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Centrum för forskning om funktionshinders verksamhet belyst
utifrån Uppsala universitets mål och strategier
I ”Mål och strategier för Uppsala Universitet” som fastställdes under 2015 framgår bland annat att
Uppsala universitet är en lokal, nationell och internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk
dialog där det finns en öppenhet mot det omgivande samhället och där forskning görs tillgänglig och
kommer till nytta. I dokumentet finns mål och strategier uttryckta för forskning, utbildning och
samhällsnytta.
I instruktionen för Centrum för forskning om funktionshinder (MEDFARM 2013/491) är uppdraget att
stimulera till samarbete och informationsutbyte kring forskning om funktionshinder särskilt tydligt –
både inom och utanför universitetet. De mål och strategier för i synnerhet samverkan och samhällsnytta
som finns uttryckta i ”Mål och strategier för Uppsala universitet” och som relaterar till det uppdrag som
finns för CFF:s verksamhet används som kursiverade rubriker i denna verksamhetsberättelse.
Ambitionen är att beskriva CFF:s verksamhet i relation till Uppsala universitets uttryckta strategier för
samverkan, samhällsnytta och forskning.

”Lärares och forskares arbete med att föra ut idéer och forskningsresultat
från hela universitetet för samhällsnytta och kommersialisering stärks”
Föredragen 2017
Centrum för forskning om funktionshinder arrangerar varje år åtta föredrag som syftar till att sprida
information om och göra aktuell forskning tillgänglig för såväl personer inom Uppsala universitet som i
det omgivande samhället. Sedan 2008 har alla föredragen förlagts till Gustavianums lokaler vilket fallit
väl ut. Ambitionen är att via föredragen sprida kunskap om forskning både inom och utanför universitetet
och att ge forskare och åhörare möjlighet att mötas. Vid varje föredrag finns tid för reflektioner och
diskussion samt en paus med kaffe där åhörare kan diskutera med varandra. Vid planering av
programmet inför varje termin eftersträvas en bredd där presentationer kommer från olika
vetenskapsområden och vars forskningsområde berör olika målgrupper och frågeställningar. Under 2017
har ca 275 personer närvarat vid föredragen. Vissa gånger blir lokalen fullsatt, andra gånger är det färre
åhörare. Vid de tillfällen då färre deltar brukar diskussionen kunna ta mer tid i anspråk vilket stärker
utbytet mellan den föredragshållande läraren/forskaren och åhörarna.

Under 2017 har följande föredrag ägt rum:
26 januari
Vårt fantastiska hörselsinne
Hörselskador, buller (vår tids stora gissel) och utvecklingen av olika behandlingsmöjligheter såsom
cochleaimplantat och andra hörselimplantat
Helge Rask-Andersen, seniorprofessor i experimentell otologi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper,
Öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet
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28 februari
Kommunikationsstöd för personer med Rett syndrom eller personer med
andra omfattande flerfunktiosnedsättningar
Presentation av några kommunikationsinsatser. Hur fungerar de?
Helena Wandin, doktorand, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet samt leg.
logoped, Nationellt center för Rett syndrom, Region Jämtland Härjedalen
30 mars
Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom
En studie om patienters erfarenheter av stress, strategier och behov av stöd
Kjerstin Larsson, filosofie doktor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
samt socionom, verksamhetsområde Paramedicin, Akademiska sjukhuset
18 maj
LSS och assistansersättningen – har lagens målsättningen med delaktighet uppfyllts?
En undersökning av brukargruppers aktiviteter med stöd av personlig assistans
Heléne W von Granitz, doktorand, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,
Uppsala universitet samt analytiker vid Försäkringskassan, Stockholm.
12 september
Uppmärksamhet på ögon och ansikten – hur hänger det samman med autism och social ångest?
Johan Lundin Kleberg, doktorand, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
11 oktober
Vilket stöd hjälper kvinnor med långtidssjukskrivning, på grund av psykisk
ohälsa, stress eller smärta, tillbaka till arbete?
Resultat från ett forskningsprogram som studerat två modeller för att stödja kvinnor tillbaka till arbete
Ingrid Anderzén, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
14 november
Hur bemöts föräldrar med kognitiva och ekonomiska svårigheter av socialtjänsten i ärenden där det
föreligger vräkningsrisk?
Stina Fernqvist, filosofie doktor, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
30 november
Livskvalitet, strategier och stödets betydelse vid ALS
Erfarenheter från patienter och anhöriga
Birgitta Jakobsson Larsson, medicine doktor, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet
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”Samhällets kännedom om och tillgång till universitetets utbildning och
forskning ökar genom förbättrad kommunikation, samt nya aktiviteter och
arenor för dialog”
Förberedelsearbete, AIMday Funktionshinder

