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Psykiatri, habilitering och 

hjälpmedel 
Förvaltningsledning 

Marie Gassne 

Tel: 044-309 44 23 

E-post: marie.gassne@skane.se  

2022-03-18 

  

 

Minnesanteckningar Inflytanderåd, Habiliteringen 

Fredag 18 mars kl 10 -12 

Digitalt forum via Teams 

Närvarande: 

Göran Wallin, Personskadeförbundet 

Fredrik Sahlsten, DHR Skåne 

Anki Celander, FUB Skåne 

Lena Landin, FUB Skåne  

Annika Sandberg, Autism och Aspergerförbundet Skåne 

Charlotte Hedendahl, Föreningen Friskt och RBU 

Marie Gassne, inflytandesamordnare 

Petra Bovide, verksamhetschef 

Helena Magnusson, överläkare 

Annelie Carlberg, chefssekreterare 

Justering och godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes. 

Cerebral pares, tidig diagnostik, insatser och kvalitetsregister 

Petra Bovide och Helena Magnusson informerar. Se bifogad presentation. 

Detta ämne har inte varit uppe så mycket i inflytanderådet men är väldigt 

aktuellt i habiliteringen. Vi har arbetat mycket med tidig diagnostik och 

även tillsammans med barnklinikerna. Vi funderar mycket på insatser till 

målgruppen cerebral pares. Vi har också ett väldigt fint kvalitetsregister. 

mailto:marie.gassne@skane.se


2 (5) 

 

Cerebral pares (Helena Magnusson) 

Cerebral pares är samlingsnamnet på rörelsenedsättning som orsakas av en 

hjärnskada som inträffat före 2 års ålder. Skadan kan ha många olika orsaker 

som för tidigt född eller en missbildning. Graden av rörelsenedsättning 

varierar från barn som har nästan normal funktion till barn som har en svår 

funktionsnedsättning. 

 

Tidig diagnostik (Helena Magnusson) 

Det finns starka vetenskapliga bevis som visar att tidiga, målinriktade- och 

uppgiftspecifika insatser som ges av terapeuter via föräldrar, ger barn 

förbättrade motoriska och kognitiva förmågor. Tidiga interventioner gör att 

man får färre svårigheter i framtiden, och att man förebygger svårigheter 

bättre om man börjar tidigt. 

Region Skåne har bildat en arbetsgrupp för att hitta barnen med cerebral 

pares så tidigt som möjligt med målet tidig diagnostik. Detta krävs också att 

vi har samarbetar med neonatalavdelning, BVC och barnklinikerna.  

Det går att diagnostisera barn under 6 månader med cp eller identifiera de 

som löper hög risk att diagnostiseras med cp. 

Vid misstänkt CP erbjuds barnet insatser från habiliteringen och deltagande 

i kvalitetsregistret CPUP. Det år barnet fyller 4 år tar läkare på 

habiliteringen ställning till om barnet har CP eller inte. Om barnet inte har 

CP kommer man att följa rörelsenedsättningen utanför CPUP. 

Kvalitetsregister CPUP (Helena Magnusson) 

CPUP är ett kvalitetsregister för cerebral pares. Det startade i Skåne 1994.  

2011 startade det även för vuxna 

Registret startades för att man ville förbygga komplikationer som 

höftluxation (höften ur led), svåra kontrakturer (ledstelhet) och felställningar 

som skolios (sned rygg). 

Genom att följa upp det här på ett standardiserat sätt så ser vi tidigt om 

något blir sämre och kan förebygga detta. 

CPUP finns förutom i hela Sverige, även i Norge, Danmark, Skottland och i 

delar av Island och Australien 

Dialog fördes. 
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Nätverksbaserad intensivträning, NIT (Petra Bovide) 

Se bifogad presentation 

Forskning visar att intensiv träning ger effekt, vi har ett arbetssätt som kallas 

nätverksbaserad intensivträning NIT för patienter med cerebral pares men 

även inkluderat andra rörelsenedsättningar. 

NIT riktar sig till barn i förskoleålder med en rörelsenedsättning och är 

framtaget utifrån rådande forskning för cerebral pares (cp). 

