MINNESANTECKNINGAR

1 (4)

Datum

Habiliteringscentrum Västmanland

2019-11-20

MÖTESRUBRIK

Dialogmöte Habiliteringscentrum

PLATS

Habiliteringscentrum stab, Västerås sjukhus, ingång 21, rum Utkiken

TIDPUNKT

Onsdag den 20 november 2019, mellan klockan 16.00 – 18.00

NÄRVARANDE

FUB, Margareta Hallner, Marie Hjalmarsson
Attention, Carina Johansson, Maja Larsson
Autism & Aspergerförbundet, Christer Nygren
Enhetschef Lena Sagström
Verksamhetsutvecklare Eva Wall
Verksamhetsutvecklare Johanna Stahre

MEDDELAT
FÖRHINDER

RBU
Verksamhetschef Annica Winroth

FRÅNVARO

Maja Larsson

DAGORDNING
1. Information från föreningarna
FUB:
Föreningen Klippan i Västerås har varit till nämnden för personer för
funktionshinder i Västerås. De fick komma och berätta om sina liv och vilka
skillnader det är mellan olika boendeutförare. T.ex. vilka möjligheter som finns
att komma iväg på olika aktiviteter.
FUB har en oro för sina medlemmar i och med att Försäkringskassan har börjat ge
avslag/tar bort rätten till sjukersättning för bland annat personer med
utvecklingsstörning. Ger stora konsekvenser för personerna inom alla områden i
livet.
Margareta och Marie går nu en utbildning för att kunna hjälpa medlemmar med
att överklaga avslagna beslut. FUB har även anställda rådgivare.
En föreläsning är planerad kring sexuellt utnyttjande av personer med
funktionsnedsättning. Föreläsningen är riktad till personal. FUB har ansökt och
fått ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen.
Attention:
Har ca 300 medlemmar. En enkät har gått ut till medlemmarna för att ta reda på
vad förbundet ska arbeta med. Önskemålet från medlemmarna är föreläsningar,
informationsträffar, t.ex. försäkringskassa, habilitering samt temakvällar.
Attention har återupptagit cafékvällar en gång per månad.
Planeringen är att ha 4 föreläsningar under 2020.
Attention har 20-årsjubileum hösten 2020.
Arbetar lokalt i Västerås, men har också uppdrag mot KAK-området.
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2. Verksamhetsplanering och uppföljning 2020
Se bifogad presentation
• Resultat av nationell patientenkät hösten 2018
• Resultat av intern enkät om e-tjänster inom Habiliteringscentrum
• Återkoppling från workshop 4/9
• Presentation av Habiliteringscentrums kommande mål för 2020.
3. Evidensbaserad habilitering
Elektordressen
Klinisk studie som är kopplad till forskning via Mälardalens högskola i Sörmland.
Detta är ett samarbete mellan habiliteringarna och hjälpmedelscentralerna inom
respektive region.
I Västmanland är det nu 3 barn som ingår i studien.
Projekt Efus
Projektet fortgår. Finns nu en SUF – grupp i Västerås, där representanter från
berörda verksamheter finns med.
Navigator ACT
Behandlingen bygger på KBT. Den är riktad till föräldrar som har barn med någon
funktionsnedsättning. Det är föräldern som är den primära mottagaren av
behandlingen, att arbeta med sitt eget mående och stress.
Habiliteringscentrum har beslutat att vi ska ge den här insatsen.
NeuroACT – gruppbehandling (kan påbörjas som en individuell insats)
Metod som kommer att prövas i verksamheten för att se om det är en behandling
som vi ska erbjuda.
Social färdighetsträning – KONTAKT - gruppbehandling
Metod som kommer att prövas i verksamheten för att se vilket metodupplägg som
passar vår verksamhet samt ger en god effekt för patienterna.
IBT/Färdighetsträning
Autism- och Aspergerförbundet undrar om Habiliteringscentrum arbetar enligt
metoden IBT, utifrån vad forskningen säger.
Habiliteringscentrum håller just nu på att göra en översyn för att se hur vi ska arbeta.
Det vi kan se är att det inte går att få till den mängdträning som metoden kräver för
dels utifrån resurser hos både oss och skolan men också att familjerna inte mäktar
med.
4. Information
• Uppföljning av hjälpmedel
Habiliteringscentrum har framförallt tre stora budgetposter personal, lokaler
samt hjälpmedel. Hjälpmedelsbudgeten är ca 20%.
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Habiliteringscentrum kommer att göra en drive kring uppföljningen av
hjälpmedel. Dels utifrån det uppföljningsansvar som finns med också utifrån
att ett ekonomiskt perspektiv.
o Rutiner för uppföljning.
o Ansvarsfördelning mellan region och kommuner/skola.
o Analys av specifika hjälpmedel.
o Information till externa förskrivare gällande förskrivning och
uppföljning.
•

Habiliteringsplanering
Habiliteringscentrum kommer från och med nästa år att ha ett förändrat
arbetssätt kring habiliteringsplanering, den så kallade habiliteringsplanen.
Dels kommer vi att förändra det administrativa arbetet genom att skriva
planen så att den blir synlig via 1177 journalen och dels så kommer vi att
anpassa när habiliteringsplanen ska göras samt när uppföljningen kan ske.

•

Synliga besökstider på 1177
I och med att Habiliteringscentrum ingår i piloten digitala vårdmöten har det
visat sig att alla besökstider, oavsett typ av besök är synliga när du loggar in
på 1177. Det är bra att de visas men, för oss som också bokar besök där det
är överenskommet att patienten/föräldrar inte ska delta utan besöket är
med personal. De visas som besök på 1177.
Vi vet att det inte är bra idag men vi arbeta med att få till en bättre lösning.

5. Övriga frågar
FUB undrar hur Habiliteringscentrum kommer att implementera
barnkonventionen.
Regionens strateg Helén Steglind Larsson är inbjuden till Habiliteringscentrum
den 13/12 för att prata om barnkonventionen och att en blir lag samt hur
regionen i stort kommer att arbeta. Habiliteringscentrum har utsedda
barnrättspiloter och de samarbetar med Helén.
Autism- och Aspergerförbundet undrar hur Habiliteringscentrum arbetare med
Kvalitetsregistret HabQ.
Habiliteringscentrum gick ur HabQ för ca 2 år sedan. Ett ställningstagande var att
administrationen för HabQ var för hög i förhållande till nyttan för oss som
verksamhet men också för patienterna.
6. Nästa möte
Onsdag den 19 februari mellan klockan 16-18.
Inbjudan skickas ut ca 2 veckor i förväg.

Vid anteckningarna
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Eva Wall
Verksamhetsutvecklare

