KLIFF-råd
2017-11-14

KLIFF-rådsanteckningar
Tisdagen den 14 november 2017
Lokal: Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Närvarande: Marie Peny-Dahlstrand, Regionhabiliteringen, ordförande
Anna-Karin Kroksmark, Regionhabiliteringen, del av mötet
Kate Himmelmann, Regionhabiliteringen
Arve Opheim, Habilitering & Hälsa
Caisa Hofgren, Habilitering & Hälsa
Milijana Malmberg, Habilitering & Hälsa
Ellen Backman, Region Halland
Gunilla Thunberg, DART
Kristin Edbom, Regionhabiliteringen, sekreterare
Förhinder: Paul Uvebrant, Neurologmottagning barn
Barbro Lindqvist, Region Halland
1. Mötet öppnas
Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående minnesanteckningar
Anteckningarna genomgicks och godkändes.
4. Kliff-semminarium
- Eftermiddagens doktorandseminarium: Hur man lägger upp en RCT-studie
– möjligheter och fallgropar
Marie har förberett några fall. De flesta i Kliff-gruppen är med på seminariet. Lisa
Wahlgren och Ingrid Bertilsson ska presentera sina doktorandprojekt. Gunilla ska
efterhöra med Amanda Nyberg, DART, om hon vill presentera sitt
doktorandprojekt på nästa doktorandseminarium den 22/5 alternativt 31/5. På
grund av att flera doktorander är på konferens den 22/5 önskades datumet bytas
till 31/5. Anna-Karin ska kontakta Innovationsplattformen om de kan 31/5 istället.
-

Kliff-seminarium den 14 mars 2018
Temat är då Bildsamt och KomHIT Flykting. Amanda Nyberg föreläser om
Bildsamt och berättar om sin doktorandstudie. Josefin Hansson föreläser om
KomHIT Flykting. Det beslutades att ha kvar Östraaulan och att sjukhusfotograf
Robert Emilsson filmar seminariet som länkas upp på hemsida i efterhand.

-

Kliff-seminarium hösten 2018/våren 2019
Efter diskussion kom mötet fram till att inte ha något seminarium hösten 2018
utan istället ha ett seminarium våren 2019 med tema målsättning och
personcentrerad vård på en både praktisk och teoretisk nivå och som vänder sig
till både barn och vuxna. Diskussion kring halv- och heldag men inget beslut togs.
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5. Kliff-nytt december 2017
Ellen Backman har skrivit en inledande text. Doktoranderna ska presenteras och länkas
upp. Sista sidan highlighta kommande större konferenser.
6. Kvalitetsdagar 2018
Abstraktsinlämning pågår fram till 15/12 men möjligt att tiden förlängs något. Viktigt
att Kliff hjälper till att sprida detta ut i verksamheterna. Abstrakten behöver inte ingå i
teamat habilitering med engagemang – att skapa värde och mening för livet utan alla
forsknings- och utvecklingsprojekt är välkomna. Man kan också skicka in önskan om
oral presentation eller poster. Det kommer också finnas möjlighet att ha
seminarier/workshops om man vill diskutera en metod. Anmälan via Föreningen
Sveriges habiliteringschefers hemsida: http://habiliteringisverige.se/utbildning-ochkonferenser/kvalitetsdagar/2018-goteborg
Vad gäller invigningstalare så är kronprinsessan Victoria inbjuden men inget svar har
inkommit ännu. Anmälningsavgiften är heller inte klar. Några ändringar i programmet
behöver göras. Paul Uvebrant ska inte föreläsa och loggan på anmälningssidan behöver
ändras till Habiliteringschefernas logga. Hela arbetsgruppen har ett möte på Svenska
Mässan den 11/12.
Programgruppen sorterar abstrakten och mejlar ut dessa och ett scoringschema v 4 till
Kliff-gruppen. Mötet den 25 januari ställs därmed in. Alla som granskat
återsamlas sedan tisdagen den 27 februari kl. 13-16:30 i Rydbergs rum,
Oterdahlska huset.
7. Kommande FoU-seminarium 2018
Ämne:
Presentation av projekt: KomHIT Flykting + Bildsamt
Lokal: Östraaulan, Centralkliniken, Östra sjukhuset
Ämne:
Doktorandseminarium
Lokal: 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
18-03-14

Tid
13:00-16:00

18-05-22 alt
18-05-31

13:00-16:00

8. Kommande Kliff-möten 2018
27 februari kl. 13-16:30. Lokal: Rydbergs rum, Oterdahlska. Genomgång av abstrakts.
14 mars kl. 10-12. Lokal: Idegranen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
22 maj alternativt 31 maj 2018 kl. 10-12, Oterdahlska huset
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9. Övriga frågor
- Diskussion kring vem som ska efterträda Ann Nordberg. En representant från
barnsidan inom H&H behöver utses. Arve återkommer med förslag.
-

Arve informerade om en konferens om personcentrerat arbetssätt på Chalmers
Konferenscenter Johanneberg, Chalmersplatsen 1, Göteborg, den 1 december
2017. Läs mer

-

Marie informerade om att H&H önskar starta en poängkurs/uppdragsutbildning
i neuropsykologi, samma som har gått tidigare. Caisa Hofgren är
kontaktperson från Habilitering & Hälsa.

-

Marie informerade om att Anna-Karin och Marie har startat ett samarbete med
representant från logopedprogrammet och audiologiprogrammet för att öka
forskningssamarbetet mellan de olika ämnesområdena inom Sektionen för
hälsa och rehabilitering och Institutionen för neurovetenskap och fysiologi på
Göteborgs universitet.

10. Nästa möte
27 februari kl. 13-16:30. Lokal. Rydbergs rum, Oterdahlska huset
Vid tangenterna

Justerat

Kristin Edbom

Marie Peny-Dahlstrand
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