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KLIFF-rådsanteckningar
Tisdagen den 9 maj 2017
Lokal: Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Närvarande: Marie Peny-Dahlstrand, Regionhabiliteringen
Anna-Karin Kroksmark, Regionhabiliteringen
Arve Opheim, Habilitering & Hälsa
Caisa Hofgren, Habilitering & Hälsa
Kate Himmelmann, Regionhabiliteringen
Ellen Backman, Region Halland
Barbro Lindqvist, Region Halland
Paul Uvebrant, Neurologmottagning barn
Kristin Edbom, Regionhabiliteringen, sekreterare
Förhinder: Milijana Malmberg, Habilitering & Hälsa
Gunilla Thunberg, DART
1. Mötet öppnas
Alla hälsades välkomna och mötet öppnades. Ann Nordberg arbetar numera inom GU och
kommer inte längre vara med i Kliff. Förslag att bjuda in Birgitta Spjut Jansson till Kliff.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar genomgicks och godkändes.
4. FoU-seminarium
FoU-seminariet den 9 maj blev inställt. Diskussion kring lågt deltagarantal och om
orsakerna till detta. Kort varsel, kombination av föreläsningar samt otydligt tema var
några slutsatser som gjordes.
Diskussion kring att ha metodseminarium som tema där man skulle kunna ha med
hörselprojektet, E-hälsa och eventuellt chattprojektet i Skövde. Dock viktigt att vi
tänker igenom vår målgrupp. En önskan vore att ha möjlighet att delta via videolänk
eller om seminariet filmas med möjlighet att skicka sms-frågor. Båda möjligheterna
ansågs bra. Datum för nästa inplanerade FoU-seminarium den 27 september behöver
ändras pga att det inte fungerar för det neuromuskulära teamet som ska föreläsa. Kristin
och Anna-Karin kollar upp nytt datum och lokal med möjlighet till videolänk. Viktigt
att undvika krock med MMCUP den 21-22 september eller CPUP den 9-10 oktober.
Tema vid Kliff-seminariet 180314 är KomHIT Flykting och Bildsamt.
Arve har bjudit in Innovationsplattformen VGR till ett möte med H&H den 13 juni. Av
dem kan man få stöd i bl a utvecklingsarbete, ansökningar, projektledarskap samt hjälp
att hålla projekt gående. Efter diskussion bestämdes att bjuda in dem till Kliff-mötet
den 14 november från kl. 11.00. Då ska även doktoranderna bjudas in.
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5. Kliff-nytt maj 2017
Annika Sundqvist ska skriva en krönika i nästa Kliff-nytt. Marie Peny-Dahlstrand och
Barbro Lindquist ska skriva referat från Spina Bifida-konferens. Gunilla Thunberg ska
skriva om Kommunikationskarnevalen. Vi ska också presentera vårens disputationer:
Birgitta Spjut Jansson och Milijana Malmberg från Habilitering & Hälsa samt Åsa
Fyrberg från Regionhabiliteringen. Birgitta Spjut Jansson disputerar 19 maj. MMCUP
och CPUP ska också annonseras samt att det är abstractinlämning för
Habiliteringskonferensen 2018. I nästa höstnummer ska vi ha doktorandfokus.
6. Kliff-matris H&H, Regionhabiliteringen och Dart
Genomgång av Kliff-matris där alla pågående projekt ska finnas med. Doktoranderna
inom H&H har fått varsin siffra för hela sitt doktorandprojekt. Regionhabiliteringen har
givit en siffra för varje projekt, alltså samma person kan ha flera siffror. Diskussion
kring detta och syftet med matrisen. Utifrån denna kan man få en överblick för att bl a
göra intressanta seminarier samt få en tydlig bild över vilka områden vi har
gemensamma intressen. Viktigt att inte göra matrisen för stor så att det blir svårt att
hålla den uppdaterad. Dart behöver lägga in sina projekt. Kristin och Marie justerar
något och lägger sedan in dokumentet i Alfresco.
7. Kvalitetsdagar 13-14 september 2018
Marie visar informationstext och hur abstractsinlämning går till. Några justeringar
föreslås, bl a att datum för konferensen behöver tydliggöras då det syns dåligt i
logotypen. Marie tar med åsikterna till nästa möte. Sista dag för inlämning av abstracts
kommer att bli den 15 december med ev möjlighet till förlängning. Besked om
godkännande och presentatonsform kommer att sändas ut i april 2018.
8. Kommande FoU-seminarium 2017/2018
Ämne:
Senaste forskningen inom neuromuskulära sjukdomar
Lokal: Järneken, Kvinnokliniken, 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
17-09-18

Tid
13:00-16:00

17-11-14

13:00-15:30

18-03-14

13:00-16:00
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9. Kommande Kliff-möten
18 september kl. 10-12. Lokal: Idegranen, 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. Övriga punkter
Den 1-2 juni, lunch-till-lunch-möte, ska H&H bjuda in politiker från SKL med fokus
på forskning inom funktionshinderområdet och hur politiker kan stötta och bygga upp
inom olika områden. Det kommer att bli en del grupparbeten och ex på forskningssamarbeten från Skåne, Uppsala och Hafv. Arve ska nämna Kliff och ta med några
Kliff-nytt till dagarna.
11. Mötet avslutas
12. Nästa möte
18 september kl. 10-12. Lokal. Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Vid tangenterna

Justerat

Kristin Edbom

Anna-Karin Kroksmark
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