Svenska nätverket för handikappforskare
Nätverksträff i Malmö den 11 april 2013
Närvarande:
Lotta Andersson, Malmö, Elisabet Björquist, Lund, Petra Björne, Malmö, Yoshiko
Boregren Matsui, Lund, Thomas Barow, Borås, Berth Danermark, Örebro, Hanna Egard,
Harec, Helena Eriksson, Inger Eriksson, Malmö, Halmstad, Kristina Engwall, Stockholm,
Vasilis Galis, Örebro, Per Germundsson, Malmö, Lottie Giertz, Kalmar/Växjö, Per-Olof
Hedvall, Lund, Gunilla Isaksson, Luleå, Karin Jöreskog, Uppsala, Oskar Krantz, Malmö,
Stig Larsson, Lund, Katarina Lauruschkus, Lund, Barbro Lewin, Uppsala, Svante
Lingärde, Malmö, Margareta Lilja, Luleå, Lars-Olov Lundqvist, Örebro, Ove Mallander,
Malmö, Camilla Nordgren, Malmö, Greger Nyberg, Kommunförbundet Skåne, Susanne
Rosenthal, Malmö, Ingrid Runesson, Malmö, Jerry Rosenqvist, Malmö, Delphine
Szymczak, Lund, Lennart Sauer, Umeå, Karin Sonnander, Uppsala, Stine Thorsted, Region
Skåne, Lars Wärngård, FAS, Kim Wickman, Umeå. Ann-Christine Gullacksen, Malmö.
Daniel Östlund, HKR

Inledning
Hanna Egard hälsar alla välkomna till mötet i Malmö och berättar om aktuellt från
HAREC (Lunds Universitet).

Ingrid Runesson berättar om Malmö högskola och utvecklingen av Malmöområdet, med
tillbakablick.

En presentation av alla deltagare och vad som är aktuellt vid respektive orter, äger rum.

Presentation HAREC, ”Forskningsplattformen för
handikappvetenskap med inriktning habilitering” och ett par
pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet och Malmö
Högskola samt planerna på ett ”nationellt kunskapscenter för
funktionshinderforskning”.
Hanna Egard, Ingrid Runesson, Lotta Anderson.
Lotta Andersson berättar om verksamheten (utbildning och forskning) vid ”Lärande och
samhälle” vid Malmö Högskola.

Hanna Egard och Ingrid Runesson berättar om forskningsplattformen
”Handikappvetenskap med inriktning habilitering”. Forskningsplattformen är ett är ett
samarbete mellan Lunds universitet, Malmö högskola, Förvaltningen Habilitering &
Hjälpmedel i Region Skåne och Harec (Centrum för handikapp och
rehabiliteringforskning).

Forskningsplattformen skall:
inspirera till nytänkande
bedriva, stärka och utveckla tvärvetenskaplig forskning som berör livsvillkor och
habilitering för människor med medfödda eller tidigt förvärvade
funktionsnedsättningar
utgå från kunskapsbehoven inom målgruppen som förvaltningen Habilitering &
Hjälpmedel riktar sig till
Tre forskningsprofiler har identifierats:
Delaktighet
Livslopp
Samverkan

Plattformen har varit framgångsrik. Många nya projekt har kommit till. Beslut har dock
tyvärr fattats att lägga ner plattformen och diskussioner pågår om vad som ska göras
med allt arbete, tankar och projektet framöver.
Inom ramen för plattformen pågår en rad forskningsprojekt, varav några presenteras:

Elisabeth Björquist, socialpedagog och doktorand i handikappvetenskap, Lunds
Universitet berättar om forskningsprojektet ”Barn med funktionsnedsättning –
övergång från barn till vuxenliv.

Per Germundsson, lektor i socialt arbete, forskare, Malmö Högskola, berättar om
forskningsprojektet ”Ansvar och samverkan – inom habiliteringen i Skåne”.

Katarina Lauruschkus, sjukgymnast och doktorand, handikappvetenskap, Lunds
Unviversitet berättar om forskningsprojektet ”Fysiskt aktiv på lika villkor – delaktighet i
fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med cerebral pares”.

