
 

 

Välkommen till 

Parallella digitala KLIFF-frukostseminarier måndagen  
den 21 november 2022 kl. 8:30-9:15, Teams 
KLIFF – KLInisk Forskning om Funktionsnedsättning – ett forskningssamarbete mellan Habilitering & Hälsa, Region Halland, Regionhabiliteringen och Dart 

Länk till hemsida: KLIFF - klinisk forskning om funktionsnedsättning 

 
 

KLIFF-rådet inom Västra Götaland och Region Halland bjuder in medarbetare till tre parallella 
digitala KLIFF-frukostseminarium måndagen den 21 november 2022 kl. 8:30-9:15. 
Syftet är att inspirera och informera medarbetare om kliniskt forsknings- och 
utvecklingsarbete inom KLIFF:s verksamhetsområden. Seminarierna består av presentationer 
från FoU-verksamma personer inom funktionshinderområdet. Det kommer att finnas tid för 
frågor och reflektioner. 
 

Tema 1 – Insatser riktade mot föräldrar 
Logoped och tf enhetschef för DART, Josefin Hansson, presenterar projektet KomIgång online  
Projektet syftar till att ta fram och implementera ett digitalt stöd för föräldrar vars förskolebarn står i kö till 
utredning eller behandling av kommunikationssvårigheter. Detta stöd finns nu tillgängligt via 1177 Stöd och 
behandling och bygger på den väl beforskade utbildningen AKKtiv KomIgång. 
Läs mer: https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/forskning/projekt/komigang-online/  
 

Psykolog Christos Kolovos, Habilitering & Hälsa, berättar om sin specialistpsykologuppsats  
Presentationen handlar om huruvida en kort utbildningsintervention påverka stress och psykiskt 
välbefinnande hos föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. 
Moderator från KLIFF: Margret Buchholz 

Tema 2 – Nya bedömningsinstrument i den kliniska verktygslådan 
Logoped Agneta Rubensson, Regionhabiliteringen, presenterar översättningsprojektet C-BiLLT   
C-BiLLT står för Computer-Based Instrument for Low Motor Language Testing och är ett datoriserat material 
för att testa språkförståelse hos personer med svår dysartri eller verbal apraxi, C-BiLLT – Computer-Based 
instrument for Low motor Language Testing.  
  

Fysioterapeut Anja Sundemo, Regionhabiliteringen, presenterar översättningsprojektet D-FIS   
D-FIS står för Dyskinetic Cerebral Palsy - Functional Impact Scale och är ett material för att skatta motorisk 
funktion i vardagliga aktiviteter genom närståendeskattning.  
Moderator från KLIFF: Kate Himmelmann 

Tema 3 – Två perspektiv på kognitiva funktionsnedsättningar 
Logoped och doktorand Jenny Samuelsson, Habilitering & Hälsa, presenterar projektet KomLoss  
Projektet undersöker om anpassade digitala hjälpmedel kan hjälpa elever med kommunikativ och kognitiv 
funktionsnedsättning, och som är i behov av AKK, att utveckla sin läsförmåga.  
Läs mer: https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/forskning/projekt/komloss/ 
  

Psykolog Jonas Gillenstrand, Habilitering & Hälsa, berättar om sitt avhandlingsprojekt   
Projektet handlar om kognitiva funktioner och beteende hos patienter med Duchennes 
muskeldystrofi.  
Moderator från KLIFF: Ellen Backman 

Anmälan 
Skicka din anmälan via e-post till kristin.edbom@vgregion.se och meddela vilket av 
temaseminarierna du vill delta i. Du kommer därefter att få en Teamslänk till seminariet.  
Sista anmälningsdag 2022-11-16. Förbered en god dryck och något att tugga på om du så vill, 
så har vi detta digitala frukostseminarium ihop, fast på distans!  

Varmt välkommen! 
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