KLIFF-rådsmöte

KLIFF-rådsanteckningar

2019-05-07

Tisdag den 7 maj 2019 kl. 10:30-12:00, Oterdahlska huset
Närvarande: Marie Peny-Dahlstrand, Regionhabiliteringen, ordförande
Milijana Malmberg, Habilitering & Hälsa
Arve Opheim, Habilitering & Hälsa
Ellen Backman, Region Halland
Kristin Edbom, sekreterare
Förhinder: Gunilla Thunberg, Dart
Caisa Hofgren, Habilitering & Hälsa
Kate Himmelmann, Regionhabiliteringen
Anna-Karin Kroksmark, Regionhabiliteringen
1. Mötet öppnas
Marie öppnade mötet.
2. Kliffs uppdrag
Diskussion kring Kliffs uppdrag och inriktning som behöver förtydligas. Vidare
diskussion kring möjligheten att rikta doktoranderna till Kliffs doktorandseminarium
och inte ha för många lokala seminarium. Kliffs seminarium skulle då vara det
”mustigare” seminariet för att locka folk. Också undvika att ha för många
presentationer på seminarierna då flera har hört dessa förut och eventuellt väljer bort att
komma. Alla ombads att till nästa gång fundera över hur vi kan göra det ”absoluta”
seminariet. Hur gör vi för att söka nya medel för kunskapsspridning och var finns
behovet? Ta med tankar till nästa möte den 26 september.
Vidare diskussion kring hur Kliff kan samarbeta i någon typ av gemensamt projekt,
t ex vad görs forskningsmässigt kring barn med neurodiagnoser och t ex börja med en
systematisk översikt kring cerebral pares och hörsel. Ha ett magisterprojekt med 1-2
studenter? Ha ett tvärprofessionellt team med arbetsterapeut, audionom, logoped,
psykolog och fysioterapeut? Se på hörsel och språk på barn med cerebral pares,
rehabilitering, habilitering och hörsel? En idé var att göra en förstudie till januari.
Frågor som kom upp kring detta; finns det något om hörsel i CPUP? Om barnen har
hörselnedsättning som leder till annat och hur de upplever det i vardagslivet? Ta ut
enkla data? Om CPUP ska användas måste vi göra en etikansökan. Hur mycket är
forskat på audiologi och cerebral pares? Vidare diskussion kring detta på nästa möte.
3. Doktorandseminarium den 7 maj med teman:
Tre pågående avhandlingsprojekt ska presenteras; Åsa Winzell Juhlin, leg audionom, och
Jonas Fogels, leg audionom, Hörselverksamheten samt Amanda Nyberg, leg logoped,
Dart. Arve Opheim ska prata om karriärvägar och anslag inom Habilitering & Hälsa och
Marie Peny-Dahlstrand och Anna-Karin Kroksmark om överprofessioner och
forskningsfinansiering inom SU.
4. Kommande Kliff-seminarium med tema cerebral pares 30 januari
Jubileumsaulan på Sahlgrenska är bokad för ett heldagsseminarium kring cerebral pares
med fokus på vad som görs kring diagnosgruppen i Norge och Västsverige.
Lena Bergqvist disputerar den 31/1. Vi behöver ha ett program klart i början av hösten.
Arve, Kate, Marie och Gunilla har en ny träff inplanerad den 3/6.
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5. Kliff-nytt hösten 2019
Höstens Kliff-nytt ska ha tema konferensnytt med presentationer från medverkan vid stora
konferenser såsom EACD, Kommunikationskarneval, barnveckan i Örebro med flera.
6. Kommande FoU-seminarium 2019/2020
Doktorandseminarium
Lokal: Westrings aula, Oterdahlska huset
(nya ersättningslokaler på Kronhusgatan 2F)
Kliff-seminarium
Lokal: Jubileumsaulan, Sahlgrenska sjukhuset
Förslag på kommande ämnen för FoU-seminarier:
- Djurassisterad terapi
- Återkoppling av CPUP och MMCUP
- Vuxna med funktionsnedsättning
- Utlandsfödda med funktionsnedsättning

Datum
19-09-26

Tid
13:00-16:00

20-01-30

Heldag

7. Datum för kommande Kliff-möten 2019
26/9 kl. 10-12 i Elliots rum, Oterdahlska huset (ersättningslokal Kronhusgatan 2F)
28/11 kl. 10-12 i Elliots rum, Oterdahlska huset (ersättningslokal Kronhusgatan 2F)
Vid anteckningarna

Justerat

Kristin Edbom

Marie Peny-Dahlstrand
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