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Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning 
2018-10-12 

 

Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), (Fredrik Lindström (HSO 
Dalarna), Sofia Knöös (LD hjälpmedel), Tina Lans (Falun), Carina Schutzer 
(Avesta), Fredrik Blomqvist (Borlänge), Helena Hanno Enochsson (Region 
Dalarna), Anna-Lena Hållmats (Rättvik), Maria Ekelöf (Region Dalarna) 

Förhindrade: Pia Blomstedt (Mora), Maria Fernström (Högskolan Dalarna), 
Gunilla Klingh (Rättvik), Carl Widman (landstinget), Cecilia Björklund 
(habiliteringen), Joacim Andersson (Leksand) 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna 

2. 09.15-09.45 Christin Luthman, regional samordnare Vård- och 
omsorgscollege – kompetensbehov inom vård och omsorg. 

Christin Luthman har träffat lärarnätverket i Dalarna. Kan 
verksamheterna inom vård och omsorg komma ut och prata med 
eleverna för att de ska få verklighetsanknytning undrar Christin? RUG 
funktionsnedsättning är positiva till att verksamheterna på detta sätt deltar i 
utbildning. 

Då frågorna i kartläggningen ej kommit fram till så många 
landstingsverksamheter, endast 7 av 200 verksamheter har svarat, ska 
Vård och omsorgscollege göra ett nytt utskick.  

Ett förslag från VoC är att skapa en utbildningskatalog avseende 
gymnasienivå. Det ska vara ett komplement till det som redan finns idag 
och med fokus på praktiskt utförande.  

Positiv respons från RUG funktionsnedsättning att skapa en utbildningskatalog. 
Bra om den byggs på med samverkanskunskap. 
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Kompletteringar från RUG funktionsnedsättning gällande kompetensbehov i 
verksamheterna: 

Våld i nära relationer, kunskap om olika funktionsnedsättningar, 
välfärdsteknik, bemötande och lågaffektivt förhållningssätt, ¨Prova på¨ 
projektet som drivs genom HSO Dalarna, 
barnkonventionen/funktionshinderkonventionen, mer kunskap om den 
¨röda tråden¨ från ansökan till beslut och verkställande, Alternativ och 
kompletterande kommunikation (AKK) samt det digitala 
arbetsverktyget Funca. 

 

3. Regionbildning 2019.  

Länschefsnätverket har haft en till workshop i sept/okt men de har inte 
kommit fram till något mera konkret om framtiden för stödstrukturen. 
Platsannons för tjänsten samordnare/enhetschef samt platsannonser för 
tre tjänster, nuvarande utvecklingsledare, ska ut omgående. Elisabet 
Fransson, landstinget, ansvarar för detta. 

Brukarorganisationerna är oroliga inför maktskiftet i landstinget.  

4. Aktuellt från Högskolan Dalarna – Maria Fernström 

Inget från Högskolan, Maria har förhinder att delta på mötet. 

5. Information till och från regional nivå, bl a 

- Föräldraskapsstöd  

Stort intresse för kunskapsdagen, 280 personer anmälda. Viktigt att 
inför 2019 göra ett förslag till hur Region Dalarna ska fortsätta 
arbeta strategiskt och operativt med att stärka föräldraskapsstödet i 
länet och implementera kunskap. Vem ska vara avsändare av 
förslaget? Samspela med Länsstyrelsen som har uppdrag kring 
föräldraskapsstöd. Fortsätta anlita SUF-Kunskapscentrum för 
kunskapsinput? Utvärdering om kunskapsdagen kommer att skickas 
ut till alla deltagare, denna ska också användas i det fortsatta arbetet 
så att de kunskapsinsatser som görs sker utifrån verksamheternas 
behov. 

 

6. Övrigt 

Socialtjänstverksamhet från Värmland har haft en konferens i 
Dalarna och i samband med den träffat kollegor från Dalarna för 
erfarenhetsutbyte. I samband med konferensen berättade Carina 
Eriksson, chef för funktionshinderverksamhet i Älvdalen och 
kontaktperson för RUG funktionsnedsättning, för Värmland om 
arbetet med att införa och implementera det digitala arbetsverktyget 
Funca. 

Det har också kommit ett nytt utbildningserbjudande från Funca 
(som nu drivs ideellt till finansieringsfrågan är löst). Inbjudan har 
skickats ut i länet. 

  


