
Anteckningar, digitalt nätverksmöte, SNHF, 19 mars 2021 
 
 
 
Närvarande: 48 personer från olika lärosäten i Sverige, olika myndigheter och 
funktionsrättsrörelse. 
 
Inledning 
Koordinatorn, Karin Jöreskog, hälsade alla välkomna. Hon påminde om att vårt nätverk är 
öppet för alla som är intresserade av forskning om funktionshinder.  
Hon påtalade att nätverket har funnits länge och att medlemmar i nätverket gärna får tipsa 
nya personer om nätverket och möjligheten att vara med. 
 
Nätverket har finansiering från FORTE för att kunna genomföra olika aktiviteter. I våras fick en 
stor aktivitet ställas in till följd av pandemin. Under resten av 2020 har det varit svårt att 
planera vidare men nu har en arbetsgrupp som består av Kim Wickman, Jens Ineland, Veronica 
Lövgren, Thomas Strandberg, Inger Berndtsson, Elisabeth Olin, Kristofer Hansson och Hanna 
Egard, bestämt att bjuda in till två aktiviteter under 2021 och 2022. 
 
Det ena blir en aktivitet artonde till nittonde oktober 2021 där doktorander och seniora 
forskare bjuds in att i mindre seminariegrupper presentera texter, kommentera varandras 
texter och träffa kollegor från olika lärosäten och med olika ämnesbakgrunder. Det har 
genomförts flera gånger tidigare och varit mycket uppskattat. Denna gång blir det digitalt. 
 
Till våren 2022 vill vi i arbetsgruppen också bjuda in till ett förlängt nätverksmöte med 
föreläsningar, diskussioner, sociala aktiviteter och möten på plats i Malmö. Kristofer Hansson 
hälsar alla välkomna till Malmö. 
 
Alla mötesdeltagare presenterade sig kortfattat. 
 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU 
Marit Eskil och Susanna Larsson-Tholén från SBU berättade om uppdrag och aktiviteter inom 
området funktionshinder och LSS med efterföljande diskussion. 
 
Presentationer av aktuella doktorandprojekt med reflektioner kring resan och rollen 
som doktorand 
 
Hilda Näslund, Umeå universitet:  
Personalising service user engagement: entrepreneurs and membership organisations in the 
mental health sector. (Inledare Jens Ineland) 
 
Mikael Mery Karlsson, Lunds universitet:  
“Gå eller rulla – alla vill knulla” Funktionsrättsaktivism i nyliberala landskap. (Inledare Kristofer 
Hansson) 
 
Hanna Gabrielsson, Ersta Sköndahl Bräcke Högskola.  



Adults with Spina bifida - voices from everyday life and exploration of living conditions. 
(Inledare Thomas Strandberg) 
 
Information från valberedningen för förslag på svenska ledamöter till NNDR 
 
Valberedningen för förslag på svenska ledamöter till NNDR, informerade om att tillfället för 
val till NNDRs styrelse flyttats fram i tiden på grund av pandemin. NNDRs nästa möte beräknas 
äga rum våren 2023. Valberedningen, som består av Helena Taubner och Thomas Strandberg, 
uppmuntrade mötesdeltagare att komma med förslag på svenska ledamöter till NNDRs 
styrelse. Valberedningens förslag på svenska ledamöter planeras att presenteras vid nästa 
nätverksmöte som förhoppningsvis äger rum våren 2022 i Malmö. 
 
Avslutning 
 
Koordinatorn tackade alla som medverkat i programmet och alla som varit med under dagen. 
 
 


