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FORSKNING PÅGÅR... OM FUNKTIONSHINDER

Inledning

FORSKNING PÅGÅR... 
om funktionshinder: Miljö, människa eller mitt emellan?

En mötEsplats för forskarE och praktikEr

Konferensen ger en översikt över den omfattande forskning som pågår om funktions-
hinder vid Uppsala universitet. Den genomförs i samverkan mellan Uppsala universitet 
och kommunerna och landstinget i Uppsala län genom Regionförbundet.

Med Forskning Pågår vill vi
• Presentera aktuell forskning om funktionshinder
• Skapa en mötesplats för forskare och yrkesverksamma
• Stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken

Det är vår förhoppning att konferensen skall stimulera utvecklingen av det egna arbetet 
och att kontakter knyts för fortsatt samarbete.

Regionförbundet Uppsala län – FoU-stöd

Regionförbundet Uppsala län är ett samverkansorgan mellan länets kommuner och 
landstinget i Uppsala län. Här finns en FoU-stöd som bedrivs inom tre huvudområden: 
äldre, funktionshinder samt individ- och familjeomsorg (IFO). 

Syftet med FoU-verksamheten är att arbeta för att forskningsbaserad kunskap och 
kunskap hos personal samt hos brukare/klienter/patienter utvecklas, sprids och 
kommer till användning. Detta ska bidra till att verksamhetsutveckling i allt större 
utsträckning grundas på forskning, beprövad/reflekterad erfarenhet och utvärdering. 

Centrum för forskning om funktionshinder (CFF)

Centrum är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om 
funktionshinder och funktionsnedsättnig inom olika ämnen vid Uppsala universitets 
fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum 
ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om 
forskning inom området. 

Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt 
intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor 
om funktionshinder och funktionsnedsättningar. 
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Program

8.30–9.00  Registrering, kaffe   

9.00–9.10  Konferensen öppnas
 Margaretha Fahlgren, professor, vicerektor Hum-Sam vetenskapsområde,   
 Uppsala universitet

9.15–9.45  Funktionshinder: Miljö, människa eller mitt emellan? 
 Om definitioner av funktionshinder i forskning och byråkrati   
 Lars Grönvik, fil. dr., Inspektionen för socialförsäkringen

9.50–10.20  Gånganalys ur ett Uppsalaperspektiv – Från elitidrott och   
 benproteser till neurologiska sjukdomar och barnhabilitering   
 Håkan Lanshammar, professor i reglerteknik och systemanalys, Institutionen   
 för informationsteknologi, Uppsala universitet

10.20–10.45  Kaffe    

10.45–12.00  Parallella seminarier, PASS I 

12.00–13.15  Lunch

12.45–13.15 Musikunderhållning i trapphallen 
 BarfotaOrkestern- det jordnära bandet med en fot i varje världsdel. 
 Studenter från Institutionen för musikvetenskap

13.15–14.30  Parallella seminarier, PASS II   

14.30–15.00  Kaffe     

15.00–15.30  Underhållning 
 Staffan Lindberg, musiker, artist och koldioxidbantare

15.30–16.00  Makten över kunskapen: Vad är funktionshinder i forskningen?
 Peter Anderberg, tekn. dr. Certec, Lund, FoU-Ledare Blekinge kompetenscentrum

16.00–16.15  Konferensen avslutas 
 Arne Sandemo, styrelseordförande, Regionförbundet Uppsala län 
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Parallella seminarier I

stöd i boEndEt 

Typ av funktionsnedsättning mer 
avgörande än kön för stöd i vardagen 

Öie Umb-Carlsson, med. dr., Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om 
funktionshinder och habilitering

Lennart Jansson, med. dr., Institutionen för 
Neurovetenskap, psykiatri

Hur sprids och förändras metoder inom 
LSS verksamhet?

