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Minnesanteckningar 2017-11-13, Funktionshindersråd, Habilitering
Tid: 09:30 – 12:00
Plats: Regionhuset Dockplatsen 26 Malmö, Skånevåningen plan 6
Närvarande:
Ewa Pihl Krabbe (S)
Lars Lundberg (KD)
Kjell Stjernholm (MP)
Karin Bengtsson, förvaltningschef
Fredrik Sahlsten (DHR)
Ingalill Sjunnesson (Dyslexiförbundet i Skåne)
Lotta Lagerholm (Autism- och Asperger föreningen Skåne)
Lena Landin (HSO)
Göran Wallin (RTP)
Annelie Sylvén Troedsson (FUB)
Chavia Ali (RBU)
Petra Bovide, verksamhetschef Barn- och ungdomshabiliteringen
Ingrid Kongslöv, verksamhetschef Vuxenhabiliteringen
Mikael Reingsdahl, divisionschef Hjälpmedel Skåne
Helén Holmström, verksamhetschef Syn, hörsel- och dövverksamheten
Jeanette Ekberg, sekreterare

Ordförande Ewa Pihl Krabbe hälsar alla välkomna och presenterar dagordningen för årets
sista möte.
Annelie Sylvén Troedsson (FUB) vill lägga till en fråga om Sörmlandsprojektet till
dagordningen, inga andra tillägg till dagordningen.
Samtliga deltagare presenterade sig.

Information från nämnd och förvaltning
Ordförande informerade från regionfullmäktiges budgetmöte den 23-24 oktober 2017, då de
hade att fördela 38,5 miljarder kronor. Habilitering och hjälpmedel fick den budget man
begärde för år 2018, nästan 770 miljoner kronor. I budgeten ingår 2 miljoner till arbetet med
autism och autismspektrumstörning, 9 miljoner till fortsatt uppbyggnad av Hjälpmedel Skåne,
1 miljon för utlåning av fritidshjälpmedel till barn och unga, 1 miljon till investeringar, 1,5
miljon för ny verksamhet riktad till personer med dyskalkyli.
Karin Bengtsson, förvaltningschef, lyfte fram delar av, och visade verksamhetsplan och
budget för Region Skåne 2018 med plan för 2019-2020, som ett av de viktigaste
dokumenten från politiken till tjänstemännen inför kommande år.
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Länk;
https://www.skane.se/organisation-politik/om-region-skane/Publikationer/politikorganisation/budget-2018/?highlight=budget+2018
Nämnden för Habilitering och hjälpmedel har nu att besluta om hur budgeten ska fördelas till
de olika verksamheterna inom förvaltningen. Är överens att avsätta pengar till investering av
utveckling för att möta framtiden för att kunna ge stöd till fler och effektivisera.
Bidrag till handikapporganisationerna beslutas i februari månad.
Annelie Sylvén Troedsson, FUB framhöll att det behövs resurser för att arbeta med fördomar
och att man i Sverige har rättigheter som utvecklingsstörd som man inte har i många andra
länder.
Karin Bengtsson informerade om att inom förvaltningen anställs bara personal som har
legitimation inom sin yrkesgrupp.
Därefter blev det en dialog kring hur långt planeringen av kommande utlåningsverksamhet av
fritidshjälpmedel kommit. Mikael Reingsdahl, divisionschef Hjälpmedel Skåne, berättar att
han fått detta uppdrag och att de bara har börjat planeringen. Då det finns en lokalbrist
troligtvis verksamheten att finnas på ett ställe i Skåne. I första hand tittar man på vad som
behövs när man ska ut och resa, hygienhjälpmedel etc. och man riktar sig till målgrupp barn
unga upp till 20 år.

