KLIFF-rådsmöte Skype

KLIFF-rådsanteckningar

2020-09-29

Tisdag 29 september 2020 kl. 15:00-16:30, Skype
Närvarande: Anna-Karin Kroksmark, Regionhabiliteringen, ordförande
Kate Himmelmann, Regionhabiliteringen
Arve Opheim, Habilitering & Hälsa
Ellen Backman, Region Halland
Susanne Nicklasson, Region Halland
Kristin Edbom, Regionhabiliteringen, sekreterare
Förhinder:
Gunilla Thunberg, Dart
Lena Bergqvist, Habilitering & Hälsa

1. Mötet öppnas
Anna-Karin öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Föregående minnesanteckning
Godkändes.
4. Innehåll för kommande Kliff-seminarium 201118
Efter diskussion enades gruppen om att ha ämnet digital habilitering på nästa FoUseminarium 18/11 kl. 13-15. Samtliga Kliff-representanter ska efterhöra inom sin
respektive organisation efter personer med erfarenhet av hur habilitering kan använda
sig utav digitala verktyg/möten. Seminariet kommer att hållas digitalt via Zoom. Det
bestämdes att alla som ska medverka i programmet ska anmälas till
kristin.edbom@vgregion.se senast den 13 oktober. Presentationerna kan hållas i cirka
20 minuter vardera. Inbjudan behöver komma ut ganska snart efter den 13 oktober.
Namn som omnämndes på mötet var Marika Jonsson, Ulla-Britt Dahlqvist och Julia
Wramling.
5. Fortsatt diskussion om Kliffs uppdrag – förtydliga vem som är uppdragsgivare
Finansieringsfrågan har överlämnats till berörda chefer inom Kliff. Uppdraget
revideras och skickas ut på remiss till Kliff-representanter som vidarebefordrar till
berörda chefer.
6. Kliff-nytt november 2020
I det kommande numret av Kliff-nytt ska den nya uppdragsbeskrivningen för Kliff
omnämnas. Vi ska även presentera personer med ny akademisk grad. Från
Regionhabiliteringen ska Meta Nyström Eek och Marie Peny-Dahlstrand, som båda
blivit docenter, presenteras, samt Anna-Klara Nohlin Sandsjö och Stella Nikolaidou,
som gjort en magister respektive master, tillfrågas. Arve ska tillfråga Kristina Byström,
Habiliteringen Skövde, som gjort ett licentiatarbete kring djurassisterad terapi. Dart och
Region Halland ser över sina respektive verksamheter. I mån av plats ska även nya
publikationer tas med. Som brukligt ska vi även ”highlighta” större konferenser såsom
CPUP-dagarna 2021 i Göteborg, Leva och Fungera inklusive
Kommunikationskarnevalen. Önskvärt att Kliff-nytt är klart innan nästa Kliffseminarium den 18 november.
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7. Kliff-seminarium heldag våren 2021
Diskussion kring att ha en heldag kring kommunikation, etik, forskning för barn på låg
utvecklingsnivå. Datum bestämdes till 20 maj 2021. Förslag att bjuda in Juliet Goldbart
från Manchester University som också kommer att vara Ellen Backmans opponent.
Alternativt bjuda in Mats Granlund. Förslagsvis ska seminariet hållas i Halmstad med
möjlighet att vara med på länk. Ellen och Susanne undersöker om konferenslokal på
sjukhuset i Halmstad är ledig och möjlighet till länk. Anna Rensfeldt Flink, logoped på
Habilitering & Hälsa, forskar om kommunikationsinsatser, och Agneta Rubensson,
Regionhabiliteringen, som tillsammans med Kate Himmelmann är med i projektet CBiLLT (Computer-Based Instrument for Low motor Language Testing) kan eventuellt
adjungeras till programgruppen. En lokal kontakt med lokalkännedom i Halland
behöver också tillfrågas.
Tillägg från Gunilla Thunberg efter mötet:
Gunilla önskar bredda ämnet eftersom Juliet Goldbart kommer att vara huvudtalare på
Kommunikationskarnevalen. Visserligen, säger Gunilla, kommer då främst logopeder,
pedagoger och i viss mån arbetsterapeuter från habiliteringen till Karnevalen.
Därutöver skol- och LSS-personal. Juliet kan också bredda innehållet lite – dvs
intervention för målgruppen mer generellt, inte endast samspel. Hon har också gjort
mycket kring familjesituationen och föräldraskap. Då blir det inte exakt samma
presentationer som på Kommunikationskarnevalen.
Övriga förslag från Gunilla är att Ellen presenterar kring matsituationen och Anna
Rensfeldt Flink kan prata om föräldrautbildning men har också en delstudie som tittar
lite mer på gruppen som sådan. Dart kan prata FUB-projektet VI är med – då får vi
med vuxenperspektiv och Tassels. Vi kan också tillfråga Linn Johnels som är
musikpedagog vid Eldorado och doktorand på Specialpedagogiska institutet,
Stockholms universitet. Vi kan fråga Anna RF om fler projektaktiviteter kring
målgruppen både i VGR och Sverige, gärna AT och FT. Det finns ett bra nätverk. Arve
har kanske norsk kollega?
Diskussionen fortsätter mail-ledes!!!!
8. Nästa möte
2020-11-18 kl. 10:00-12:00, Skype
Vid anteckningarna

Justerat

Kristin Edbom

Anna-Karin Kroksmark
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