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KLIFF-rådsanteckningar
Tisdagen den 18 september 2017
Lokal: Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Närvarande: Anna-Karin Kroksmark, Regionhabiliteringen, ordförande
Ellen Backman, Region Halland
Barbro Lindqvist, Region Halland
Gunilla Thunberg, DART
Kristin Edbom, Regionhabiliteringen, sekreterare
Förhinder: Marie Peny-Dahlstrand, Regionhabiliteringen
Arve Opheim, Habilitering & Hälsa
Caisa Hofgren, Habilitering & Hälsa
Kate Himmelmann, Regionhabiliteringen
Paul Uvebrant, Neurologmottagning barn
Milijana Malmberg, Habilitering & Hälsa
1. Mötet öppnas
Anna-Karin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3.

Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar genomgicks och godkändes. Diskussion om vem som ska
efterträda Ann Nordberg. Denna diskussion får återupptas när Arve är åter i tjänst.

4.

Kliff-semminarium
Dagens seminarium har tema presentation av långtidsuppföljning av barn, ungdomar och
unga vuxna med dystrofia myotonika. Seminariet planeras hållas delvis via videolänk.
Tema vid nästa Kliff-seminarium 180314 är Bildsamt och KomHIT Flykting. Amanda
Nyberg tar Bildsamt och berättar om sin doktorandstudie. KomHIT Flykting tar Josefin
Hansson, Susanne Bäckström, Ulrika Ferm eller Ingrid Mattson Müller. Önskemål
framkom att boka lokal med videolänk alternativt filma seminariet. Kristin har
kontrollerat detta och ingen av SU-lokalerna med videolänk är ledig utan seminariet får
hållas i Östraaulan som tidigare planerats alternativt GU. Kristin har preliminärbokat
sjukhusfotograf Robert Emilsson för att filma seminariet.

5. Kommunikationskarneval 7-8 maj 2018
Temat är framtidsutblick. Man planerar för ett ”tvåsvansat” program för både AKKpersoner men också sjukvårdspersonal som är intresserade av kommunikation inom
sjukvård. John Costello är inbjuden gästföreläsare. Han har arbetat mycket med
kommunikationsstöd i vårdsituation, akutsjukvård och palliativ vård, framför allt för
barn. Förslag att bjuda inom honom till ett Kliff-seminarium i samarbete med GU.
Gunilla ska efterhöra med Ulrika Ferm, enhetschef på DART. Ellen tipsade om två
doktorander från Högskolan i Halmstad; Britt-Mari Gilljam och Carina Sjöberg,
arvodister. Gunilla tar kontakt med dem.
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6. Kliff-nytt december 2017
Alla chefer har nu presenterat i Kliff-nytt. I detta nummer ska vi be Christina Fält och
Tomas Wahlgren, enhetschefer på Regionhabiliteringen, att skriva ett kåseri kring
kvalitetsdagar. Vidare kommer det att bli doktorandfokus där vi ska länka upp
doktorandprojekt samt ta gruppbild på kommande doktorandseminarium. Ellen skriver
en introducerande text om doktorandseminarierna till Kliff-nytt. Som tidigare tänker vi
ha kommande stora konferenser på sistasidan. I vårens första nummer kommer vi att
presentera medarbetare som blivit docenter.
7. Doktorandseminarium den 14 november – att lägga upp en RCT-studie
Anna-Karin har varit i kontakt med Innovationsplattformen och de hade inte möjlighet
att medverka den 14 november men är inbjudna till doktorandseminariet 180522
kl. 13-14:30. Kate, Marie och Gunilla håller i dagens seminarium, och Arve om han är
åter i tjänst, kring att lägga upp en RCT-studie. Det kommer att bli en teoretisk
inledning och kliniska exempel.
8. Kommande FoU-seminarium 2017/2018
Ämne:
Doktorandseminarium – RCT-upplägg
Lokal: Rydbergs rum, Oterdahlska huset
Ämne:
Presentation av projekt: KomHIT Flykting + Bildsamt
Lokal: Östraaulan, Centralkliniken, Östra sjukhuset
Ämne:
Doktorandseminarium
Lokal: Westrings aula, Oterdahlska huset
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

Datum
17-11-14

Tid
13:00-15:30

18-03-14

13:00-16:00

18-05-22

13:00-16:00

9. Kommande Kliff-möten
14 november kl. 10-12. Lokal: Rydbergs rum, Oterdahlska huset
14 mars 2018 kl. 10-12. Lokal: Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
22 maj 2018 kl. 10-12. Lokal: Westrings aula, Oterdahlska huset
10. Kvalitetsdagar 13-14 september 2018
Viktigt att kontakt är tagen med Norrköping som arrangerade förra året för
överlämning/information. Kliff-gruppen behöver fördela och förbereda. I april behövs
besked kring vilka som fått plattform kontra poster. Tid behöver avsättas för diskussion
kring detta på nästa möte den 14 november. En halvdag för genomgång av abstrakts är
avsatt den 25 januari kl. 12-16:30. Individuell läsning först och sedan genomgång i
grupp. En matris behöver skapas.
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11. Övriga punkter
Genomgång av projektmatris i Alfresco.
12. Nästa möte
14 november kl. 10-12. Lokal. Rydbergs rum, Oterdahlska huset
Vid tangenterna

Justerat

Kristin Edbom

Anna-Karin Kroksmark
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