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Närvarande: 
 
Tjugotre personer deltog i mötet. Deltagarna representerade 12 olika lärosäten samt SBU, 2 
regioner samt en FoU-miljö. 
 
 

Inledning 
 
Karin Jöreskog, koordinator för nätverket och föreståndare vid Centrum för forskning om 
funktionshinder (CFF), Uppsala universitet, hälsade välkommen. 
 
En presentation av alla deltagare och vad som är aktuellt att berätta om från respektive ort, 
eller organisation ägde rum. 
 
 

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 
 
Susanna, Marit och Lena hälsar nätverket välkomna till SBU i Stockholm och berättar om 
SBUs uppdrag som handlar om att informera forskare och forskningsfinansiärer om var det 
saknas kunskap och var behovet av forskning är stort. Uppdraget handlar också om att ta 
fram underlag om hur prioriteringar av resurser kan fördelas.  
 
Vetenskapliga kunskapsluckor ringas in där bra systematiska översikter visar att det inte går 
att avgöra om en insats har effekt utifrån den forskning som finns vilket leder till 
rekommendationer att mer primärforskning behövs. Kunskapsluckor finns också, enligt SBU, 
där bra systematiska översikter saknas. 
 
Nätverket får information om: 

- de olika delarna vid SBUs verksamhet: 
 SBU utvärderar 
 SBUs upplysningstjänst 
 SBU kartlägger 
 SBU kommenterar 
 SBU bereder 
 Kunskapsluckor 
 HTA och STA-nätverk, internationella nätverk och brukarsamverkan 



- vad som pågår inom området funktionstillstånd och funktionshinder 
- varför kunskapsluckorna är viktiga 
- hur SBU arbetar med kunskapsluckor för att öka nyttan med praktiknära forskning 
- om brukarmedverkan i forskningsagendan 
- om prioritering av kunskapsluckor enligt James Lind Alliances metod 
- om ett uppdrag att initiera och etablera ett internationellt nätverk för samarbete 

inom området social utvärdering 
- om systematiskt arbete för delaktighet 
- om utbildningar som erbjuds i systematiska litteraturöversikter 
- och olika exempel på samverkan med lärosäten och forskningsorganisationer 

 
Läs mer i de bilder som användes vid presentationerna som finns tillgängliga på snhf.se 
 
 

Tvådagarsseminarium i Lund 16-17 april 2020 (arbetsgruppen) 
 
Arbetsgruppen för tvådagarsseminariet berättar om arbetet med  
”Tvådagarsseminarium – med fokus på svensk funktionshinderforskning den 16-17 april i 
Lund” 
 
Det svenska nätverket för handikappforskning (snhf) har vid flera tillfällen arrangerat 
uppskattade doktoranddagar för att ge möjlighet för forskarstuderande att på svenska 
diskutera pågående avhandlingsarbete med andra doktorander och några seniora forskare. 
Sedan 2016 har tvådagarsseminarierna även varit öppna för disputerade forskare inom 
funktionshinderområdet. 
 
Seminariet kommer att äga rum vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet 
den 16-17 april 2020. 
 
Seminariet riktar sig till aktiva forskarstuderande och till disputerade forskare inom 
funktionshinderområdet. Huvuddelen av seminarietiden används till att deltagarna 
(doktorander för sig och disputerade för sig) presenterar i förväg utsända ”papers” 
(artikelmanus, kapitel etc.) i mindre grupper.  
 
I dagsläget har 34 personer anmält sig, varav ett flertal seniora. Några har inte inkommit 
med fullständig anmälan och dessa behöver snarast komplettera. 
 
Förutom seminarierna kommer programmet bestå av nätverkspresentationer och av 
föreläsningar av Niklas Altermark (Medborgarskap som ideal och maktteknik: om 
brukarinflytande i svenska gruppbostäder) och Katarina Grim (Brukarkunskapen - vilken typ 
av kunskap handlar det om? Och hur kan den uttryckas, legitimeras och tas tillvara?). 
Inbjudan till de delarna av programmet kommer vara öppet för hela nätverket även om man 
inte är med på seminariesessionerna. Inbjudan kommer längre fram. 
 
