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Minnesanteckningar Inflytanderåd, Habiliteringen 
Fredag 10 juni kl 10.00 – 12.00 

Digitalt forum via Teams 

Närvarande: 
Lena Landin, FUB Skåne 
Anki Celander, FUB Skåne 
Annika Sandberg, Autism och Aspergerföreningen Skåne 
Charlotte Hedendahl, Föreningen Friskt och RBU 
Fredrik Sahlsten, DHR Skåne 

Marie Gassne, inflytandesamordnare 
Katarina Andersen, inflytandestrateg 
Petra Bovide, verksamhetschef 
Helena Magnusson, överläkare 
Annelie Carlberg, chefssekreterare 
Maja Sällvin, enhetschef för utvecklingsenheten 

Justering och godkännande av dagordningen samt återkoppling 
från förra mötet 
Dagordningen godkändes. 

Diagnoskunskap och utbildningar.  
Enhetschef för utvecklingsenheten Maja Sällvin berättar kring 
diagnoskunskap och utbildningar. 

Det är viktigt att veta vad den diagnos man har eller ens barn har innebär. 
Vad innebär det tex att ha diagnos cerebral pares. Det är också viktigt vad 
det är jag kan se hos mig själv i diagnosen, hur märks det hos just mig. 
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Det är också viktigt vad det är jag kan se hos mig själv i diagnosen, hur 
märks det hos just mig. Diagnoskunskap är ju också väldigt avgörande för 
omgivningen, föräldrar, personal, arbetsgivare med flera för att förstå vad 
diagnosen innebär för att kunna anpassa omgivningen. Då handlar det om 
fysiska anpassningar men också intryck, förväntningar och attityder. 

Vi har ett stort utbud av diagnosutbildningar, vi har öppna digitala 
utbildningar på nätet som handlar om barn- och unga, utbildningar på stöd- 
och behandlingsplattformen som är en del av 1177. Utbildningarna som 
finns tillgängliga på nätet rör barn- och unga men vänder sig till föräldrar 
och andra närstående. Utbildningar finns för tre stora diagnosgrupper, 
autism, cerebral pares och intellektuell funktionsnedsättning. Nyligen har vi 
också publicerat en utbildning om förvärvad hjärnskada. 

Vi har också diagnosutbildningar som erbjuds i grupp, både på distans och 
fysiskt. Kan man inte tillgodogöra sig utbildningen på distans eller i grupp 
kan man i stället erbjudas individuell utbildning. 

Arbete som pågår är att färdigställa en digital utbildning om 
ryggmärgsbråck. Vi håller även på att färdigställa två utbildningar på stöd- 
och behandlingsplattformen för vuxna, cerebral pares och intellektuell 
funktionsnedsättning.  

DHR Skåne lyfter om att få till en utbildning som handlar om vad som 
händer i kroppen när man blir äldre vid ex diagnosen cerebral pares. 

Dialog fördes. 

Föreningarnas frågor 
Frågor och svar presenteras i bilaga. Frågan från FUB Skåne gällande 
hjälpmedel har besvarats efter mötet av verksamhetschefen på hjälpmedel, 
se bilaga. 

Patientsäkerhet  
Helena Magnusson informerar 

Grundstommen i vårt patientsäkerhetsarbete är vår hantering av avvikelser. 
Vi har ett digitalt verktyg ”Gröna korset” som används för att fånga upp och 
notera alla händelser. Detta sammanställs sedan varje månad. Finns där 
någon händelse som är allvarligare så registreras den därefter i 
avvikelsesystemet AvIC för att utredas närmare. Vid allvarligare avvikelser 
där allvarlig vårdskada kan misstänkas görs en fördjupad bedömning och en 
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internutredning påbörjas. Denna innefattar att man går igenom 
händelseförloppet och vilka konsekvenser händelsen fått för patienten, vilka 
åtgärder man genomfört när händelsen upptäcktes samt vilka åtgärder man 
har beslutat ska genomföras för att förhindra att en liknade händelse 
inträffar igen. Patientens och medarbetarnas beskrivning av händelsen ingår 
i utredningen.  

I internutredningen ska det också ingå hur man vidare ska informera övriga 
medarbetare i hälso- och sjukvården om vad man behöver göra i 
fortsättningen. Internutredningen skickas sedan till chefläkaren i 
förvaltningen som bedömer om avvikelsen är en allvarlig vårdskada med 
risk för bestående men för patienten. Om avvikelsen bedöms som en 
allvarlig vårdskada så görs en Lex Maria anmälan till IVO, som i sin tur 
granskar vår utredning. Efter granskning återkopplar IVO med svar. 

Verksamhetsaktuellt 
Petra Bovide informerar 

Ett prioriterat område i verksamheten vi arbetar med är hur vi på ett bra och 
likvärdigt sätt ger insatser till barn, unga och vuxna med autism utifrån att 
ge kunskap om funktionsnedsättningen och stöd i att hitta strategier i 
vardagen Att säkerställa så att det finns ett bra vårdflöde då den målgruppen 
är stor. 

Vi önskar få förslag på tema till kommande inflytanderåd. 

Förslag från föreningarna:  

• hur vi tar emot patienter oavsett diagnos.  
• Att åldras med funktionsnedsättning, kunskaper kring detta 

Fler förslag kan mejlas till Kina, katarina.andersen@skane.se  

 
Vid anteckningarna 

Annelie Carlberg 
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