Under året har ett arbete med AIMday Funktionshinder inletts i samarbete med Region Uppsala samt UU
Innovation. CFF har tagit initiativ till att få till stånd AIMday med inriktning mot funktionshinder och
kansliet vid CFF har fungerat som en central aktör genom hela arbetet.
Syftet med AIMday är att ge möjlighet för akademiska forskare och organisationer i näringsliv och
samhälle att knyta kontakter och utbyta kunskap. Genom att matcha organisationers behov av ny
kunskap, med akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på aktuella problem.
AIMday bygger på små gruppdiskussioner där en fråga från den frågeställande organisationen är
utgångspunkten, under en timme, med forskare och experter från flera olika discipliner.
I början handlade mycket av arbetet om att skapa material för inbjudningar och information och genom
möten sprida information om AIMday Funktionshinder. I ett tidigt skede handlade arbetet också om att
identifiera organisationer som borde ha intresse att medverka som frågeställare – och bjuda in dessa. På
motsvarande sätt identifierades forskare som behövde nås med information om kommande AIMday
Funktionshinder. Med hjälp av de nätverk och grupper som kansliet vid CFF, styrelseledamöterna samt
medarbetare vid Hälsa och habilitering, Region Uppsala, har tillgång till pågick ett aktivt arbete med att
sprida information om AIMday Funktionshinder. Dessutom hölls två workshops för personal vid två
kommuner i länet, som ville ha hjälp med att formulera frågeställningar.
Information om aktuell forskning vid Uppsala universitet
Föredragen är en central del av verksamheten vid Centrum för forskning om funktionshinder (CFF) och
innebär att CFF bygger vidare på sitt nätverk av såväl forskare/lärare vid Uppsala universitet samt
personer med intresse för funktionshinderforskning i det omgivande samhället. Föredragen utgör ett
etablerat forum för forskare och lärare att föra ut idéer och forskningsresultat.

Inför utskick av program för de regelbundna och återkommande föredragen, bearbetas rubrikerna och
informationen noggrant för att föredragen ska vara tillgängliga för den breda allmänheten. Information
om föredragen sänds ut till ca 500 e-postadresser. Utskicken och annonserna (främst Uppsala Nya
Tidning) i sig innebär information till det omgivande samhället om forskning (om funktionshinder) som
bedrivs vid Uppsala universitet. I bästa fall har de som tar del av informationen också möjlighet att
komma och lyssna.

