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Minnesanteckningar Inflytanderådet, Habiliteringen 
 
Tid: 2021-10-15 kl 10-12 
 
Plats: Digitalt möte 
 

Närvarande: 
DHR Fredrik Sahlsten 

Autism och Aspergerföreningen Skåne Annika Sandberg 

Psykiatri-, habilitering och hjälpmedel Petra Bovide, verksamhetschef 

Psykiatri-, habilitering och hjälpmedel Kirstine Thorsted, forsknings och utvecklingsledare 

Psykiatri-, habilitering och hjälpmedel Helena Magnusson, överläkare, medicinsk rådgivare 

Psykiatri-, habilitering och hjälpmedel Annelie Carlberg, chefssekreterare 

 

Dagordning 
 
Dagordningen godkändes.  

Föreningarnas frågor 

FUB 
Våra medlemmar undrar var och hur det är dokumenterat att närstående / personal har 
möjlighet att få sängplats tillsammans med personer med IF (även vuxna). Också läkare 
undrar. 
 
Svar: habiliteringen har ingen heldygnsvård. Frågeställningen ligger tyvärr utanför 
verksamhetens område. Föreningen uppmuntras att föra frågan vidare till berörd 
verksamhet. 
 
FUB har också noterat att det finns behov av att kunna i vissa fall konsultera anhörig / 
personal vid akut sjukdom. Höftledsopererad kvinna som upprepat ringde efter personal och 
sa sig ha ont. Och fick mer morfin. Personalen uppfattade inte att hon sa att hon hade ont i 
själen. Efter kontakt med anhörig flyttades hon till annan avdelning. Har beskrivit ett 
exempel. Vill egentligen bara veta hur och var man kan påverka som patient. 
 
Svar: här blir samma svar som ovan. Habiliteringen har inte heller någon akutverksamhet. 
Frågan får föras vidare till berörd verksamhet. 
 
FUB var inte närvarande men har fått svar vid utskick av dagordningen inför mötet.  
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Autism och Aspergerföreningen Skåne lyfter att vid misstanke om autism hos patient på 
habiliteringen så är synkningen mellan habiliteringen och BUP dålig. Utredningar och 
insatser blir fördröjda. 
 
Svar. Vi är medvetna om att det kan ta lång tid för utredningar men det är BUP som har 
ansvar för utredningar vid misstanke om autism. Ett politiskt beslut har tagits när det handlar 
om utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och två privata aktörer har 
upphandlats, Cereb AB och Psykiatripartners i Östergötland AB. Avtalen gäller från april. 
Detta är ett sätt att minska tiden för utredning. 
 
Dialog fördes kring Essence-mottagningar som ett sätt där flera aktörer inom kommun, 
primärvård och hälso-och sjukvård tidigt samverkar kring barn med oklara 
utvecklingsavvikelser.  
 
DHR lyfter att nu när samhället åter öppnat upp så ser vi fler ungdomar som suttit hemma 
under lång tid. Ses något av detta på Bou. 
Svar: Vi uppmuntrar till aktiv fritid, och vi kommer att komma igång med grupper när det är 
möjligt. 

Verksamhetsaktuellt  
Petra Bovide informerar 
 
Habiliteringen arbetar för att hitta bra arbetssätt i det nya verksamhetsområdet habilitering, 
bland annat att göra övergången från barnhabiliteringen till vuxenhabiliteringen än bättre. 
Övergången ska bli så säker och trygg som möjligt för dessa patienter och ta nytta av dessa 
möjligheter nu när vi är en gemensam verksamhet. På habiliteringsmottagningen för vuxna 
och habiliteringsmottagningen för barn och unga i Trelleborg respektive Ystad kommer man 
också ha en gemensam chef.  
 

Kvalitetskonferens inom habiliteringen 2021 
Habiliteringen har varit värd för kvalitetskonferensen inom habilitering 2021. Temat var från 
ord till handling. Konferensen är nationell och genomförs vart tredje år. Detta är en viktig 
konferens där vi delar erfarenhet nationellt både inom barnhabilitering och vuxenhabilitering. 
Konferensen arrangerades digitalt och blev väldigt lyckad. Man kunde bland annat ställa 
frågor till vår FUNKA redaktion, vi visade också en teaterföreställning om att vara syskon till 
en person med funktionsnedsättning. En föreläsning handlade om att det inte är helt enkelt 
att förhålla sig till den digitala världen för personer med Intellektuell funktionsnedsättning.  

Digitala insatser 
Vi fortsätter arbeta för att ge insatser på distans när det är möjligt men också fysiskt när det 
behövs, för vi vet att patienter ibland inte vill eller kan resa. Vi kommer självklart fortsatt även 
erbjuda att komma till mottagningarna för de insatser där vi behöver träffas. Vi ska ta lärdom 
av de arbetssätt vi behövt använda under pandemin. Men det måste alltid ske på det sätt att 
det blir möjligt för patienten att få insatsen.  

