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Minnesanteckningar RUG funktionsnedsättning 
2018-11-16 

 

Närvarande: Lotta Daun-Messing (Ludvika), Carl Widman (landstinget), 
Cecilia Björklund (habiliteringen), Fredrik Lindström (HSO Dalarna), Maria 
Fernström (Högskolan Dalarna), Fredrik Blomqvist (Borlänge), Mona Westman 
(ungdomsmottagningen), Helena Hanno Enochsson (Region Dalarna), Maria 
Ekelöf (Region Dalarna) 

Förhindrade: Joacim Andersson (Leksand), Sofia Knöös (LD hjälpmedel), 
Tina Lans (Falun), Pia Blomstedt (Mora), Gunilla Klingh (Rättvik), Carina 
Schutzer (Avesta), Anna-Lena Hållmats (Rättvik) 

 

 

1. 09.00-09.20 Ungdomshälsan – Mona Westman. Förslag till 
länsövergripande regional överenskommelse. 

Mona visar handlingsplanen för Ungdomshälsan, se bifogat dokument. 
Verksamhetscheferna frågar om omvärldsspaning gällande andra 
regioners erfarenheter. Projektgruppen har kontakt med Halland och 
Västra Götaland för erfarenhetsutbyte och samlar input till projektet.  

Lotta Daun Messing föreslår att man lyfter in målgruppen ungdomar 
med funktionsnedsättning i den regionala överenskommelsen så att det 
blir tydligt att man även avser dem. Ungdomsmottagningen är för alla 
unga men flera ungdomar med funktionsnedsättning har också behov 
av kontakt och stöd via habiliteringen. Detta står att läsa om i 
handlingsplanen men behöver också finnas med i överenskommelsen.  

Beslut: Ungdomshälsan genom Mona Westman lyfter in 
målgruppen ungdomar med funktionsnedsättning i 
överenskommelsen så att det blir tydligt att 
Ungdomsmottagningen är tillgänglig för och välkomnar alla 
ungdomar. 
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Cecilia Björklund informerar om att habiliteringen kommer att anordna 
en utbildning kring sex och samlevnad under nästa år. Utbildningen 
arrangeras genom ett studieförbund. Man kommer bl a att bjuda in 
Ungdomsmottagningarna. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Lotta Daun Messing berättar att stödpedagoger i Ludvika tagit initiativ  
gällande införande av arbetsverktyget Funca. Habiliteringen är också 
mycket intresserade av att börja använda Funca-verktyget och Cecilia 
Björklund vill ta ett regionalt grepp kring införandet av Funca inför 
2019 ff. 

3. Regionbildning 2019 - Helena Hanno Enochsson. Det aktuella läget 
och framtiden.  

Nuvarande enheten för hälsa och välfärd kommer att finnas under 
hälso- och sjukvårdsnämnden. Det blir klart med nya ordföranden i 
socialnämnden i december. Sofia Jarl blir ny ordförande i regionala 
nämnden. Förslag från verksamhetscheferna att göra en geografisk 
indelning. Helena Hanno Enochsson lyfter detta i AU om en vecka.  

Flera förslag till struktur för hälsa och välfärd inför 2019 ff har lyfts i 
länschefsnätverket men man har ännu inte kommit fram till hur man vill 
ha det.  

Inga fler mötesstrukturer anser verksamhetscheferna, då blir det ingen 
verkstad.  

 

4. Avstämning av regional handlingsplan 2018.  

Uppföljning med kommentarer, se bifogad handlingsplan. 

 

5. Regional handlingsplan 2019? Vad behöver i så fall prioriteras inför 
2019 ff? Se bifogad handlingsplan. 

 
Beslut: RUG funktionsnedsättning anser att vi fortsätter med det 
arbete som har gett resultat och som det finns ett intresse för att 
driva vidare framåt. Verksamhetscheferna föreslår att följande 
utvecklingsområden prioriteras inför 2019: 

Befintliga brister i tillgängligheten:  

• Välfärdsteknik, öka tillgängligheten och användandet samt 
öka brukarnas digitala delaktighet i samhället.  

• Bildstöd – ett verktyg i mötet med brukare. Finnas 
tillgängligt i kommunernas receptioner 

Individuella stöd och lösningar för individens självständighet:  

• Kunskapssatsning föräldraskapsstöd - för att stärka 
samhällets förmåga att ge rätt stöd till föräldrar med 
intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra 
kognitiva svårigheter.  
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• Stödja införandet av det digitala arbetsverktyget Funca i 
funktionshinderverksamhet kommuer/landstingets 
habiliteringsverksamhet samt följeforskning av införandet 
av Funca ur ett brukar- och delaktighetsperspektiv. 