”Uppsala universitet är en lokal, nationell och internationell mötesplats för
kunskap, kultur och kritisk dialog.”
Nationella nätverket för handikappforskning
Forskning och utbildning om funktionshinder bedrivs på många universitet och högskolor i Sverige. Det
Svenska nätverket för handikappforskning (SNHF) är ett forum för mångvetenskapliga kontakter och
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samverkan mellan olika forskare och lärosäten i Sverige. Nätverket utgör en nationell mötesplats för
framförallt kunskap och kritisk dialog inom funktionshinderforskningsområdet och koordineras av
Centrum för forskning om funktionshinder (CFF).
Nätverket arbetar genom arbetsgrupper och intressegrupper kring olika områden. En arbetsgrupp
(organisationskommitté) har arbetat med förberedelser och genomförande av den internationella
konferensen ”Nordic Network on Disability Research (NNDR) 14th Research conference” som ägde rum
den 3–5 maj 2017 med Örebro universitet som värd. Vart annat år arrangeras en konferens i något av de
nordiska länderna. Detta år var det Sveriges tur att genomföra konferensen. Följande personer i SNHF
utgjorde organisationskommittén: Karin Jöreskog, Uppsala universitet, Lars-Olov Lundqvist, Region
Örebro län, Karin Sonnander, Uppsala universitet, Kim Wickman, Umeå universitet, Stephen Widén,
Örebro universitet samt Thomas Strandberg (sammankallande), Örebro universitet.
Konferenstemat var Living with disability vilket tog sitt uttryck i följande teman:
Life courses and history
Health and social justice
Gender and diversity
Technology and universal design
Education and inclusion
Service, support and rehabilitation
Childhood, youth and family
Labor market and occupation
Citizenship and welfare policy
Body and sexuality
Theory and interdisciplinary research
Konferensen var och är en tvärvetenskaplig forskningskonferens där inskickade abstract genomgår
granskning av två externa forskare. Huvudtalare (Keynote) var inbjudna utifrån organisationskommitténs
kriterier. Följande huvudtalare presenterade:
Professor Berth Danermark, Sociologi, Örebro universitet.
Docent Per-Olof Hedvall, Teknologi, Lund universitet.
Professor Don Kulick, Socialantropologi, Uppsala universitet.
Professor Lisa Pfahl, Pedagogik, University of Innsbruck.
Professor Isabelle Ville, Samhällsvetenskap, CEMS, Paris, Frankrike.
Under konferensen deltog 350 delegater i ett tredagarsprogram som innefattade nämnda huvudtalare,
drygt 1590 parallella presentationer, närmare 30 posterpresentationer, åtta symposier samt två ”sidomöten”, vilka hölls innan konferensen startade. Ett programhäfte sammanställdes och tryckets inför
konferensen men den mesta delen av konferensmaterialet finns publicerat på webbsidan
https://www.oru.se/jps/nndr2017/
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”Uppsala universitet är öppet gentemot det omgivande samhället.
Forskningen görs tillgänglig och kommer till nytta.”
Tidningen ”Forskning om funktionshinder pågår”
Tidningen presenterar svensk forskning om funktionshinder och ges ut med fyra nummer per år sedan
1992. Den aktuella forskningen inom funktionshinderområdet beskrivs på ett lättillgängligt sätt. Detta
kräver såväl kommunikativ som vetenskaplig kompetens. Redaktionen består därför alltsedan starten
1992 av en journalist och en forskare verksam inom fältet vilka samarbetar kring varje nummer av
tidningen. Det är möjligt att prenumerera på tidningen antingen i pappersformat eller i digital form. Den
är gratis och prenumerantstocken ökar stadigt vad gäller den digitala versionen. Tidningsupplagan är
4600 (ca 2 500 papperstidningar och 2100 till e-postadresser). Prenumeranterna återfinns vid nationella
statliga myndigheter, svenska universitet och högskolor, enskilda studenter, bibliotek, skolor,
intresseorganisationer, verksamheter och enskilda anställda inom kommuner och landsting, personer med
särskilt intresse för funktionshinderområdet, samt tidningar och andra medier mfl. Adressaterna är främst
svenska, men det finns även prenumeranter inom de nordiska länderna.
Under 2017 har fyra nummer producerats med följande huvudrubriker:

Nr 1/2017
Nr 2/2017
Nr 3/2017
Nr 4/2017

”Vad betyder orden?”
”Ljudmiljö kan vara ett funktionshinder.”
”Riktlinjer ger bättre vård.”
”Oväntade effekter med valfrihetssystem.”

Finansiärer för tidningen är Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och
Stiftelsen Sävstaholm. Lennart Köhler, Kim Bergström från Ord & vetande och Karin Sonnander,
Uppsala universitet är redaktörer. Päivi Adolfsson är ansvarig utgivare. Tidningen publiceras i
pappersformat samt är tillgänglig i digital form på CFF:s hemsida (www.cff.uu.se).
Utställning av tidningen ”Forskning om funktionshinder pågår”
I syfte att sprida kunskap om funktionshinderforskning via tidningen runt om i Sverige finns ambitionen
att delta i konferenser för att göra tidningen tillgänglig för fler. Detta år ställdes tidningen ut vid den
internationella konferensen ”Nordic Network on Disability Research (Örebro 3-5 maj).

Under 2017 ställdes tidningen också ut vid SUF:s (Samverkan-Utveckling-Föräldraskap) nationella
konferens den 10 maj i Uppsala.
Likaså ställdes tidningen ut den 25-26 september i Stockholm, när Riksförbundet FUB arrangerade
konferensen ”Intra” som riktar sig till personal som ger stöd till personer med intellektuell
funktionsnedsättning.
Uppsalanätverket
Uppsalanätverket är ett e-postnätverk för personer som har antingen forsknings-, yrkesmässigt eller
privat intresse för forskning om funktionshinder. Information som når CFF vidarebefordras till nätverkets
ca 500 mottagare. CFF:s kansli skickar ut information om t ex konferenser, disputationer, föreläsningar
med mera. Bland mottagare finns både forskare, verksamhetsföreträdare för vård och social omsorg,
medlemmar i funktionshinderorganisationer, personal inom funktionshinderomsorg, anhöriga till
personer med funktionsnedsättningar, tjänstemän i landstings-, kommunal eller statlig förvaltning och
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andra intresserade. Vid alla aktiviteter som CFF arrangerar informerar kansliets personal om möjligheten
att fortlöpande få information via e-postmeddelanden.
Hemsida
Centrums hemsida (www.cff.uu.se) uppdateras regelbundet. Där finns information om Centrum,
styrelseledamöter, föredrags- och kursprogram med mera. Tidskriften ”Forskning om funktionshinder
pågår” finns tillgänglig i pdf-format. Där finns alla nummer sedan starten 1992.
Svenska nätverket för handikappforskning
Karin Jöreskog fungerar som koordinator för det nationella nätverket. E-postkommunikationen sköts från
CFF:s kansli, liksom uppdatering av adresserna i e-postlistan. För närvarande finns ca 450 i listan.
Nätverkets hemsida (www.snhf.se) sköts också av CFF, vilket bland annat innebär löpande
administration och uppdatering.

