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2019-02-04

Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning
2019-02-01
Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Carl Widman (Region Dalarna),
Tina Lans (Falun), Fredrik Lindström (Funktionsrätt Dalarna), Gunilla Klingh
(Rättvik), Fredrik Blomqvist (Borlänge), Cecilia Björklund (Region Dalarna),
Maria Ekelöf (Region Dalarna)
Förhindrade: Sofia Knöös (Region Dalarna), Maria Fernström (Högskolan
Dalarna), Carina Schutzer (Avesta)

1. Föregående minnesanteckningar
Funktionsrätt Dalarna (f.d HSO Dalarna) kan ta emot studenter på vfu.
Fredrik Lindström pratar med ordföranden i föreningen och
återkopplar till RUG funktionsnedsättning.
2. Regionbildningen - organisation och funktion för enheten Hälsa
och Välfärd, se bifogad presentation.
RUG tar del av ett utkast till struktur för enheten/avdelningen Hälsa
och välfärd som förvaltningschefsnätverket tagit fram i december 2018.
Detta är inte något slutgiltigt utan bara ett förslag.
Verksamhetscheferna anser att det är viktigt att det finns
brukarrepresentation i de föreslagna arbetsgrupperna. Förslaget till
arbetsgrupp ¨Rehabilitering¨ skulle kunna benämnas ¨Funktionshinder¨
istället för att få med målgrupp tydligare och mer heltäckande.
3. Nytt år, nya möjligheter – göra en plan för uppdrag inom
funktionshinderområdet vt 2019 utifrån de förutsättningar som
råder.
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Föräldraskapsstöd – viktigt att detta arbete fortsätter nu.

Beslut: Några av de lokala SUF-gruppernas representanter bjuds
in till nästa möte med RUG funktionsnedsättning för att med
hjälp av dem identifiera vilken kunskap vi har i länet och hur
behovet av kunskap ser ut gällande föräldraskapsstöd. Flera av
dessa är med i den redan uppstartade arbetsgruppen som
planerade och genomförde Kunskapsdag 1. Maria Ekelöf tar
kontakt med och bjuder in representanter till nästa möte med
RUG funktionsnedsättning.
Det handlar också mycket om att hitta en bra samverkan kring
föräldraskapsstöd med medborgaren som utgångspunkt.
Ett nästa steg kan bli att anordna en Kunskapsdag 2 med hjälp av den
redan uppstartade arbetsgruppen som planerade och genomförde
Kunskapsdag 1.
Vi ska även kunna arrangera mer riktade insatser i länet utifrån olika
verksamheters behov.
Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion/specialistråd;
funktionshinder (Region Västmanland, Region Örebro län, Landstinget Dalarna,
Landstinget i Värmland, Region Uppsala samt Region Gävleborg) beslutade under
hösten 2017 att under de närmaste åren prioritera samverkan och
anpassade insatser till stöd för föräldrar med kognitiva svårigheter.
Region Dalarna är med i 7-klövern som samfinansierar SUF –
Kunskapscentrum. Kommunerna har tidigare sagt nej till denna
samfinansiering. Viktigt att ta reda på vad man får för pengarna om
man ska vara med och finansierar anser cheferna.
Funca – Cecilia Björklund säger att habiliteringen är mycket
intresserade av verktyget Funca. Cecilia har goda erfarenheter av BPSD
verktyget och säger att habiliteringen skulle kunna ha ett huvudansvar
för att utbilda och certifiera Funca administratörer om intresse finns i
länet. Habiliteringen har bl a mycket goda kunskaper kring utmanande
beteende.

Beslut: Verksamhetscheferna anser att en informationsdag om
Funca behöver anordnas under våren där berörd personal bjuds in
till en länsträff för uppstart. Maria Ekelöf får i uppdrag att
anordna denna dag och tar kontakt med Älvdalen, Rättvik och
Sandviken för att bjuda in dem att deltaga på infodagen utifrån
deras olika erfarenheter av att ha utbildat i och infört Funcaverktyget i sina verksamheter. Även Kontakt med Funca i Skåne
för ev medverkan under dagen.

