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Mötet öppnas av Bozena Hautaniemi som hälsar alla välkomna och ger en presentation av
specialpedagogiska institutionen vid Stockholms Universitet.
Bozena leder sedan den presentationsrunda som genomförs bland mötesdeltagarna med
information från de olika orterna/organisationerna om aktuella avhandlingar, kurser,
verksamheter, forskningsprojekt, gästforskare, kommande pensioneringar/rekryteringar med
mera.
Under denna presentationsrunda gavs också kort information från NNDR. En NNDRkonferens kommer att äga rum på Island den 27-28 maj 2011. Vid senaste styrelsemöte vid
NNDR arbetade man bland annat med frågan hur ansvaret för eventuella förluster vid
framtida konferenser fördelar sig mellan konferensanordnarlandet och NNDR. Thomas
Strandberg berättar att årsredovisningen för NNDR nyligen gått igenom och att nästa möte
äger rum i Köpenhamn i höst.
Magnus Tideman berättar om det nationella doktorandseminarium som ägde rum i Uppsala
den 8-9 december 2009. Doktorandseminariet är det tredje i raden. Det första hölls i Örebro
2004, det andra i Stockholm 2006 – alla tre med stöd av FAS. Syftet var, även denna gång, att
ge forskarstuderande från hela landet, som har det gemensamt att de studerar funktionshinder
och handikapp, möjlighet att presentera och få sin forskning diskuterad av doktorandkollegor
och seniora forskare. Utvärderingen visar att doktoranderna var mycket positiva och uttrycker
att seminarier av denna typ är mycket viktiga.
Ett förslag till dagordning/program hade sänts ut till alla och fastställdes.

Samarbete gällande kurser på avancerad nivå
Ann-Christine Gullacksen har tidigare väckt frågan om det finns intresse av att samarbeta när
det gäller kurser på avancerad nivå inom handikappvetenskap, rehabiliterings- eller
habiliteringsvetenskap under 2010 och 2011. Det behövs bland annat kunskap om utbudet.
Flera medlemmar i nätverket har uttryckt intresse för att samarbeta med detta och

nätverksmötet har uppdragit åt Ann-Christine, Lottie Giertz, Barbro Blomberg och Jessica
Arvidsson att arbeta med frågan.
Lottie och Ann-Christine berättar om att ett utskick gått iväg via nationella nätverket men
också via andra vägar. De delar ut en sammanställning av svaren som inkommit. 17 har svarat
från 13 institutioner och lärosäten. 4 har anmält särskilt intresse för samarbete. Allt framgår
av den bifogade sammanställningen. Under genomgången anmäler sig ytterligare personer
med information om kurser. Nätverket beslutar att ett nytt utskick ska gå ut där de som vill
har möjlighet att komplettera listan.

Handikappförbundens projekt Från forskningsobjekt till medaktör – hur går
det?
Emil Erdman och Anne Sjöberg berättar kortfattat om syftet med projektet och framförallt om
hur det går och vad som är aktuellt. Nätverket fick information om många aktiviteter som
genomförts och ska genomföras. Två exempel är :
Hur ansökningar om forskningsmedel bedöms är en sådan aktuell fråga som ska bearbetas den
6 maj i Stockholm. Statliga och enskilda forskningsfinansiärer samlas då för att diskutera
delaktighet i forskning? Vad gör finansiärerna för att personer med funktionsnedsättning ska
bli mer involverade i forskningen?
Under hösten bjuder nätverket för forskare med eget funktionshinder bjuder in till
inspirationsdagar för blivande forskare. Alla som är intresserade av att lära sig mer om hur
man blir forskare är välkomna. Mer information kommer.
Mötesdeltagarna fick också information om en pilotkurs i deltagarbaserad
funktionshinderforskning: Brukarmedverkan i forskning – metoder för delaktighet. Det är en
kurs som ges under våren 2011 på 7,5 hp där Örebro Universitet och högskolan i Halmstad
samverkar med Handikappförbunden. Målgruppen är forskarstuderande likväl som studenter
på grundnivå.
Ytterligare en ny kurs presenterades. Kursen heter Funktionshinderforskning och medaktörer.
Den anordnas av Malmö högskola och har utarbetats i samarbete med HSO Skåne och
Handikappförbundens ”Från forskningsobjekt till medaktör”. Kursen ges på kvartsfart.
Mer information om aktiviteter som pågår inom ramen för projektet: www.hso.se

Presentation av projektet Carpe
Carina Schmidt, projektledare för Carpe, berättade om verksamheten där syftet är att arbeta
med kompetensutvecklingsinsatser för personal inom funktionshinderområdet. Carpe är ett
EU-projekt inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning
i samverkan mellan kommuner inom Stockholms län. Verksamheten spänner över ett stort
område och ytterligare information finns på hemsidan: www.projektcarpe.se

Information om hemsidan
Vid förra mötet i Örebro uttryckte mötesdeltagare att hemsidan behövde revideras.

Karin Jöreskog, Barbro Lewin och Päivi Adolfsson informerade om hur hemsidan uppdaterats
sedan förra nätverksmötet där frågan diskuterades – och om tankar framåt med detta arbete.
Vid förra mötet i Örebro uttrycktes också att de listade arbetsgrupper som finns på hemsidan i
många fall inte längre är aktiva grupper. Samtidigt föreslogs att man i framtiden skiljer mellan
vad som kan beskrivas som arbetsgrupp inom nätverket – och vad som hellre beskrivs som
intressegrupp. Det föreslogs att kontaktpersonerna för varje arbetsgrupp skulle kontaktas för
en fråga om vilken typ av grupp det rör sig om och om den aktuella gruppen är aktiv eller
inte.
Päivi berättar att hon tagit kontakt med ett antal kontaktpersoner och ställt frågor om hur deras
grupper ska beskrivas på nätverkets hemsida. Päivi konstaterar att flera av dessa inte svarat på
frågorna. Nätverksmötet föreslog att Karin Jöreskog och Magnus Tideman formulerar ett brev
till grupperna på hemsidan för utskick till kontaktpersonerna.
I övrigt diskuterades vilken information som ska finnas på nätverkets hemsida och hur
hemsidan kan användas. Några förslag var att lägga ut konferensinbjudningar, avhandlingar,
nyhetsbrev, en länk till NNDR samt mötesprotokoll från NNDR-möten.

Nästa nätverksmöte och övriga frågor
Några framtidsfrågor som nätverket kan ha intresse av att diskutera togs upp. En sådan fråga
var vad de nya generalistutbildningar kan komma att betyda för handikappforskningsområdet
Vad kan det komma att innebära för grundutbildning, för rekrytering av framtida doktorander
mm? En annan fråga som togs upp var om nätverksmötena ska ta upp något tema mer
specifikt? Ett sådant tema som föreslogs var forskning om samverkan.
Nästa nätverksmöte äger rum den 27 oktober i Umeå.
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