Barnet har intensiv träning i vardagen, varje dag i vardagliga aktiviteter och 

i kombination med intensiva perioder på våra mottagningar. Träningen 

bygger på att man har rörelserecept. Barnen är också delaktiga i sina mål 

och ger synpunkter på det som är viktigt för dem. 

Dialog fördes. 

Tips: 

På vår hemsida finns fritidsportalen där vi annonserar både om föreningar 

och aktiviteter i Skåne som vi känner till. https://vard.skane.se/habilitering-

och-hjalpmedel/fritid/  

Föreningarnas frågor 

Autism och Aspergerförbundet Skåne lyfter att en skrivelse har lämnats till 

ordförande i nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel gällande 

klagomål från föräldrar med barn med autism framför allt i Malmö. Det 

handlar om långa väntetider till både Barn och ungdomspsykiatrin och Barn 

och ungdomshabiliteringen samt att ingen hör av sig under väntetiderna. 

Barnen hamnar mellan BUP och Habiliteringen, om de har både autism och 

andra npf - diagnoser. Föräldrarna efterfrågar samlad kompetens och 

behandling.  

Svar: habiliteringen ansvarar för att ge insatser till barn, unga och vuxna 

med rörelsenedsättningar som cerebral pares, intellektuell 

funktionsnedsättning och eller autism. Fler kan ha annan samtidig 

problematik med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa, och här arbetar vi 

för att ha gemensamma mottagningar.  

Autism och Aspergerförbundet Skåne lyfter också om stöd finns att få för 

flyktingar från Ukraina. 

https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/fritid/
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Svar: Barn och unga med en funktionsnedsättning, intellektuell 

funktionsnedsättning och eller autism har rätt till all vård från oss. Som 

vuxen har man rätt till vård som inte kan anstå.  

DHR Skåne påpekar att när det gäller de nya lokalerna i Malmö för Barn- 

och ungdomshabiliteringen, Vuxenhabiliteringen och Barn och 

ungdomspsykiatrin, finns det nu någon som ser till att det blir 

tillgänglighetsanpassat?  

Svar: ett inriktningsbeslut finns på att bygga nya lokaler på södra 

sjukhusområdet i Malmö. Absolut ska vi se till så att tillgängligheten blir på 

topp. 

FUB Skåne undrar över lokalerna i Ängelholm efter branden. 

Svar: som tur var så blev våra lokaler bara rökskadade och har öppnat idag 

igen. 

Patientsäkerhet  

Helena Magnusson informerar, se bifogad presentation 

Ett mål av habiliteringens patientsäkerhetsmål för 2022 är att Gröna korset 

och AvIC används för att uppmärksamma, hantera och åtgärda systematiska 

förbättringsområden. 

Vi har också en rutin för övergångar mellan olika verksamheter och våra 

mottagningar. Rutinen ska lyftas upp och implementera för en sömlös och 

trygg övergång mellan olika mottagningar inom verksamheten. 

Vi arbetar med en handlingsplan för patientsäkerhet i habiliteringen. Som 

stöd till patientsäkerhetsarbetet har Socialstyrelsen gjort en ny 

webbutbildning.  

Vi arbetar med prioriteringar för medicinska insatser tillsammans med 

läkare, sjuksköterska, patientsäkerhetssamordnare och chefer. 

Ett vårdförlopp som påverkar habiliteringen och rehabiliteringen är 

traumatisk hjärnskada. Detta vårdförlopp kommer snart vara klart och 

komma för synpunkter på remiss. I samband med detta har man möjlighet 

att skriva en behovsrapport till politiker som är kopplat till arbetet med 

personcentrerat och sammanhängande vårdförlopp.  
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Förvaltningsaktuellt 

Petra Bovide informerar 

Vi ser över vårt arbetssätt kring nätverksbaserad intensiv träning. Ett stort 

fokus under 2022 är att vi arbetar med övergången mellan 

habiliteringsmottagningar barn och unga och habiliteringsmottagningar 

vuxna. 

Vi håller på att ta fram ett standardiserat vårdförlopp för barn och unga med 

autism från 7 års ålder och uppåt.  

Petra och Helena tackar för ett givande möte.  

Inkom gärna med tips på kommande teman ni önskar vi tar upp. 

Nästa möte 

3 juni kl 10-12. 

 

 

Vid anteckningarna 

Annelie Carlberg 

 


