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Liv Nordström, Mälardalens högskola 
Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad 
Marie Sépulchre, Uppsala universitet 
Per-Olof Hedvall, Certec, Lunds universitet 
Päivi Adolfsson, Uppsala universitet 
Simo Vehmas, Stockholms universitet 
Thomas Strandberg, Högskolan Dalarna 
Åsa Gardelli, Luleå tekniska universitet 
 
 
Karin Jöreskog, koordinator i SNHF (svenska nätverket för handikappforskning), 
och föreståndare vid Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala 
universitet, hälsar alla välkomna till detta första digitala nätverksmöte i nätverkets 
historia. 
 
Programpunkterna presenteras och övriga frågor efterfrågas. 
 
Presentation, Läget vid de olika lärosätena/organisationerna  
Alla deltagare presenterar sig och aktuell information från respektive ort. 
 
 
Information om planering av tvådagarsseminariet 
Tvådagarsseminarierna innebär att doktorander och seniora forskare möts och 
seminariebehandlar i förväg inskickade texter. Under dagarna anordnas också ett 
nationellt nätverksmöte då alla medlemmar i nätverket är välkomna. Sådana 
dagar har genomförts fyra gånger tidigare och det var tänkt att det skulle ha 



genomförts i Malmö 16-17 april i år men fick ställas in när pandemin utvecklades i 
våras.  
 
Det finns en arbetsgrupp som arbetar med tvådagarsseminariet (Inger Berndtsson, 
Elisabeth Olin, Kim Wickman, Kristofer Hansson, Jens Ineland, Veronica Lövgren, 
Thomas Strandberg och Hanna Egard).  
 
Ett tvådagarsseminarium ska genomföras, men frågan är när och med vilken 
framförhållning en ny inbjudan behöver/kan skickas ut. 
 
Under diskussionen framförs att det är viktigt att tvådagarsseminariet genomförs 
på plats och inte digitalt. Värdet att träffas, knyta kontakter och ses, poängteras. 
Hellre vänta och genomföra tvådagarsseminariet när det är möjligt i Malmö än att 
genomföra det digitalt. Mötet enas om att mötas på nytt digitalt i december och 
stämma av läget då. Är det möjligt att försöka fastslå preliminärt datum i 
december? 
 
Övrig information och planering, nätverket 
Nästa fysiska nätverksmöte blir i Malmö, därefter i Luleå. Men eftersom det dröjer 
innan vi kan ses på riktigt föreslår koordinatorn ett digitalt nätverksmöte längre 
fram (december-februari).  
 
En programpunkt kunde vara att följa upp det möte nätverket hade vid SBU i 
oktober 2019. Då fick vi en presentation om SBU:s (Statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering) uppdrag och aktiviteter inom området 
funktionshinder och LSS. (Susanna Larsson-Tholén, Marit Eskel och Lena 
Wallgren.) 
 
Vid det tillfället väcktes frågan om att fördjupa samarbetet med SBU och bjuda in 
Marit Eskil. Hon skulle kunna berätta om ett internationellt samarbete inom social 
utvärdering och hur SBU arbetar med uppdraget kring systematiska arbetssätt för 
delaktighet.  
 
Koordinatorn får i uppdrag att ta kontakt med Marit Eskel. 
 
Aktuellt vid NNDR 
Kristofer Hansson berättar att nästa NNDR-konferens är uppskjutet och blir i maj 
2022. Eftersom valet av ledamöter sker i samband med NNDR-konferenserna 
sitter ledamöterna kvar till dess att en ny konferens äger rum. Kristofer berättar 
om tidskriften SJDR och välkomnar artiklar från nätverkets medlemmar till 
tidskriften. 
 



Val av valberedning för förslag på svenska ledamöter till NNDRs styrelse 
Nätverket behöver utse två personer till valberedning (Senast har Lennart Sauer 
och Helena Taubner varit valberedning).  
 
Mötet behöver utse en valberedning och koordinatorn har hört sig för med 
tidigare valberedning hur dom ställer sig till att fortsätta. Lennart Sauer tackar för 
frågan men avböjer. Helena Taubner, däremot, kan tänka sig att fortsätta som 
valberedning.  
 
Deltagare i nätverksmötet föreslår att Helena Taubner och Thomas Strandberg 
väljs till valberedning. Förslaget godkänns och Helena Taubner och Thomas 
Strandberg väljs till valberedning för att föreslå svenska ledamöter till NNDR:s 
styrelse. 
 
 
Övriga frågor 
Magnus Tideman uppmuntrar medlemmar i nätverket att ta del av LSS-
utredningen som gått ut på remiss. Även om det egna lärosätet inte står med 
som remissinstans är det fritt att svara på remissen. Elisabeth Olin berättar att 
de vid Göteborgs universitet har ombetts att svara på remissen och arbetar 
med svaret. 
 
 