Mårten Söder, professor, Sociologiska institutionen 

”Att gödsla i rabatten” – en metod för 
personalgrupper att få syn på sina egna 
villkor och dilemmor i vetenskapligt ljus. 

Bengt Finn, universitetsadjunkt, Sociologiska 
institutionen 

rElationEr – attitydEr 

Begrepp i tid och otid 
En studie om män, maskulinitet och 
funktionshinder 

Karin Barron, docent, Sociologiska institutionen 

Respekt i möten mellan människor 

Wendelin Reich, fil. dr., forskarassistent, 
Sociologiska institutionen 

Är det för min skull, för din skull eller 
för skams skull? 

Barbro Lewin, med. dr., Statsvetenskapliga 
institutionen

GEnEtik och bioloGi 

Flera närbesläktade syndrom beror på 
genetiska förändringar i en signalväg in 
till cellens kärna. 

Anna-Maja Nyström, Institutionen för 
Husdjursgenetik, Molekylär husdjursgenetik, 
Sveriges Lantbruks-universitet

Stamcellsmodeller för att förstå  
mekanismer vid avvikelser i utveckling 
av centrala nervsystemet

Niklas Dahl, professor, överläkare, Institutionen för 
genetik och patologi 

Rehabilitering av döva med cochlea-
implantat samt hjärnstamsimplantat  
– Hur är det med stamceller?

Helge Rask-Andersen, Professor, Institutionen för 
kirurgiska vetenskaper, Sektionen för öron-, näs- 
och halssjukdomar

stöd och hjälpmEdEl 

Neuropsykiatri och kognitiva hjälpmedel

Helena Lindstedt, med. dr., Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om 
funktionshinder och habilitering

Resa sig upp och gå – hur gör man då? 
Studier med personer i efterförloppet 
till en stroke och kontrollpersoner 

Gunilla Elmgren Frykberg, Leg. sjukgymnast, 
doktorand, Institutionen för neurovetenskap, 
Enheten för rehabiliteringsmedicin

Att göra två saker samtidigt – vad 
händer med balansen i sittande? 

Anette Höglund, leg. sjukgymnast, med. mag. 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

tidiGa åtGärdEr 

Jodbrist och utvecklingsförsening  
– erfarenheter från samarbete med Kina

Mehari Gebre-Medhin, Institutionen för kvinnors 
och barns hälsa

Att vara gravid och föda barn bland 
kvinnor med intellektuell funktions-
nedsättning 1999-2007 i Sverige

Berit Höglund, doktorand, leg. barnmorska, 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kan vi förbättra tillväxt och psykomo-
torisk utveckling vid Downs syndrom?

Åsa Myrelid, med. dr. i pediatrik, ST-läkare i barn-
medicin, Institutionen för kvinnor och barns hälsa.
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Parallella seminarier II

EnErGi – närinG 

Intellektuell profil och begåvningsnivå i 
en klinisk grupp av barn och ungdomar 
med fetma 

Gunilla Maria Olsson, fil. dr. i klinisk psykologi, 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 
funktionshinder och habilitering

Kan undersökningar av energi-
omsättning vid vila och fysisk aktivitet 
bidra till en bättre hälsa hos barn och 
ungdomar med funktionshinder?

Linda Bratteby Tollerz, leg sjukgymnast, MSc., 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Roger Olsson, näringsfysiolog, klinisk adjunkt, 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 
Klinisk nutrition och metabolism

livskvalitEt

Livskvalitet är att bli sedd som vuxen 

Öie Umb-Carlsson, med. dr., Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om 
funktionshinder och habilitering

Helena Lindstedt, med. dr., Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om 
funktionshinder och habilitering

Individuell målsättning och långtids-
uppföljning för personer med psykisk 
funktionsnedsättning

Helena Lindstedt, med. dr., Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om 
funktionshinder och habilitering

Kommunikation vid afasi – finns det 
några hinder och var finns de i så fall?

