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KLIFF-rådsanteckningar
Tisdagen den 14 mars 2018
Lokal: Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Närvarande: Marie Peny-Dahlstrand, Regionhabiliteringen, ordförande
Anna-Karin Kroksmark, Regionhabiliteringen
Caisa Hofgren, Habilitering & Hälsa
Ellen Backman, Region Halland
Gunilla Thunberg, DART
Kristin Edbom, Regionhabiliteringen, sekreterare
Förhinder: Kate Himmelmann, Regionhabiliteringen
Milijana Malmberg, Habilitering & Hälsa
Arve Opheim, Habilitering & Hälsa
1. Mötet öppnas
Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna genomgicks och godkändes.
4. Representanter från Habilitering & Hälsa
Önskvärt med fler representanter i Kliff från Habilitering & Hälsa. Diskussion när Arve är
åter.
5. Kliff-seminarium
- Eftermiddagens Kliff-seminarium KomHIT Flykting + Bildsamt
Diskussion kring lågt deltagande på seminarierna. Hur sprids informationen inom
verksamheterna? Diskussion kring detta när Arve är åter.
-

Kliff-seminarium våren 2019 – tema målsättning och personcentrerad vård
på praktisk och teoretisk nivå som vänder sig till barn och vuxna.
Punkten diskuteras på nästa Kliff-rådsmöte samt om vi ska ha hel- eller halvdag.

-

Ämne doktorandseminarium 180531
Innovationsplattformen är inbjuden samt presentation av nya doktorander.

6. Kliff-nytt april/maj 2018
I detta nummer bestämdes det att skriva om ny publicerad forskning inom Kliff i
abstraktsform, skriva lättbegripligt och vetenskapligt. Gärna lägga till egna reflektioner
kring klinisk relevans. Varje verksamhet tittar över sina nyligen publicerade artiklar
och skickar text till Kristin. Nya doktorander inom verksamheterna ska också
presenteras. Vi ska också highlighta kvalitetsdagarna, MMCUP och CPUP samt be
Anna Philis skriva ett kåseri kring kvalitetsdagar, hur man ur habiliteringschefer ser på
kvalitetsdagarna. Marie pratar med Anna om detta.
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7. Hur promota Kliff på kvalitetsdagarna 2018?
Tidskriften Funktion vill skriva om kvalitetsdagarna ur ett brukarperspektiv. Vi
kommer att promota Kliff som en forskarplattform mellan habiliteringsorganisationer
inom VGR. Viktigt att vi från Kliff har en roll-up och tar med Kliff-nytt samt
seminarieverksamheten. Förslag att be Elin Granfors, kommunikatör på Habilitering &
Hälsa, göra en roll-up. Förslag att bjuda in Elin till nästa möte den 31 maj. Vi får skissa
på ett utkast till henne och fråga henne hur lång tid hon behöver ha på sig. Marie ska
också kolla med Urban/Elin om det finns ett ställ att låna för informationen.
8. Moderatorer på Kvalitetskonferensen
De muntliga presentationerna behöver moderatorer, där Kliff-medlemmar och andra
forskningsaktiva inom verksamheterna kommer att bli tillfrågade. Genomgång av
godkända presentationer. Workshop/seminarier – interaktiva seminarier. Alla har 40
minuter. 24 olika workshops/seminarier ligger parallellt i fem sessioner. Man räknar
med ca 800 personer på konferensen. Genomgång av samtliga presentationer och
förslag på moderatorer till de olika sessionerna lämnades till Marie Peny-Dahlstrand.

9. Kommande FoU-seminarium 2018/2019
Doktorandseminarium
Besök från Innovationsplattform
Lokal: Oterdahlska huset
Tema målsättning och personcentrerad vård på
praktisk och teoretisk nivå

Datum
18-05-31

Tid
13:00-16:00

Våren -19

Hel- eller
halvdag

Förslag på kommande ämnen för FoU-seminarier:
- Djurassisterad terapi
- Barns delaktighet
- Återkoppling av CPUP och MMCUP
- Innovationsarbete – hur tänka kring det? Att använda
internet som en metod att driva habilitering
- Vuxna med funktionsnedsättning
- Utlandsfödda med funktionsnedsättning
10. Nästa möte
31 maj kl. 10-12. Lokal. Rydbergs rum, Oterdahlska huset
Vid tangenterna

Justerat

Kristin Edbom

Anna-Karin Kroksmark

2

