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2019-03-26

Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning
2019-03-22
Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Carl Widman (Region Dalarna),
Tina Lans (Falun), Fredrik Lindström (Funktionsrätt Dalarna), Fredrik
Blomqvist (Borlänge), Cecilia Björklund (Region Dalarna), Joacim Andersson
(Mora), Maria Ekelöf (Region Dalarna), Anna B Bergh (barnhälsovården),
Ninni Bjerlöw Ahle (vuxenhabiliteringen), Emma Blennow (Elevhälsan Mora)
Förhindrade: Gunilla Klingh (Rättvik), Sofia Knöös (Region Dalarna), Maria
Fernström (Högskolan Dalarna), Carina Schutzer (Avesta)

1. Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna
2. Återkoppling angående läget för avdelningen Hälsa och välfärd
Det råder fortfarande stor osäkerhet på avdelningen för Hälsa och
välfärd. Uppdrag och inriktning fortfarande oklara inför framtiden.
Utvecklingsledarna har erbjudits ytterligare förlängning av
anställningsavtal i väntan på att förvaltningschefer ska ange inriktning
och innehåll, uppdrag och organisation för Hälsa och välfärd. Tidigare
besked om förlängning var tom 2019-06-30, nu gäller erbjudandet tom
2019-12-31.
Chef för avdelningen Hälsa och välfärd är förordad, inga papper
påskrivna eller klara ännu.

3. Funca – diskussion kring eventuell samverkan mellan Habiliteringen och

kommuner gällande utbildning i Funca. Habiliteringen genom Cecilia Björklund
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erbjuder sig att ta ett huvudansvar för administratörsutbildningen i länet t ex som
certifierade lärare, hur skulle en konkret samverkan i så fall kunna se ut?
Habiliteringen genom Cecilia Björklund erbjuder att utbilda
administratörer och vara hanledningsstöd i Funca verktyget.
Habiliteringen skulle kunna genomföra administratörsutbildningen
några gånger per år samt hålla i nätverksträffar med metodhandledning.
Vore också bra om någon av de större kommunerna i länet är med i
utbildningsdelen på något sätt.
Enligt uppdrag från RUG funktionshinder har en inbjudan till
kunskapsdag Funca 6 maj gåt ut i länet. Se bifogad inbjudan.
Habiliteringen tagit in många brukarsynpunkter inom området
beteendeproblematik. Verksamheterna utmanas mycket i
beteendeproblematik i kombination med lågaffektivt bemötande.
Kunskap i lågaffektivt bemötande och utbildning i Funca är en bra
kombination anser cheferna.
Tina Lans berättar att man i Falun utbildar all personal, även chefer, i
lågaffektivt bemötande varje år. Man har genom uhc upphandlat ett
utbildningssäte, Enigma education. En grundutbildning genomförs och
sedan en uppföljningsdag, man får med sig ett helt kit. Kommunen har
medel via Kommunal som går in med hälften av utbildningssumman.
Totalt kostar utbildningen 700 000.