3(5)

Välfärdsteknologi/Bildstöd – Carl Widman undersöker hur

kommunerna kan ta del av materialet ¨Bildstöd – ett bra verktyg i
patientmötet¨ som implementerats på flera av regionens
avdelningar. Carl återkopplar till RUG och kontaktpersoner
genom Maria Ekelöf.
Det är Symbolbruket och Hargdata som äger bildrättigheterna och de
måste också vidtalas.
4. Aktuellt från Högskolan Dalarna - Maria Fernström
Maria Fernström har förhinder att delta. Inga aktualiteter därifrån.
5. Information till och från regional nivå
-

LSS utredningen. Se bifogad presentation.
Mycket osäkert om regeringen kommer att göra något utifrån det
utredningen kommit fram till, tror verksamhetscheferna.

-

Nationellt nätverk för regionalt stöd i funktionshinderfrågor inom
socialtjänsten – omtag pga kritik mot den nationella samordningen
av nätverket. Riktigt vad det kommer att innebära är än så länge inte
klart. Maria Ekelöf följer utvecklingen.

-

Kvotflyktingar – funktionsnedsättning och flöde. Carl Widman ska
initiera en grupp som ska göra ett flödesschema i region/kommuner
gällande kvotflyktingar. Verksamhetscheferna i RUG

funktionsnedsättning ger Carl förslag på namn till denna
grupp och Carl kallar sedan till möte.
-

Carl Widman informerar om en tillgänglighetsapp från Göteborg ¨Anmäl hinder¨ heter appen som Västra Götaland har tagit fram
utifrån sitt arbete med mänskliga rättigheter. Vitsen med denna app
är att det blir alla medborgares ansvar/alla medborgare ges
möjlighet att anmäla olika hinder i vardagen, istället för att det ska
komma från en specifik grupp i samhället. Lotta Daun Messing
berättar att Ludvika har något som kallas ¨Felanmälan Ludvika¨ och
som används på liknande sätt. Se instruktion för hur man hämtar appen
om anmälan om brister i tillgänglighet under bilaga 6 nedan.

-

Fredrik Lindström informerar om att HSO Dalarna från 1 jan 2019
bytt namn till ¨Funktionsrätt Dalarna¨, en del i ¨Funktionsrätt
Sverige¨.

-

Maria Ekelöf tipsar om ett antal utbildningar, se bifogade bilagor.
Lotta Daun Messing lyfter i sammanhanget att det är viktigt att vi
tänker på att aktiviteter som anordnas i en kommun kan spridas så
att andra kommuner kan få komma och ta del av utbudet, t ex till
någon aktivitet som Ludvikas dagliga verksamhet anordnar, kan
Borlänge bjudas in till och vice versa.
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-

Sara Hansson, projektledare e-hälsa och digitalisering i Rättviks
kommun, är länets kontaktperson för det nationella nätverket för
regionalt stöd i digitaliseringsfrågor inom socialtjänsten. Ett första
möte efter omtag av länets referensgrupp för välfärdsteknologi har
hållits i januari. Sofia Knöös och Sara Hansson är med i
referensgruppen och minnesanteckningar förs av Katarina
Johansson, enheten för hälsa och välfärd. Alla RUGar har

kontaktpersoner i referensgruppen och har möjlighet att lyfta
välfärdsteknologiska frågor, förslag och idéer till
referensgruppen.

Maria Ekelöf
Utvecklingsledare

Bilagor och länkar:
Bilaga 1

PP förslag på struktur för enheten hälsa och välfärd

Bilaga 2

LSS-utredningen, presentation från SKL

Bilaga 3

Utbildning: Personliga assistenter – fördjupning
(Fyrbodals kommunalförbund)
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUtDQY1IKcbGPEZev
mOEB3c4.html

Bilaga 4

Utbildning för chefer inom funktionshinder och
socialpsykiatri ¨Funktionshinder, välfärd och
livsvillkor¨ (Fyrbodals kommunalförbund)
http://app.emarketeer.com/a/plink/row/v1t13j3SHcM7SCX6ygNzUJUhlrY0BEgsj2sJLXfVw
Pjbc.html

Bilaga 5

¨Att i vardagen stödja personer med psykiskt
funktionshinder och samtidigt missbruk¨(Uppdrags
AB)
https://axacoair.se/go?ZeKlbLro
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Bilaga 6
▪
▪

▪

Gör en anmälan i appen i några få steg:

Först markerar du som anmäler vilket typ av hinder det handlar om
Därefter visar du var hindret finns genom att skriva en kort text om hur
det hindrar dig eller någon annan, bifoga gärna en bild som du tar med
mobilkameran
Lämna kontaktuppgifter om du vill veta hur ärendet hanteras

Ladda ner appen Anmäl hinder för Iphone
Ladda ner appen Anmäl hinder för Android

