
	  

Svenska	  nätverket	  för	  handikappforskare	  
Nätverksträff	  i	  Göteborg	  den	  12	  november	  2014	  
	  

Närvarande:	  
	  
Thomas	  Barow,	  Borås,	  Hanna	  Egard,	  Harec,	  Lund,	  Kristina	  Engwall,	  Stockholm,	  Karin	  
Jöreskog,	  Uppsala,	  Ove	  Mallander,	  Malmö,	  Ingrid	  Runesson,	  Malmö,	  Lennart	  Sauer,	  
Umeå,	  Kim	  Wickman,	  Umeå,	  Jens	  Ineland,	  Umeå,	  Magnus	  Tideman,	  Halmstad,	  Liz	  Adams	  
Lyngbäck,	  Stockholm,	  Thomas	  Strandberg,	  Örebro,	  Therese	  Mineur,	  Halmstad,	  Berit	  
Prack,	  Halmstad,	  Jessica	  Arvidsson,	  Halmstad,	  Viveca	  Selander,	  Stockholm,	  Kristoffer	  
Hansson,	  Lund,	  Marianne	  Boström,	  Örebro,	  Marianne	  Holmgren,	  Lund,	  Elisabeth	  
Björquist,	  Lund,	  Ida	  Runge,	  Malmö,	  Marie	  Sepulchre,	  Uppsala,	  Veronica	  Lövgren,	  Umeå,	  
Inger	  Berndtsson,	  Göteborg,	  Elisabeth	  Olin,	  Göteborg,	  Rafael	  Lindqvist,	  Uppsala,	  Berit	  
Nyqvist	  Cech,	  Karlstad,	  Malin	  Broberg,	  Göteborg,	  Lotta	  Anderson,	  Malmö,	  Birgitta	  
Wennberg,	  Linköping,	  Bozena	  Hautaniemi,	  Stockholm,	  Kerstin	  Kristensen,	  Göteborg,	  
Malin	  Martinsson	  Niva,	  Umeå,	  Camilla	  Ramsten,	  Mälardalen,	  Katarina	  Lauruschkus,	  
Lund,	  Anna-‐Karin	  Andersson,	  Mälardalen,	  Helena	  Hemmingsson,	  Linköping,	  Marie	  
Gustavsson,	  Linköping,	  Julia	  Bahner,	  Göteborg,	  Lotta	  Vikström,	  Umeå,	  Lena	  Talman,	  
Mälardalen,	  Martin	  Molin,	  Högskolan	  väst,	  Lill	  Hultman,	  Karolinska	  Institutet,	  Anders	  
Möller,	  Ersta	  Sköndal,	  Jens	  Rydström,	  Lund,	  Petra	  Börjesson,	  Göteborg	  

Inledning 
	  
Inger	  Berndtsson	  och	  Elisabeth	  Olin	  hälsar	  välkommen	  till	  pedagogen	  i	  Göteborg	  och	  
berättar	  om	  pedagogen.	  Mötet	  är	  ett	  förkortat	  nätverksmöte	  som	  äger	  rum	  inom	  
programmet	  för	  tvådagars-‐seminariet	  12-‐13	  november	  som	  arrangeras	  av	  nätverket	  
SNHF.	  

NNDR 2017 
	  
Thomas	  Strandberg	  och	  Kim	  Wickman	  berättar	  om	  arbetet	  inför	  NNDR	  konferensen	  
2017	  i	  Sverige.	  
	  	  
Det	  kommer	  äga	  rum	  i	  Örebro	  3-‐5	  maj	  2017.	  Det	  finns	  en	  arbetsgrupp	  utsedd	  som	  
arbetar	  med	  konferensen	  (se	  http://www.snhf.se/Arbetsgrupper_inom_SNHF/).	  
Förutsättningarna	  för	  konferensen	  i	  stort	  diskuteras	  samt	  mera	  specifikt	  
förutsättningarna	  i	  Örebro.	  Vi	  diskuterar	  förslag	  på	  teman	  och	  keynote	  speakers	  och	  
uppmuntrar	  nätverksmedlemmar	  att	  inkomma	  med	  förslag.	  Ett	  förslag	  som	  nämndes	  på	  
mötet	  var	  att	  engagera	  nordiska	  forskare	  som	  keynote	  speakers.	  En	  fråga	  som	  restes	  av	  
arbetsgruppen	  var	  om	  det	  ska	  finnas	  ett	  speciellt	  doktorand-‐spår	  på	  konferensen?	  Hör	  
gärna	  av	  er	  till	  arbetsgruppen	  med	  synpunkter.	  Planen	  är	  att	  kunna	  presentera	  
(marknadsföra)	  NNDR-‐konferensen	  i	  Örebro	  2017,	  när	  vi	  är	  på	  konferensen	  i	  Bergen	  i	  
maj	  2015	  så	  det	  bör	  därför	  vara	  klarlagt	  med	  teman	  och	  keynote	  speakers	  innan	  dess	  
och	  en	  flyer	  bör	  vara	  upptryckt.	  	  



Koordinators punkt 
	  
Karin	  Jöreskog	  tar	  upp	  kontaktpersonslistan:	  Det	  är	  god	  uppslutning	  av	  
kontaktpersoner	  från	  de	  flesta	  orter	  denna	  gång,	  men	  på	  några	  håll	  är	  uppgifterna	  om	  
kontaktpersoner	  inaktuella	  och	  behöver	  uppdateras.	  Under	  våren	  kommer	  ett	  utskick	  
som	  alla	  aktiva	  kontaktpersoner	  ombeds	  ge	  respons	  på.	  Utebliven	  respons	  =	  struken	  
kontaktperson.	  
	  
Nästa	  möte:	  Vartannat	  möte	  ska	  hållas	  i	  Uppsala	  enligt	  beslut	  som	  togs	  på	  nätverksmöte	  
tidigare	  i	  Umeå.	  Nästa	  möte	  kommer	  därför	  äga	  rum	  i	  Uppsala	  den	  16	  april	  2015.	  
	  
Karin	  noterar	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  intresse	  för	  en	  upprepning	  av	  denna	  aktivitet	  
(tvådagars-‐seminarium)	  där	  man	  förenar	  nätverksmöte,	  föreläsningar	  med	  seminarier	  
för	  disputerade	  och	  seniora	  forskare	  samt	  möjlighet	  att	  delta	  i	  gemensam	  middag.	  
	  
	  
	  
	  
Inger	  Berndtsson	   	   	   Elisabeth	  Olin	   	   	   	   Karin	  Jöreskog	  
	  