Delphine Szymczak, ingenjör i datorteknik och doktorand vid CERTEC, Lunds Universitet,
berättar om forskningsprojektet ”BONUS – platsbaserade spel för lek och träning”.
Hanna Egard berättar om samarbetet mellan Handikappförbunden och Malmö högskola
kring möjligheterna att skapa ett Nationellt kunskapscentrum för deltagarbaserad
forsknings- och utvecklingsarbete. Dagen innan nätverksmöte (10 april) genomfördes
en så kallad idéverkstad med ett trettiotal inbjudna som företrädde
funktionshinderområdet på olika sätt. Syftet var att samla idéer och synpunkter inför
arbetet med kunskapscentrum. Det blev en givande dag.
Ansökan är inskickad till Arvsfonden och besked om resurser för att arbeta vidare med
ett nationellt kunskapscentrum kommer under senare delen av april.

FAS strategier framöver vad gäller forskning om funktionshinder i
Sverige, särskilt mot bakgrund av "Socialdepartementets
politikområden inom hälsa och välfärd - en samlad
forskningsstrategi”.
Lars Wärngård

Lars Wärngård, programchef vid FAS, berättar kort om sin bakgrund.

FAS kommer byta namn till ”Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd” från 1 juli i
år.
FAS finansierar forskning, följer upp på vilket sätt man kan nyttiggöra forskning,
samordnar och identifierar forskningsbehov och fungerar som remissinstans.
Via forskningsmagasinet FORTE presenterar FAS ett axplock av forskning inom
områdena folkhälsa, välfärd och arbetsliv. Den är gratis att prenumerera på.

FAS är ett tvärvetenskapligt forskningsråd inom hälsa, arbetsliv och välfärd. När ni
skriver ansökningar – tänk dock på att inte göra den alltför bred. Det är viktigt att
huvudkompetens finns med vid ansökningar. Förutom områdena ”omsorg och sociala
relationer”, ”folkhälsa”, ”arbetsmarknad”, ”vårdforskning”, ”välfärd och socialförsäkring”
och ”arbetsorganisation” har dessutom området ”vårdforskning” tillkommit.
På frågan – varför funktionshinder inte längre nämns i utlysningarna – säger Lars att
områdena är breda. Funktionshinder finns med. Men tänk i andra former också, där
funktionshinder ingår.

Lars vill också uppmärksamma deltagarna på att FAS ger bidrag i många olika former.
Dels till forskning (Projektbidrag, juniorforskarbidrag, programstöd, post-doc, FAScentra och förstudier). Dels till kunskapsspridning (Nätverksbidrag, konferensbidrag,
publiceringsbidrag, och seniorforskarbidrag). Dessutom till internationalisering
(Resebidrag, utlandsbidrag, gästforskarbidrag, planering för EU-ansökningar).
FAS har också ett Europakontor – via Vinnova – med nätverk inom många områden.
FAS och VR har fått nytt och därmed utökat uppdrag - vårdforskningsmedel för
utlysningar:
För 2013: 30 milj till vårdforskning
För 2014: 10 milj till vårdforskning

FAS har också fått utökade uppdrag inom två gamla uppdrag:
Åldrande och hälsa

2013: 25 miljoner kronor
2014: 25 miljoner kronor
samt

Alkohol, narkotika, doping, tobak, spel
2014: 5 miljoner kronor

På frågan varför FAS använder begreppet ”åldrande och hälsa” och inte ”äldre och
hälsa”. svarar Lars att det kan bero på regeringens intresse för frågor om arbetsliv och
pensionering.

Mer information om utlysningen av vårdforskningsmedel och utlysning av medel inom
åldrande och hälsa finns i bifogad powerpoint.

Planering av kommande aktiviteter inom nätverket
Karin Jöreskog

Karin berättar att inom ramen för den ansökan som lämnats in och som blivit beviljad
har vi sagt att några aktiviteter ska äga rum. Vi ska fortsätta med våra nätverksmöten,
har vi sagt. Två gånger per år. Precis som tidigare. Två av de nätverksmöten vi avser att
genomföra ska ha en lite annorlunda form – allt utifrån synpunkter som framkommit
under diskussionerna om arbetsformerna vid flera nätverksmöten.