Monica Blom Johansson, leg logoped, doktorand, 
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 
Forskning om funktionshinder och habilitering

orGanisationEr som stöd 

Versjoner av arbeid – dagaktivitet 
og arbeid for personer med psykisk 
utviklingshemming

Terje Olsen, fil. dr., Nordlands forskning, Høgskolen 
i Bodø

Samhall som arbetsmarknadspolitisk 
åtgärd. Inklusion, exklusion eller mitt 
emellan?

Dimitris Michailakis, professor, Högskolan i Gävle 

Funktionshinder, stödjande teknologi 
och självbild? 

Lars Oestreicher tekn. dr., Institutionen för 
informationsteknologi

Åsa Puide, fil. mag. i sociologi

skola – förutsättninGar för 
lärandE

Komet - ett program för barn med 
bristande koncentrationsförmåga 

Martin Karlberg, doktorand, Institutionen för 
didaktik

Dyslexi - några elevers berättelser 
om sin skoltid från grundskolan till 
gymnasiet

Elisabeth Ekegren, licentiand, universitetsadjunkt, 
Institutionen för didaktik

Psykosomatiska symptom, mobbning 
och möjligheter att tidigt identifiera 
barn med attention-deficit/hyperactivity 
disorder (ADHD) i årskurs 4

Kirsten Holmberg, barnneurolog, med. dr., 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa



målGrupp
Vi vänder oss till praktiskt verksamma inom funktionshinderområdet, ledare och politiker i 
kommun och landsting, brukarorganisationer, forskare samt andra berörda och intresserade

tid och plats
Tisdagen den 20 april 2010, kl 09.00–16.00, Universitetshuset, S:t Olofsgatan, Uppsala, 
karta finns att ladda ner via www.uppsalaeducation.uu.se/forskningpagar

kostnad
För verksamma i Uppsala län: 500 kronor exklusive moms Övriga: 1000 kronor exklusive moms. 
I avgiften ingår viss dokumentation och kaffe med tillbehör. Lunch ingår ej. Faktura skickas efter 
konferensens genomförande.

anmälan
Anmälan sker via www.uppsalaeducation.uu.se/forskningpagar senast 8 april 2010.
Du kan välja att delta i två seminarier, ett på förmiddagen (Pass I) och ett på eftermiddagen (Pass II).
Det är principen ”först till kvarn” som gäller, vilket innebär att när ett seminarium är fulltecknat 
går det inte längre att anmäla sig till det.

Anmälan sker i tre steg:
Steg 1: Registrera en eller flera deltagare samt ange arbetsplatsadress.
Steg 2: Ange fakturamottagare och organisationsnummer. Vid elektronisk fakturahantering ska  
 fältet Er referens fyllas i med beställar-id eller liknande.
Steg 3: Kontrollera att uppgifterna stämmer – skicka anmälan. När anmälan är skickad visas en  
 bekräftelsesida/utskriftssida och när anmälan kommit fram skickas ett automatsvar att  
 anmälan är mottagen till den e-postadress som angivits.

mEr information
För frågor om anmälan och arrangemang, kontakta Uppsala University Education
Pernilla Riben, tel 018-471 18 49, e-post Pernilla.Riben@uadm.uu.se

För frågor om programinnehåll, kontakta Regionförbundet
Bengt Finn, tel 018-18 21 26, e-post Bengt.Finn@regionuppsala.se 

Centrum för forskning om funktionshinder, 
Karin Jöreskog eller Päivi Adolfsson, tel 018-471 64 45, e-post cff@cff.uu.se

Bekräftelse med relevant information skickas ca en vecka före konferensen till den 
e-postadress du angivit i anmälan.

Vid avbokning 30-15 dagar före konferensen debiteras halv avgift. Vid avbokning senare än  
15 dagar före konferensen tas full konferensavgift ut. Anmälan kan överlåtas till annan person. 
Vid eventuellt byte, vänligen kontakta Uppsala University Education.

Information och anmälan