 

6. Info om Liljans Herrgård (Parasport Dalarna) – Fredrik Lindström.   
Liljans Herrgård är en unik och anpassad miljö/träningsmiljö för 
personer med eller utan funktionsnedsättning. Många 
idrottsorganisationer använder Liljans Hergård och det finns många 
idrotts- och fritidsaktiviteter att prova på, anordnade antingen genom 
Liljans Herrgård eller på eget initiativ. Möjlighet att anordna 
konferenser finns samt möjlighet till kost och logi. För mer info 
omParasport Dalarnas utvecklingscentra Liljans Herrgård, se hemsida: 
http://www.parasport.se/Distrikt/Dalarna/ 
 
E-post till Liljans Herrgård: liljansherrgard@gmail.com 
 
Fredrik Lindström föreslår att vi förlägger ett av vårens möten med 
RUG funktionsnedsättning på Liljans Herrgård. Fredrik ordnar med 
detta. Fredrik berättar också att HSO Dalarna från och med 2019 
kommer att byta namn till Funktionsrätt Dalarna. 
 
Beslut: Mötet med RUG funktionsnedsättning i maj 2019 sker på 
Liljans Herrgård. Fredrik Lindström bokar detta. 
   
 

7. Aktuellt från Högskolan Dalarna – Maria Fernström 

Maria Fernström berättar att man är en liten personalstyrka på 
hennes enhet men att det publicerats mycket forskning/artiklar 
ändå. Artiklar som även berör funktionshinderområdet, t ex 
Funca, Evas Randell forskningsarbete med att intervjua 
ungdomar med funktionsnedsättning i Dalarna.  
 
Ett beslut är taget om att forskare inte bara får forska utan måste 
undervisa minst 20 % också. 
 
Rekrytering av professor pågår. Rekryteringsprocessen för 
professorer tar cirka nio månader. 
  
Högskolan måste få ut VFU-platser. Det är svårt och trångt i alla 
verksamheter säger Maria, men hur kan vi ändå lösa det? Vilka 
platser kan användas för att man som student ska få förståelse för 
hur det är att ha en funktionsnedsättning? Hur kan man använda 
frivilliga organisationer? 
 
Landstingets kuratorer kommer att behöva legitimation framöver 
och det kräver 1 års vidareutbildning. Ansökan om 
examensrättigheter har kommit från 6-7 lärosäten. 
Distansutbildning kommer att finnas som alternativ. 

 
 

http://www.parasport.se/Distrikt/Dalarna/
mailto:liljansherrgard@gmail.com
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Carl Widman tipsar om att Institutet för handikappvetenskap, 
förutom betydande forskning inom handikappvetenskap, har ett 
bra nyhetsbrev som kan vara bra att ta del av utifrån ett 
ledningsperspektiv. 
 

 

8. Information till och från regional nivå, bl a 

Assistanshundar, se bifogat presentation. Mats Rosin på landstinget 
Dalarna, sekreterare i Funktionshinderrådet, jobbar med denna fråga. 
Vill man veta mer kan man kontakta honom: Telefon: 072-547 80 13, 0240-49 57 

12 E-post: mats.rosin@ltdalarna.se  
 

- Boka tider för nästa år?  

Beslut: Följande datum bokas in för vt 2019: 1 februari, 22 
mars, 26 april, 24 maj (förläggs på Liljans Herrgård. 

I samband med årets sista RUG den 7 december bjuder vi på 
lunch i Manegen på Region Dalarna. Mer info kommer. 

 

9. Övrigt 

Helena Hanno Enochsson berättar om en utlysning via Vinnova – 
Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg, digitala hjälpmedel. 
Se bifogad länk: https://www.vinnova.se/e/digital-halsa/digitala-
hjalpmedel/ 

 

 

Bilagor  

 

Bilaga 1 Assistanshundar – info från myndigheten för 
delaktighet 

Bilaga 2 Förslag regional överenskommelse Ungdomshälsan 
samt handlingsplan Ungdomshälsan 

Bilaga 3 Regional handlingsplan 2018 – revidering och 
förslag till prioriteringar inför 2019. 

 

 

Maria Ekelöf 

Utvecklingsledare 
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