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Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning 
2018-02-23 

 

Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Sofia Knöös (LD hjälpmedel), 
Joacim Andersson (Leksand), Carl Widman (landstinget), Gunilla Klingh 
(Rättvik), Fredrik Blomqvist (Borlänge), Carina Schutzer (Avesta), Maria 
Fernström (Högskolan Dalarna), Hans Liljeberg och Victoria Lindmo 
(landstinget), Kerstin Gatu (Mora Folkhögskola), Helena Hanno Enochsson 
(Region Dalarna), Maria Ekelöf (Region Dalarna) 

Förhindrade: Tina Lans (Falun), Katarina Olsson (Mora), Cecilia Björklund 
(habiliteringen) 

 

 

1. 09.00 Hans Liljeberg, områdessamordnare Landstinget samt 
Victoria Lindmo, verksamhetsutvecklare Landstinget är 
inbjudna – önskar input från verksamheterna till SUS- (samverkan 
vid utskrivning) arbetsgruppen. Se bifogad presentation samt länk till 
Mötescirkeln som man kan använda vid SIP-möten, den visades vid mötet och 
gjorde succe. Går att ladda ner eller beställa. 

Några saker som kom upp under diskussionen gällande SUS arbetet: 

• Hjälpmedelsfrågan är akut och här måste både kommuner 
och landstinget göra vad de kan för att inte brukaren ska 
komma i kläm. 

• Finns oklarheter kring rollfördelningen hos de inblandade 
aktörerna, rollerna är ej tydliga.  

• Man hamnar alltför lätt i organisationstänket istället för 
att utgå från individens behov. 

• IT frågan är frustrerande, digitaliseringen halkar efter. 

• Svårt med hemskrivningsdatum som flyttas fram. 
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• SITS-korten kommer att tas bort, det blir en annan 
inloggningsportal. 

• Pågår en diskussion om SIP-modulen ska läggas på 1177. 

• Övervägande ¨gula¨ patienter i kommunerna och de 
behöver stöd. 

• Samtyckesjuridiken och sekretessen är ett bekymmer. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Läggs till handlingarna 

 

3. Regional handlingsplan för funktionshinderområdet 2018 – vi 
gör en sista koll innan den ska upp för beslut i länschefsnätverket i 
mars.  

Den regionala handlingsplanen 2018 för området Stöd till personer 
med funktionsnedsättning är nu klar och lyfts för beslut till 
länschefsnätverket den 9 mars, Maria Ekelöf och Carl Widman 
deltar på det mötet. Se bifogad handlingsplan. 

 

4. 10.30 Kerstin Gatu, Mora Folkhögskola – Anpassad IT, digital 
delaktighet. Se bifogat bildspel. 

Kerstin Gatu berättar om kursen Anpassad IT på Mora 
Folkhögskola samt pratar om digital delaktighet.  
Det finns fortfarande platser kvar på distansutbildningen Anpassad 
IT, som är den enda utbildningen i världen i sitt slag, för personer 
med måttlig utvecklingsstörning som är mellan 25-35 år.  

Kerstin framhåller vikten av att de som går utbildningen har en 
stödperson med sig vilket också är ett krav för att personer ska 
kunna vara med på utbildningen. En stödperson kan vara en 
personal på gruppbostad, daglig verksamhet, förälder, syskon. En 
stödperson kan stötta flera personer på utbildningen.  

Ett tips är att bjuda in målgruppen till ett kvällsmöte där de kan 
söka till utbildningen på plats. Det räcker inte med att bara skicka ut 
inbjudan, chefer och personal måste prata med personerna och 
erbjuda denna möjlighet i ett sammanhang.  

Sikta.nu är hemsidan där man kan läsa mer om utbildningen 
Anpassad IT. 

Gunilla Klingh, Rättvik, berättar om webbutbildningen - Digital 
teknik och delaktighet - kom igång med arbetet! som Rättvik varit 
med och tagit fram tillsammans med Myndigheten för delaktighet 
för att inspirera personal inom socialtjänst och hemsjukvård att 
komma igång med arbetet med digital teknik.  

Gunilla Klingh erbjuder att om kommunerna behöver ¨hands on¨ hjälp av 
något slag för att komma igång med det digitala arbetet så är man välkommen 
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att ringa till Gunilla och kan då få ¨låna¨ hennes medarbetare som är 
stödperson. 

I samband med den digitala diskussionen framhåller Maria 
Fernström vikten av att ha tillgång till IT pedagoger i sina 
verksamheter, inte bara IT tekniker. 

 

5. Aktuellt till och från Högskolan Dalarna – Maria Fernström 

Maria berättar att Högskolan Dalarna planerar ett forskningsarbete 
utifrån kvinnor med utvecklingsstörning, återkommer med mer info 
framöver.  

 

6. Regionbildningsfrågan – Helena Hanno Enochsson 

Helena uppdaterar läget och processen i regionbildningsfrågan. 
Förslag ska presenteras under våren. 

 

7. Information till och från regional nivå 

- Pia Blomstedt, avdelningschef stöd och omsorg i Mora, ersätter 
Katarina Olsson i RUG funktionsnedsättning från april. 

- Christin Luthman, regional samordnare för Vård- och 
omsorgscollege, håller på att sätta ihop en arbetsgrupp för att 
kartlägga kompetensbehovet inom områdena sjukvård, äldre och 
funktionsnedsättning. Tanken med denna grupp är att den ska 
representera hela länet. Den personen som representerar sitt 
område bör ha den övergripande bilden av vad för kompetens som 
krävs/behövs. Maria Ekelöf får i uppdrag att kontakta Lina Holmström, 
chef i Ludvika, ang denna förfrågan. 

 
- Länsstyrelsens uppdrag utifrån föräldraskapsstödsamordning 2018-

2021 behöver samordnas med Region Dalarnas uppdrag. Maria 
Ekelöf kontaktar Elisabeth Holm ang detta. 

 

8. Övrigt 

Inga övriga frågor. 

 

Bilagor  

 

Bilaga 1  Presentation: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 

Bilaga 2 Presentation Anpassad IT, digital delaktighet 

Bilaga 3 Regional Handlingsplan för området  Stöd till personer med 
funktionsnedsättning 2018 
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                 Länkar   

Länk till Myndigheten för delaktighets hemsida och den webbutbildning som 

Rättvik varit med och tagit fram utifrån digital teknik och delaktighet:  

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/digitala-
verktyg/webbutbildningar/digital-teknik-och-delaktighet---kom-igang-med-
arbetet/ 

 

Länk till kortfilm där två föräldrar berättar om erfarenheter av kursen Anpassad 
IT: 

http://habilitering.podbean.com/e/digital-delaktighet-2-%e2%80%9chan-har-
vuxit-som-manniska%e2%80%9d/ 

 

Länk till mötescirkel att använda vid SIP – möten: 
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/motescirkeln-ett-stod-
for-sip-moten/ 

 

 

 

Maria Ekelöf 

Utvecklingsledare  
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