Arbetsgruppen består av: Kristofer Hansson, Lunds universitet, Hanna Egard, Malmö 
universitet, Elisabeth Olin, Göteborgs universitet, Inger Berndtsson, Göteborgs universitet 



Karin Jöreskog, Uppsala universitet, Thomas Strandberg, Örebro universitet, Kim Wickman, 
Umeå universitet, Jens Ineland, Umeå universitet, Veronica Lövgren, Umeå universitet 
 
 

Rapport från NNDR (Veronica Lövgren och Kristofer Hansson) 
 
Veronica och Kristofer informerar om den senaste NNDR-konferensen i Köpenhamn och 
önskar få in synpunkter på framtida konferenser för att ta med till kommande NNDR-möte. 
Ett antal olika synpunkter inkom. Man informerade också om NNDR:s ekonomi samt att det 
svenska nätverket bör börja undersöka en ersättare för Veronica eller Kristofer. Förslaget är 
att man ersätter en ledamot i taget för att göra övergången smidigare. 
 
 

Nätverkets framtida organisering. För- och nackdelar med nuvarande 
nätverksorganisering respektive med en mer formaliserad organisering i form av 
förening med styrelse (Magnus Tideman) Fortsatt diskussion och ställningstagande om 
nätverkets organisering 
 
Magnus Tideman rapporterar om uppdraget han och Lotta Vikström fick avseende att fram 
ett underlag om vilka för- och nackdelar/möjligheter/hinder det finns att fortsätta med 
nätverket i dess nuvarande form och vilka för- och nackdelar/möjligheter/hinder det finns 
att förändra nätverket till en förening så att det får en formell styrelse. Lotta Vikström har 
blivit tvungen att lämna detta uppdrag och Magnus har tagit fram ett underlag som skickats 
ut inför nätverksmötet. 
 
Under diskussionen jämfördes vad som är möjligt att arbeta med och åstadkomma med 
nätverket i dess nuvarande form med vad som är möjligt att arbeta med och åstadkomma 
med en formell organisering. Diskussionen handlade om frågor som transparens, 
möjligheten att söka finansiering och nätverkets e-postlista (=medlemslista). Även 
erfarenheter att starta och driva formella organisationer som behöver administrera 
medlemsavgifter togs upp i diskussionen liksom vad det skulle kunna betyda i termer av 
legitimitet om nätverket övergick i en formell organisation. Diskussionen handlade också om 
nackdelar med att förändra ett öppet nätverk med stort medlemsantal. 
 
Diskussionen sammanfattades med att det inte finns stöd inom nätverket för att förändra 
dess nuvarande form. Mötet enades om att fortsätta arbetet enligt nuvarande modell och 
ett tack riktades till Magnus Tideman för att ha tagit fram ett underlag till diskussionen, 
liksom till koordinatorn Karin Jöreskog för gott arbete med nätverket. 
 
 

Avslutning och planering kommande nätverksmöten (Karin Jöreskog) 
 
Nästa nätverksmöte äger rum i Lund 16-17 april 2020, vilket finns rapporterat om under 
punkten ”Tvådagarsseminarium i Lund”. 
 



Därefter kommer ett nätverksmöte äga rum i Luleå i början av hösten 2020. Det mötet 
planeras bli ett förlängt möte med övernattning. Då kommer det finnas mer tid för 
nätverkets arbete och tid för fördjupade diskussioner. Med anledning av det efterfrågades 
idéer till programmet. Några av dessa handlade om att inventera eller bjuda in 
representanter från närliggande organisationer av intresse för medlemmarna i nätverket, 
som t ex 
 

- Genomgång av strukturen för kunskapsstyrning och kontakter med Socialstyrelsen, 
SKL, Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för delaktighet 

- Partnerskapet 
- Funktionsrätt Sverige 
- Styrkraft i funktionshinderpolitiken 

 
Andra tips var: 

- Fördjupat samarbete mellan nätverket och SBU? Former och frågor 
- Arbetsgrupp för en nationell konferens? 
- Breddade kontakter med närliggande nätverk 

 
 
Vid pennan, 
Karin Jöreskog 
Koordinator, SNHF 
 