4. 10.00 Föräldraskapsstöd – Emma Blennow specialpedagog elevhälsoenheten i

Mora, Anna Berg vårdutvecklare/samordnare barnhälsovården i Dalarna samt
Ninni Bjerlöw kurator vuxenhabiliteringen i Borlänge är inbjudna. Med deras hjälp
identifierar vi vilken kunskap som finns i länet och hur behovet av kunskap ser ut
samt hur få vi kan få till bra samverkan. Med bl a denna kunskap som underlag
tar vi sedan nästa konkreta steg i det fortsatta regionala arbetet med
föräldraskapsstöd.
SUF Borlänge: Ninni berättar att man träffas 2-3 ggr per år samt åker
gemensamt på SUF konferensen i maj varje år. SUF samarbetet
förenklar kontaktvägarna. Tierp är en förebild när det gäller arbete med
föräldrastödsgrupper. I Borlänge stupar det på att man inte tycker att
man har personella resurser, alla har för mycket att göra, man träffas
men man arbetar inte med något konkret. SUF skulle vara en
kunskapsgrupp för personal att vända sig till.
SUF Mora – Styrgruppen för Psynk har bestämt att arbetet med SUF
ska prioriteras. SUF gruppen träffas en gång/månad och man kan
komma och ta upp ärenden. Man har gjort ¨Mötesboken¨, en bok för de
som inte är hjälpta av appar, Emma visar boken som går att beställa.
Implementeringen haltar dock, det kräver att alla överallt har kunskapen
om den. Vidare görs just nu en kartläggning i Mora om vilka insatser
som finns att tillgå, vad det finns för stöd i olika verksamheter.
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Emma lyftet målgruppen föräldrar som inte själva har någon
funktionsnedsättning men som har barn som är äldre med
funktionsnedsättning och föräldrarna själva börjar bli gamla.
Barnhälsovården Anna Bergh – bhv träffar alla barn. Vore det bättre
att ha ett stöd som utgår från föräldrarnas behov?
Svårast är de föräldrar med funktionsnedsättning som också har barn
med funktionsnedsättning och som inte klarar av att gå på utbildningar.
Lite inspel inför nästa Kunskapsdag föräldraskapsstöd:
Målgrupp barn 0-6 år.
Boendestödjare får ofta agera som föräldrar, ge stöd till boendepersonal
är viktigt.
Hitta former för samverkan kring föräldern, hur gör man tvärpersonellt,
finns goda exempel på hur detta har gjorts på andra håll
¨Mamma trots allt¨? Lisbeth Pipping
Hur samverkar vi kring de små barnen? Rubrik på nästa kunskapsdag?
Ett samlat stöd viktigt.
Föreläsning fm, workshop em.
Barnperspektivet behöver lyftas.
Goda exempel, Falun berättar hur man arbetar på t ex
servicebostäderna utifrån samverkan.
Kortfattat berätta om varandras verksamheter? Stimulera till att berätta
och att starta upp kanske lokala SUG-grupper.
5. Välfärdsteknologi/Bildstöd – Carl Widman återkopplar angående
möjligheten för kommunerna att ta del av materialet ¨Bildstöd – ett
verktyg i patientmötet¨.
Kommunerna kan ta del av materialet genom Hanna Slott Öjenhed,
habiliteringen. Kostnaden för att använda materialet är endast
tryckkostnaden. Printeliten i Falun har tryckt regionens material.

Beslut: Maria Ekelöf kontaktar Hanna Slott Öjenhed och planerar
en informationsdag om bildstödet där kommunernas
verksamheter bjuds in till ett infomöte som Hanna Slott Öjenhed
håller i.
Målgrupp för infodagen: kontaktcenter, receptioner, turistbyråer,
bibliotek, sportanläggningar, allmänna platser.
6. Aktuellt från Högskolan Dalarna - Maria Fernström
Maria är inte med på mötet, ingen input från HD.
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7. Information till och från regional nivå
-

Funktionsrätt i Dalarna – Fredrik berättar att det inte finns någon
styrelse idag. Ordföranden är sjuk och vice ordförande har fått kliva
in. 28 föreningar är med under Funktionsrätt i Dalarna. Vissa
föreningar ligger på is.

8. Övrigt

Maria Ekelöf
Utvecklingsledare

Bilagor och länkar:
Bilaga 1 Lägesrapport 2019 – Insatser och stöd till personer med
Funktionsnedsättning
Bilaga 2 Kunskapsdag - om det webbaserade arbetsverktyget
Funca
Nytt metodstöd främjar digital delaktighet:
https://www.idrelay.com/v4_idrweb.asp?q=45BA-9FF-45D3-43
Informationsblad om vissa juridiska aspekter på systematisk
uppföljning i socialtjänsten och EU:s dataskyddsförordning:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2019/2019-2-18

