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Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning
2018-12-07
Närvarande: Sofia Knöös (LD hjälpmedel), Lotta Daun-Messing (Ludvika),
Carl Widman (landstinget), Fredrik Lindström (HSO Dalarna), Helena Hanno
Enochsson (Region Dalarna), Maria Ekelöf (Region Dalarna)
Förhindrade: Maria Fernström (Högskolan Dalarna), Fredrik Blomqvist
(Borlänge), Cecilia Björklund (habiliteringen), Joacim Andersson (Leksand),
Tina Lans (Falun), Pia Blomstedt (Mora), Gunilla Klingh (Rättvik), Carina
Schutzer (Avesta), Anna-Lena Hållmats (Rättvik)

1. Föregående minnesanteckningar
HSO kan ta emot studenter på vfu. Fredrik Lindström pratar med
ordföranden i föreningen och återkopplar till RUG
funktionsnedsättning.
2. Regionbildning 2019 - Helena Hanno Enochsson.
Den 10 dec klubbas ordförande för hälso- o sjukvårdsnämnden.
Utvecklingsledare har fått förfrågan om förlängning av anställningsavtal
6 månader.
3. Föräldraskapsstöd 2019 ff – ett förslag till innehåll och omfattning.
Lite kort från utvärderingen.
Sammanfattningsvis kan berättas att den genomförda kunskapsdagen
om föräldraskapsstöd den 31 okt fick högt betyg, 4,1 av max 5. Några
av de saker som sticker ut gällande kunskapsbehov i verksamheterna
kopplat till framtida kunskapssatsningar är barn och föräldrar i skolan,
barnets perspektiv, kunskaper i kognitiva hjälpmedel.

Inget förslag till innehåll och omfattning kan levereras idag.
Finansieringsfrågan måste göras klart först innan vidare planering
för kunskapsdagar/andra kunskapssatsningar kan fortsätta.
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4. Aktuellt från Högskolan Dalarna – Maria Fernström
Info från Maria Ekelöf angående uppdraget om följeforskning Funca:
Funca rapporten kommer att kunna levereras, uppdraget är betalt. Men
den vetenskapliga artikeln fanns inte med i högskolans tidsplan.
Om en vetenskaplig artikel ska skrivas beror ju också på vad rapporten
visar och hur stort bortfallet på det man ska studera är. Vetenskapliga
artiklar kan ju också ingå i forskarens eget intresse och då söks pengar
från andra håll.
5. Information till och från regional nivå
-

Inbjudan till dialog och erfarenhetsutbyte gällande Socialstyrelsens
regeringsuppdrag att ta fram en webbutbildning med fokus på
konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Se bifogad inbjudan.

-

Synpunkter på behov hos och insatser till barn och unga som har en
funktionsnedsättning och som är asylsökande, nyanlända eller lever i
Sverige utan tillstånd.
Verksamhetscheferna i RUG funktionsnedsättning besvarar bifogade frågor och
Maria Ekelöf återkopplar till Socialstyrelsen.

-

Utbildning för chefer inom funktionshinder och socialpsykiatri, se
bifogad inbjudan till utbildning.

Carl Widman presenterar statistik och nationell info gällande asyl, kvot
och anhörig-flyktingar. Se bifogad presentation.
Tips om en pågående utställning på Framtidsmuseet i Borlänge ¨I´m
Alive – mobil teknik på liv och död. Nyanlända delar med sig av sina
berättelser om vad smartphones och mobilt internet betytt för dem
under deras flykt.

6. Övrigt
Maria Ekelöf
Utvecklingsledare

Bilagor
Bilaga 1 Inbjudan till dialog och erfarenhetsutbyte ang uppdrag att
ta fram webbutbildning gällande funktionshinderkonventionen
Bilaga 2 Utbildning för chefer, Fyrbodals kommunalförbund
anordnar
Bilaga 3 Presentation Carl Widman
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