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Datum

Handläggare

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

2019-05-28

Minnesanteckningar RUG funktionshinder 2019-0524
Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Fredrik Lindström (Funktionsrätt
Dalarna), Cecilia Björklund (Region Dalarna), Maria Ekelöf (Region Dalarna)
Förhindrade: Carl Widman (Region Dalarna), Tina Lans (Falun), Gunilla
Klingh (Rättvik), Sofia Knöös (Region Dalarna), Maria Fernström (Högskolan
Dalarna), Carina Schutzer (Avesta), Fredrik Blomqvist (Borlänge), Joacim
Andersson (Mora)

1. Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna.
2. Återkoppling angående läget för avdelningen Hälsa och välfärd
Vad händer i höst? Eventuellt kommer Elisabet Franson och
informerar om framtiden.
Elisabet Franson hade förhinder att deltaga.
Ställde följande frågor via mejl till Elisabet inför mötet med RUG
funktionshinder: ¨Vad ska hända med RUG funktionshinder i höst, ska
vi fortsätta att ses och med de representerande chefer som nu deltar,
ska vi bilda arbetsgrupper för de arbeten vi har igång? Ska vi planera in
möten med RUG funktionshinder för hösten eller ska vi avvakta?¨
Svar från Elisabet: ¨Att fortsätta tills vidare är budskapet. Den nya
strukturen kommer att sätta sig succesivt under hösten så det kommer
förändringar. Styrgruppen kommer att konstituera sig strax före eller
efter sommaren. Planera in något möte i alla fall. De som nu finns i
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RUG kommer säkerligen bli tillfrågade att delta i arbetsgrupper
framöver.¨
3. Funca – hur går vi vidare? Info om den genomlysning av Funca som
Uppsala kommun genomfört.
Diskussion kring Funca. RUG funktionshinder samt kontaktpersoner
RUG har via mail från Maria Ekelöf tagit del av en sammanfattning av
genomlysningen av arbetsverktyget Funca som Uppsala kommun har
genomfört och som ligger till grund för beslutet att stoppa Funca i
kommunen. Se sammanfattning av genomlysningen i bifogat dokument.
Habiliteringen har genom Cecilia Björklund meddelat sin inställning till
Funca. Se mail från Cecilia Björklund vidarebefordrat av Maria Ekelöf den 28
maj 2019 till RUG samt kontaktpersoner för RUG.
Kvalitetssäkringen måste säkerställas på Funca-utbildningen och för
bedömningsinstrumentet som används (NPI), säger Cecilia Björklund.
Lotta Daun Messing berättar att man i Ludvika har tagit del av kritiken i
genomlysningen av Funca men inte ser några hinder att införa Funca i
sina verksamheter.

Beslut gällande Funca: RUG funktionshinder samt
kontaktpersoner RUG funktionshinder tar del av
sammanfattningen av Uppsalas genomlysning av Funca samt av
Habiliteringens inställning till Funca. Maria Ekelöf kontaktar
Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör, om att lyfta frågan
om eventuellt regionalt stöd i införandet av arbetsverktyget Funca
i kommuner och region, till höstens möte med länsnätverk för
förvaltningschefer hälsa och välfärd.
4. Bildstöd – förslag till upplägg för detta infomöte som är planerad till
hösten.
Ett förslag till inbjudan för infomötet/dagen är formulerat. Hanna Slott
Öjenhed leg. Logoped Habiliteringen, Sara Hansson, projektledare
digitalisering Socialförvaltningen i Rättviks kommun samt Kerstin Gatu
kursansvarig ¨Anpassad IT¨, Mora folkhögskola, projektledare DigiJAG kommer att delta på denna infodag. Dagen är planerad till
september. Inbjudan skickas ut i juni.
5. Information till och från regional nivå
-

Föräldraskapsstöd. Nytt möte med arbetsgruppen är planerat till
den 5 juni. Då ska upplägg för nästa regionala kunskapsdag till
hösten planeras.
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6. Övrigt
Tider för möte med RUG funktionshinder är inbokade till 27
september, 25 oktober samt 6 december.
Maria Ekelöf
Utvecklingsledare

