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KLIFF-rådsanteckningar
Måndagen den 3 april 2017
Lokal: Carnegies rum, Oterdahlska huset
Närvarande: Marie Peny-Dahlstrand, Regionhabiliteringen, ordförande
Arve Opheim, Habilitering & Hälsa
Caisa Hofgren, Habilitering & Hälsa
Kate Himmelmann, Regionhabiliteringen
Ellen Backman, Region Halland
Gunilla Thunberg, DART
Kristin Edbom, Regionhabiliteringen, sekreterare
Förhinder: Ann Nordberg, Habilitering & Hälsa
Anna-Karin Kroksmark, Regionhabiliteringen
Milijana Malmberg, Habilitering & Hälsa
Barbro Lindquist, Region Halland
Paul Uvebrant, Neurologmottagningen
1. Mötet öppnas
Marie hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Arve och Gunilla anmälde tre informationspunkter.
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar genomgicks och godkändes.
4. Hur får vi igång aktiv forskning? Gemensam Kliffansökan?
I det tidigare FoU-rådet gjordes två gemensamma ansökningar som fick avslag. Kliff
har ej sökt som grupp. Diskussion kring vilka utlysningar som finns och gemensamma
beröringspunkter. Ett förslag är vuxenprojekten kring cerebral pares inom H&H,
Regionhabiliteringen, DART och Region Halland. Det beslutades att ha ett gemensamt
forum i Alfresco och att Arve gör en matris som ska läggas där samt att alla fyller på
med pågående projekt till nästa möte som till största del kommer att ägnas åt att
diskutera beröringspunkter. Marie ska också ta med tidigare ansökningar. Vi ska också
formulera ett måldokument/statusdokument för Kliff.
5. Doktorandseminarium 1 mars
Det var ett bra seminarium med cirka 8 deltagare. En genomgång av hur man skriver
CV, meritportfölj mm och det blev aktiv diskussion. Det diskuterades också kring
återkoppling av forskningsresultat till deltagarna.
6. Ämne för doktorandseminarium den 14 november 2017
Då planeras en genomgång av RCT-studier. Önskemål att ha halva seminariet med ett
ämne och sedan fria diskussioner och presentation av nya doktorandprojekt.
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7. FoU-seminarium 9 maj kl. 13-16
Det neuromuskulära teamet kunde inte den 9 maj men på nästa FoU-seminarium den
27 september. Därför ändras planeringen så att Milijana Malmberg och Åsa Fyrberg
presenterar sina doktorandprojekt den 9 maj. Birgitta Spjut disputerar den 19 maj och
kunde ej medverka.
8. Kommande FoU-seminarium
Den 27 september kl. 13-16 seminarium om senaste forskningen inom neuromuskulära
sjukdomar. Anna-Karin Kroksmark ansvarar för detta. Ytterligare ett FoU-seminarium
inplanerades den 14 mars 2018, då med bildstödstema och förslag att Amanda Nyberg
från DART och Gunilla Thunberg håller i seminariet.
Kommande FoU-seminarier 2017/2018
Ämne:
Presentation av doktorandprojekt:
Milijana Malmberg och Åsa Fyrberg
Lokal: Tallen, Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus
Ämne:
Senaste forskningen inom neuromuskulära sjukdomar
Lokal: Östraaulan, Centralkliniken, Östra sjukhuset
Ämne:
Doktorandseminarium – RCT-upplägg
Lokal: Rydbergs rum, Oterdahlska huset
Ämne:
Presentation av projekten:
KomHIT Flykting + Bildsamt
Lokal: Östraaulan, Centralkliniken, Östra sjukhuset
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
17-05-09

Tid
13:00-16:00

17-09-27

13:00-16:00

17-11-14

13:00-15:30

18-03-14

13:00-16:00

9. Kommande Kliff-möten
9 maj kl. 10-12. Lokal: Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
27 september kl. 10-12. Lokal: Enen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
14 november kl. 10-12. Lokal: Rydbergs rum, Oterdahlska huset
14 mars 2018 kl. 10-12. Lokal: Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
10. Kvalitetsdagar 13-14 september 2018
Programmet börjar bli klart. Kronprincessan Victora är inbjuden som öppningstalare.
Ej svar från hovet ännu. Andra inbjudna föreläsare är Tone Engen, Tor Sandmel, Kate
Himmelmann, Paul Uvebrant, Pelle Andersson och Christopher Gillberg. Dagarna
varvas med muntliga presentationer av abstracts, workshops samt presentation av
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EBH-arbeten. Programmet planeras vara klart efter nästa habiliteringschefsmöte i
mitten av maj. Abstractsinlämning planeras från juni-december. Kliff och
programgruppen bokar in en eftermiddag den 25 januari för genomgång av abstracten.
Eventuellt bjuds doktorander in utöver Kliff. Westrings aula på Oterdahlska är bokad.
11. KLIFF-nytt
Ha en doktorandhörna. Annika Sundquist skriver en krönika. Marie Peny-Dahlstrand
skriver ett referat från internationell Spina Bifida-konferens. Presentera nya
doktorander och nya doktorer. Highlighta att det är abstractinlämning för habkonferensen 2018. Gunilla skriver ett inslag från Kommunikationskarnevalen. CPUPmötet ska också highlightas.
12. Övriga punkter
- Gunilla informerar om att det finns platser kvar till föreläsning med Martin
Pistorius den 16 maj, läs mer. Han har också skrivit en bok ”När jag var
osynlig” som bör läsas av alla som jobbar inom habilitering eller rehabilitering.
http://www.bokus.com/bok/9789137146638/nar-jag-var-osynlig/
Martin kommer också att föreläsa på Kommunikationskarnevalen.
-

Birgitta Spjut Jansson disputerar 19/5. Hennes avhandlingsområde är: Samspel
och imitation för små barn med autism – SIMBA.
Milijana Malmberg disputerar 15/6. Hennes avhandlingsområde är:
Användning av informationsteknologi vid audiologisk rehabilitering.c

-

Den 23 maj får H&H besök av Prue Morgan för att nätverka kring CPforskning.

-

Diskussion kring Regional medicinsk riktlinje - Ansvarsfördelning för
medicinskt omhändertagande av vuxna med medfödd funktionsnedsättning, läs
mer

13. Mötet avslutas
14. Nästa möte
Tisdagen den 9 maj kl. 10-12 i Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Vid tangenterna

Justerat

Kristin Edbom

Marie Peny Dahlstrand
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