Barn- och ungdomshabiliteringen
Petra Bovide, verksamhetschef Barn- och ungdomshabiliteringen, rapporterar från ett projekt
där region Skåne varit samarbetspartner. Projektet heter Opratat och är ett treårigt projekt
som finansieras med medel från allmänna arvsfonden och som initierats av Funktionsrätt
Sverige (f.d HSO). Projektet har nu satt upp en hemsida som heter www.opratat.se Syftet
med projektet är att hjälpa till att prata om det som är svårt att prata om. Det riktar sig till barn
med funktionsnedsättning och deras närstående. Projektet har valt att göra filmer som ska
vara ingång till samtal som man kan ha som barn och föräldrar. Det riktar sig både till
professionella och till föräldrar samt barnet själv. Till filmerna är det kopplat berättelser och
inspiration. Idéer till filmerna grundar sig på saker som barn själv berättat att de tycker är
svårt att prata om. Det är sammanlagt 18 olika filmer utifrån olika perspektiv; barnet själv,
förälder till barn med funktionsnedsättning, syskon, mor- och farförälder till barn med
funktionsnedsättning.
Nu ska resultatet av detta projekt spridas. Det kan vara intressant och användbart i många
olika sammanhang; föräldragrupper, brukarorganisationer, skolor, mm.
Habiliteringen har nu att sprida information om detta projekt på många olika sätt och Petra
Bovide ber alla som var med på mötet att hjälpa till att sprida det.
Projektet och hemsidan är nu överlämnad till NKA, nationellt kompetenscentrum anhöriga,
att förvalta. www.anhoriga.se
Det finns vissa medel kvar ett halvår till för att utveckla och se till att hemsidan fungerar väl
samt att sprida information om att den finns.
Fredrik Sahlsten (DHR) lyfter fram att han saknar perspektivet föräldrar med
funktionsnedsättning som får barn.
Ingrid Kongslöv svarar att inom NKA finns det perspektivet med och att man inom
förvaltningen har särskilda barnombud för att bevaka detta. Ofta handlar det om både
insatser till föräldrar och till barnen. Ingrid ber mötesdeltagarna informera henne om det
saknas något.
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Det finns ett utarbetat program som heter ”Barn som
anhöriga. http://www.anhoriga.se/barnsomanhoriga
Detta är inte Region Skånes program men beskriver ändå hur lagstiftningen ser ut och hur
man inom hälso- och sjukvård arbetar med dessa frågor dvs RS program följer dessa
anvisningar. NKA har även det nationella uppdraget för barn som anhöriga så det gäller i
hela landet.
Lotta Lagerholm (Autism- och Asperger föreningen Skåne) lyfter också frågan om
bonusföräldrars perspektiv.
Petra återkopplar till att de inom verksamheten pratar mycket om att göra det som har värde
för barnen och föräldrarna. De har arbetat med en föräldrar utbildning i projektform, Ett
annorlunda föräldraskap, en utbildning som framöver kanske kommer att få nationell
spridning.

Vuxenhabiliteringen
Ingrid Kongslöv, verksamhetschef Vuxenhabiliteringen berättar om ett initiativ för ett par
veckor sedan då man bjöd in anhöriga och vuxna med CP-skador till information från CPUPkvalitetsregister för personer med CP skada. På två dagar var det fullsatt och de fick ett stort
gensvar. Det var en utbildning för medarbetarna som man även lät cp-skadade själva ta del
av.
Ingrid berättade också om ett FoU-projekt, där man utvecklat en metod och ett arbetssätt för
att nå hemmasittare, har utbildat medarbetare i motivationsprocess. Har arbetat med ett
antal personer som testat metoden, det har gett ett gott resultat – re- motivationsprocessen.
Finns nu att läsa om i en FoU
rapport https://vard.skane.se/siteassets/habilitering/dokument/fou-rapporter/fou-rapport2017nr5.pdf
Ingrid presenterade också ett annat projekt där de prövat en ny anhörig-grupp, riktad till
personer som är anhöriga till personer med autism, där man prövat ett nytt koncept.
Svar på Annelie Sylvén Troedssons fråga om Sörmlandsprojektet. Ingrid berättar att det är
en del av den primärvårdsutredning som genomförts, där man tagit inspiration från
Sörmland.
Ingrid berättar att en rapport har överlämnats för fortsatt beredning till Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Synpunkter gavs på den definition som användes; flerfunktionshinder, då
den kopplar till att det också finns ett rörelsehinder. Uppdraget i projektet har varit
vuxenhabiliteringens målgrupp. I rapporten är termen förklarad och är nu bättre definierad.
Annelie Sylvén Troedsson lyfter frågan från förra mötet om kunskapshämtning och
information för att förstå samordning mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården så det
fungerar hela vägen för den enskilde. Mötet beslutar att Ingrid Kongslöv nästa gång
redovisar vilket ansvar vuxenhabilitering har, inklusive samordningen, och vilken anknytning
som finns gentemot specialistvård och kommunens hälso- och sjukvård.