Ett av dem ska vara förlängt: Lunch till lunch för att möjliggöra fördjupad diskussion och
arbete i arbetsgrupperna.
Ett annat av nätverksmötena planeras att ta formen av ett seminarium i internatform.

Vid mötet i höstas i Uppsala enades vi om att Karin skulle skicka ut information från
ansökan, som ni sedan skulle ta med hem och diskutera. Frågan var vilket intresse som
finns vid alla olika orter att ta på sig ett värdskap för någon av de kommande
nätverksmötena? Många orter har hört av sig och svarat, en del har svarat att de inte kan
ta på sig värdskap.
Så här ser intresseinriktningarna ut:
Höst 2012

Nätverksmöte Uppsala

Höst 2013

Lunch-lunch-nätverk

Vår 2013

Nätverksmöte Malmö

Vår 2014
Nätverksmöte
Linnéuniversitetet (Lottie Giertz)
Linköpings universitet, Campus Norrköping (Helena Hemmingsson)
Örebro Universitet (Thomas Strandberg)
Höst 2014
Internat/Seminarium
Göteborgs Universitet (Inger Berndtsson, Elisabeth Olin)
Umeå Universitet (Lennart Sauer, Kim Wickman)

Högskolan i Halmstad (Magnus Tideman)

Mötet konstaterar att vissa aktiviteter har flera intresserade värdar, medan lunch-lunchseminariet inte har någon…
Efter diskussion föreslås att Linköping får arrangera nätverksmötet våren 2014.
Linköping har inte varit värd för ett möte på länge. Nätverksmötet bifaller förslaget.
Karin kommer kontakta Helena Hemmingsson efter mötet och meddela beslutet.
Efter ytterligare diskussion föreslås att lunch-lunch-mötet hålls i Umeå hösten 2013.
Nätverket bifaller förslaget. Kim Wickman och Lennart Sauer föreslår 14-15 november
2013.

Nätverket förslår också att Göteborg, Umeå och Halmstad bildar en arbetsgrupp för
arbetet med Internat/Seminarium Hösten 2014. Arbetsgruppen fattar beslut om vid
vilken ort aktiviteten ska förläggas. Vid nästa nätverksmöte i Umeå är förhoppningen att
arbetsgruppen kan träffas och ha tid att planera för internatet/seminariet.

NNDR. Information och val av nya ledamöter
Kim Wickman

Nästa NNDR konferens blir i Åbo 30-31 maj 2013. Just nu är det mycket fokus på detta.
Det är många anmälda till konferensen. Många kommer från länder utanför norden.
Tidskriften får också en stor andel bidrag från utomnordiska länder. Det har väckt frågor
om vad som karaktäriserar en nordisk tidskrift och konferens. Den diskussionen pågår.
Tidskriften är nu elektronisk.

Till hemsidan välkomnas blogg-inlägg.

Val av svensk ledamot och suppleant till NNDR:s styrelse

Vid mötet i Åbo i maj ska styrelsen till NNDR väljas. Valet avser dels en plats som
ordinarie ledamot i NNDRs styrelse, dels en suppleant.

Till plats som ordinarie ledamot står tomas Strandberg till förfogande för omval. Kim
Wickman står till förfogande för omval som suppleant.

Valberedningen (Karin Jöreskog och Staffan Sandén) förordar således omval av Thomas
Strandberg till plats som ordinarie ledamot, dels att Kim Wickman väljs som suppleant i
NNDRs styrelse.
Karin frågar om nätverksmötet kan besluta i enlighet med valberedningens förslag och
finner att mötet beslutar enligt förslaget.

Staffan Sandén och Karin Jöreskog önskar avgå som valberedning, varför ny
valberedning behöver väljas.

Till ny valberedning för valet våren 2015 utses Lennart Sauer och Hanna Egard.

Nästa nätverksmöte:
14-15 november, Umeå

Mötet avslutas och deltagarna tackar värdarna för mötet!
Hanna Egard

Ingrid Runesson

Lotta Anderson

Karin Jöreskog

