KLIFF-rådsmöte Skype

KLIFF-rådsanteckningar
Torsdag 11 mars 2021 kl. 10:00-12:00, Skype
Närvarande:

Anna-Karin Kroksmark, Regionhabiliteringen, ordförande
Kate Himmelmann, Regionhabiliteringen
Gunilla Thunberg, Dart
Arve Opheim, Habilitering & Hälsa
Anna Rensberg Flink, Habilitering & Hälsa
Ellen Backman, Region Halland – del av mötet
Susanne Nicklasson, Region Halland
Kristin Edbom, Regionhabiliteringen, sekreterare

1. Mötet öppnas
Anna-Karin öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns. Två övriga frågor anmäls.
3. Föregående minnesanteckning
Minnesanteckningarna godkänns. Det blev ett lyckat digitalt seminarium den 18 november
2020 med ämnet ”Digital habilitering – utmaningar och möjligheter”. Det var 42 anmälda till
seminariet.
4. Vem tar över ordförandeskapet?
Ordförandeskapet ska rotera årligen. Arve Opheim och Anna Rensberg Flink, Habilitering &
Hälsa, tar över ordförandeskapet 2021. I ordförandeskapet åligger att man tillsammans med
administratör Kristin Edbom förbereder, kallar och håller i regelbundna möten, godkänner
minnesanteckningar, driver aktuella frågor och förbereder seminarieverksamhet tillsammans
med övriga i Kliff-rådet. Dagordningen förbereds i god tid och skickas ut cirka en månad före
kommande möte för eventuella tillägg till dagordningen.
5. Översyn av Kliff-gruppens sammansättning
Vi ska eftersträva forskningsbredd istället för profession. Två representanter från Habilitering
& Hälsa, två representanter från Region Halland, två representanter från Regionhabiliteringen
och en representant från Dart. Diskussion kring efterträdare när Anna-Karin,
Regionhabiliteringen, går i pension. Gunilla, Dart, ska efterhöra med Margret Buchholz,
arbetsterapeut, om hon har intresse att ta över efter Gunilla. Beroende på det beskedet ska
Anna-Karin vidtala disputerad sjuksköterska, läkare eller logoped på Regionhabiliteringen. En
överlämning behöver göras.
6. Kliff-seminarium 20 maj 2021 med tema ”funktionsnedsättning i ett vardagsperspektiv”
Gunilla, Anna och Susanne presenterar det programförslag de tagit fram. Några justeringar i
programmet gjordes och fler pauser lades in. Diskussion om vilket digitalt forum som ska
användas, Teams eller Zoom. Gunilla kontaktar Sandra Derbring, IT-tekniker på Dart, i frågan
och återkommer. Gruppen har fortsatt kontakt via mejl. När programförslaget är klart skickas
det till Kristin som fixar layout. Programmet ska highlightas i kommande Kliff-nytt.
7. Kliff-nytt april 2021
Arve och Anna ska skriva en sammanfattning inklusive bilder från Habilitering & Hälsas
kunskapsdag i december 2020 och Gunilla ska skriva en sammanfattning inklusive bilder från
årets Kommunikationskarnevalen 14-15 april. Därutöver referat med nya publikationer och nya
doktorer. Kristina Byström, psykolog på habiliteringen i Skövde, ska tillfrågas om en text
rörande sitt licentiatarbete ”Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och
ungdomar med autism”. Magnus Påhlman och Magdalena Vu Minh Arnell från
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Regionhabiliteringen, vilka disputerade 2020 respektive 2021, ombeds skriva. Ellen har en ny
publikation, Kate har flera nya publikationer och guidelines för ögonstyrning för personer med
CP. Gunilla och Margret Buchholz har en ny publikation. Ulrika Jonsson från
vuxenhabiliteringen har också skrivit en ny artikel. Dessa bidrag ska vara inkomna till Kristin
senast 20/4. Vi ska highlighta Ellens disputation den 26/5 kl. 13, som också kommer att finnas
tillgänglig via Zoom. Vi ska även presentera nya Kliff-medlemmarna Anna Rensberg Flink och
Susanne Nicklasson.
8. Kliffs uppdrag
Uppdraget gås igenom och tillägg görs med att kostnader för administration sker mellan
förvaltningarna. Därefter ska uppdragsbeskrivningen skickas ut en runda till för att sedan tas
upp på nästa möte. På nästa möte ska beslut tas om uppdraget ska läggas ut på respektive
förvaltnings hemsida som ett officiellt uppdrag.
9. Övriga frågor
A. Gunilla Thunberg flaggar för Kommunikationskarnevalen 14-15 april som i år
kommer att vara helt digital. Ett spännande program har tagits fram, läs mer:
Kommunikationskarnevalen
B. Gunilla och Margret Buchholz har blivit tillfrågade att skriva ett bokkapitel om tidig
intervention och tidig kartläggning vad gäller motoriska svårigheter, framför allt för
personer med cerebral pares. Gunilla och Margret ska också skriva ett kapitel om
ögonstyrning.
C. Kate och Eva Holmqvist har varit med och tagit fram guidelines för ögonstyrning för
barn med cerebral pares “Eye-gaze control technology for people with cerebral palsy.
Clinical Guidelines 2021”. Länk till sida där du kan hämta dokumentet:
https://redcap.sydney.edu.au/surveys/?s=EDC7P4E3TP
D. Anna-Karin och Lisa Wahlgren har varit med och tagit fram en träningsapp för barn
med spinal muskelatrofi, SMA, som kommer att lanseras den 23 mars och 15 april.
E. Kate informerar om att Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska, håller på att ta fram en app
för att kunna hantera olika typer av symtom, oro, smärta, känslor mm. Denna är tänkt
att användas som stöd i vården men också som stöd för forskning. Appen kommer att
kommunikationsanpassas.
10. Nästa möte
Måndagen den den 3 maj kl. 10-12, mejlkontakt dessförinnan.
Vid anteckningarna

Justerat

Kristin Edbom

Arve Opheim

2