Arvodering  
Regionen har antagit en ersättningsmodell för patient- och närståendeinvolvering. 
Förvaltningen måste följa modellen och kan inte längre använda sig av det arvode som 
tidigare utgått i samband med deltagande i inflytanderådet. Den nya summan som arvoderas 
patientrepresentanterna för habiliteringens inflytanderåd är enligt den regionsövergripande 
modellen.  
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För ersättning av möte inkluderas i normalfallet även för- och efterarbete enligt 
uppdragsbeskrivningen. Då rådet är två timmar så behöver extra arvode läggas till. 
Förvaltningschefen har beslutat att använda summan i den regionsgemensamma 
ersättningsmodellen, 237 kronor/timme. Dvs 237kr gånger 3, totalt 711kr. Den nya summan 

är aktuell från och med detta möte. 
Frågor hänvisas till Katarina Andersen. 

Personcentrerad vård 
Kirstine Thorsted FoUU informerar, se även bifogad presentation 
 
Kirstine berättar hur de arbetar med inre kontroll för att se hur vi efterlever standarden, 
Patientdelaktighet i hälso- och sjukvård - minimikrav för personcentrerad vård (PCV) (SS-EN 
17398:2020).  
 
Detta är en EU-standard som gäller som svensk standard sedan 16 juni 2020. En 
minimistandard med syfte att möjliggöra patientdelaktighet i hälso- och sjukvårdstjänster och 
skapa gynnsamma strukturella förutsättningar för PCV. Det innebär en delad förståelse och 
överenskommelse om vad som verkligen är viktigt för patienten, för att fastställa mål som 
inbegriper vad hälsa och livskvalitet betyder för den enskilda personen, samt den 
professionella bedömningen och riktlinjer för vård som omfattar evidensbaserad vård och 
nationella/lokala rutiner 
 
Standarden är indelad i fyra kravställande delar och två nivåer  

• patientens berättelse och upplevelse  

• partnerskap 

• dokumentation, vårdplan och informationsdelning 

• patientdelaktighet inom ledning, organisation och beslutsfattande 
 
Nivåer 

• vårdkontakten  

• organisationen 
 
I vårdkontakten arbetar man efter tre av de fyra kraven berättelse, partnerskap och 
dokumentation. På organisationsnivå ställs större krav och man arbetar efter alla fyra. 
 
Syftet med att införa standarden är att utveckla och testa ett standardiserat material för 
uppföljning av PCV enligt standardens krav inom förvaltningen.  
 
Vi arbetar med att ha dialoger i olika referensgrupper, yrkesföreträdare, ledningen, peer 
support inom psykiatrin (egen erfarenhet anställda av Region Skåne) primärt fokus, 
användbarheten för medarbetaren, behandlaren. Kvalitet - hur säkerställer vi detta i 
patientmötet.  
 
De utmaningar vi ställs inför är bland annat användbarheten, hur hög kvalitet kan uppnås och 
i vilken utsträckning innebär standarden en förändring 
 
Dialog fördes  
 

Patientsäkerhet 
Helena Magnusson informerar 
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Vårdhygien 
Detta har blivit ett stort ämne som väckts under pandemin för att undvika att sprida smitta. 
Arbetskläder och basala hygienrutiner används redan i vården och på habiliteringens 
enheter. Vi följer Region Skånes och förvaltningens riktlinjer som är att använda arbetskläder 
i patientnära arbete. I förvaltningen diskuteras att uppdatera riktlinjen. 
 
DHR lyfter frågan om hur förvaltningen ser på omplacering av personal som inte är 
vaccinerad. 
Svar: Något beslut på omplacering är inte taget i Region Skåne och inom Barn- och 
ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen har vi inte sett problemet att personalen inte 
vill vaccinera sig. Vi upplever att vi har fått ett positivt gensvar av personalen att vaccinera 
sig.  

Hjärt-lungräddning 
Förvaltningen har tillsatt en samordnare som ska hålla personalen uppdaterad i hjärt-
lungräddning samt att se till så att de hjärtstartare som finns i förvaltningen fungerar. 
Samordnaren är kopplad till Practicum som är den centrala enheten i Region Skåne där man 
utbildar inom hjärt-lungräddning. 
 

Avvikelser 
Vi ser att det finns en del avvikelser i samband med omorganisationen inom Barn- och 
ungdomshabiliteringen som skapar oro med att medarbetare har sagt upp sig, och att vi då 
kunnat få fördröjd vård och i vissa läge väntelistor till insatser. 
 
Inom vuxenhabiliteringen har det varit avvikelser inom det digitala mottagandet. Det har varit 
problem med att få in kontaktuppgifter i journalen vilket resulterat i att några patienter inte har 
fått någon kallelse.  
 
Vi ser positivt på att avvikelserna ökar så vi kan se vad vi kan förbättra. 

Läkarbrist, bemanning. 
Vi har brist på läkare inom specialitet barn- och ungdomsneurologi habilitering, även brist 
nationellt. Vi har också fått brist inom barnmedicin inom Region Skåne. Vi arbetar med att 

prioritera patienterna. 
 
Dialog fördes. 
 

Övrigt  
Vi har arbetat för att inte ställa in utan ställa om, men vi ser ändå att vi har en viss uppskjuten 
vård pga. covid-19.  
 
Vi arbetar också med hanteringen av provsvar i journalsystemet som handlar om hur vi kan 
förbättra hur vi dokumenterar och hur svar kommer patienten tillhanda. 
 
Diskussion fördes när det handlar om bristen på läkare för vuxna patienter med 
funktionsnedsättning  
 
Vi uppmanar föreningarna att fortsätta driva denna fråga  
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Vid anteckningarna 
Annelie Carlberg 
Chefssekreterare 

 