Syn, hörsel- och dövenheten
Helén Holmström berättar att man nu kommit igång med mindfulness program via 1177
vårdguiden, som en behandlingsmetod med uppstart i oktober. Det är en behovsbedömd
insats som ingår som en del i den enskildes behandlingsplan.
SRF tog vid förra mötet upp frågan om att deras medlemmar inte kände till vilket stöd man
kan få. Helén Holmström och enhetscheferna inom synverksamheten har därefter haft ett
möte med SRF där även Glimåkra folkhögskola var med. Finns nu ett förslag SRF
sammankallar en arbetsgrupp där personal från synverksamheten medverkar.
Arbetsgruppen ska utarbeta ett material med tips och råd samt hjälpmedel som kan
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underlätta i vardagen. Vidare berättar Helén att SRF berättade om att de har utvecklat en
app - Kwenda, det är en app för inomhusnavigering som ger användaren information om
omgivningarna.
Kulturprojekt
Ingrid Kongslöv och Helén Holmström berättar att de har träffat Kultur Skåne för att hitta
möjligheter att göra ett kulturprojekt tillsammans. De frågar om det finns några av
föreningarna som önskar samarbeta i ett sådant projekt. Lotta Lagerholm (Autism- och
Asperger föreningen Skåne) och Chavia Ali (RBU) anmäler sitt intresse.
Göran Wallin lyfte fram värdet av kultur på recept.
Hjälpmedel Skåne
Mikael Reingsdahl, divisionschef Hjälpmedel Skåne, berättar om deras utökade uppdrag
med specialhjälpmedel och distributionen hem till patienten. Han återknyter också till tidigare
omnämnt nytt uppdrag om hjälpmedel till fritidsaktiviteter.

Information från handikappföreningarna
Lotta Lagerholm Autism- och Asperger föreningen Skåne berättar om att de nyligen haft
ett riksmöte i Malmö. Vid mötet fick de veta att forskning nu visar att personer med autism
dör i snitt 16 år tidigare än andra. Hon berättar också om ett projekt som heter Ryck upp eller
tryck ner.
Ingalill Sjunnesson Dyslexiförbundet i Skåne berättar om ett nytt material, HELP, för att
lära sig engelska.
Lena Landin HSO berättar om två olika kulturprojekt, Delaktig kultur och projekt Universell
utformning tillsammans med Certec. HSO arbetar också mycket med
Samverkan med de olika medlemsföreningarna.
Fredrik Sahlsten DHR berättar att de nyligen haft förbundsstämma och dragit upp tre riktlinjer
för det framtida arbetet. Han berättar också om möte de haft med LSS-utredningen och att
de skickat in en rapport om att Sverige inte följer FN:s standardregler.
Annelie Sylvén Troedsson FUB berättar om medlemsmöte den 5 nov då de fick träffa
personer som arbetar i LSS-utredningen och medlemmarna kunde framföra sina synpunkter.
På riksnivå startar ett forskningssamarbete, kring föräldraansvar. Lyfter också fram att de
samlar sig kring behovet av att utveckla kommunikativt stöd i att förstå.
Göran Wallin RTP berättar att de haft sydsvenskt årsmöte. Han berättar också att de
genomför tester av tillgänglighet för hörselskadade på restauranger.
Chavia Ali RBU berättar att de genomfört mammadagar och pappadagar, musikterapi och
föreläsningar till medlemmar.
Frågor från föreningarna
Chavia Ali RBU frågar om de i intyg alltid måste använda ordet patient. Vissa intyg har stor
betydelse när man till exempel söker arbete. Önskar därför mer individuell anpassade intyg.
Ingrid Kongslöv svarar att vi arbetar efter region Skånes värderingar och att arbetsterapeuten
för ett sådant ändamål visst kan använda den enskildes namn. Annars styrs vi av
socialstyrelsens termbank, inom hälso- och sjukvården är man patient.
Därefter kom frågan om utbyggnad av sjukhus i Malmö upp. Medverkande antog att det är
projekt Framtidens sjukvård som fått nu fart och bjudit in till dialog och idéer.
Region Skåne
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Avslutning
Karin avslutar mötet och ber alla gärna komma in med frågor i förväg om det är något de är
särskilt intresserade av och som är viktigt, så att möjlighet finns att förbereda sig.
Ordförande Ewa Pihl Krabbe avslutar mötet och önskar alla en god jul.
Funktionshindersråd 2018:
5 april
3 september
21 november

Sekreterare
Jeanette Ekberg
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