Björklund ser en ökning av kompetensbehov när det gäller
beteende problematik och neuropsykiatrisk diagnos.

Bilagor
Bilaga 1

IBIC workshop 8 okt, inbjudan

Bilaga 2

Senaste nytt angående regionbildningen

Bilaga 3

Överenskommelse försäkringskassan – kommuner

Bilaga 4

Länsstrategi föräldraskapsstöd
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Bilaga 5 och 6 Kompetenskartläggning undersköterska, bakgrund
och sammanställning av vad man hittills kommit fram till
Maria Ekelöf
Utvecklingsledare