Samverkan
Samverkan CFF – kommunerna i länet.
Karin Jöreskog arbetar som vetenskaplig handledare, 50%, vid FoU med inriktning mot socialtjänst vid
Hälsa och Habilitering, Region Uppsala

Samverkan CFF – Region Uppsala
Mia Pless representerar Region Uppsala i Centrums styrelse fram till juli medan Lena Ring representerar
Region Uppsala från september. Karin Sonnander informerar om verksamheten vid CFF vid Uppsala
universitet i sina regelbundna kontakter med verksamheter inom Centrum för funktionshinder vid
Regionen Uppsala och som adjungerad till styrgruppen för denna landstingskommunala centrumbildning.

Samverkan CFF – brukarorganisationer
Funktionsrätt Sverige representeras i styrelsen av Sonja Calais van Stokkom. Härigenom möjliggörs
aktiva kontakter mellan CFF och många brukarorganisationer. Det utgår t ex inbjudan till alla
handikapporganisationer till alla föredrag och man öppnar möjligheten för organisationerna att uttrycka
önskemål om medverkan på olika sätt. Den information som CFF förmedlar via e-post sprids vidare till
berörda föreningar.

Samverkan CFF – övrigt
Karin Jöreskog, Päivi Adolfsson och Karin Sonnander ingår i forskarnätverket vid SUF (Samverkan
kring Föräldrar med Utvecklingsstörning), Region Uppsala.
Karin Jöreskog delar sin arbetstid mellan CFF (50%) och FoU med inriktning mot socialtjänst vid Hälsa
och habilitering, Region Uppsala (50%).
Karin Jöreskog är sedan våren 2017 styrelseledamot i FUB:s (För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning) forskningsstiftelse ALA.
Under 2017 fick CFF ett uppdrag från avdelningen för kunskapsstyrning vid Socialstyrelsen, att ta fram
ett underlag till kunskapsstöd angående umgänge mellan placerade barn och föräldrar med kognitiva
svårigheter. Arbetet finansierades av Socialstyrelsen och Karin Jöreskog fungerade som projektledare för
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en arbetsgrupp som bestod av personer från institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (Helena
Lindstedt) samt från SUF-kunskapscentrum, Hälsa och habilitering vid Region Uppsala (Lydia Springer,
Agneta Hammerin, Christine Eriksson-Mattson, Gunnel Janeslätt).

Organisation och finansiering
Enligt tidigare beslut från 2006-06-27 (UFV 2004/1826) har den medicinska och farmaceutiska
fakultetsnämnden fått i uppdrag
-

att utse styrelse efter samråd med universitetets övriga vetenskapsområden, den
utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden, Landstinget, kommunerna och
handikapporganisationerna i Uppsala län,
att utse föreståndaren efter samråd med Universitetets övriga vetenskapsområden och den
utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden,

En delegation från vicerektor till föreståndaren för Centrum för handikappforskning (CHF) upprättades
av Ulf Pettersson (UFV 2007/1164).
Styrelsen för Centrum för handikappforskning ansökte om att få ändra namn till Centrum för forskning
om funktionshinder (CFF). Rektor beslutade att genomföra ändringen enligt det framlagda förslaget.
(UFV 2008:2161). Namnändringen genomfördes under 2009.
CFF finansieras med bidrag från de tre vetenskapsområdena.
En utökning av föreståndaruppdraget avseende arbetsmiljöarbetet har skett: Uppgiftsfördelning i det
systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala Universitet” (UFV 2010/323)
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämndens fattade beslut om en ny instruktion för CFF
(MEDFARM 2013/491). Denna instruktion styr det fortsatta arbetet.

Styrelsen
Professor Karin Sonnander, (med-farm-fak) ordförande
Med. dr Karin Hellström, (med-farm-fak)
Tekn. dr Stefan Johansson (tekn-nat-fak)
Docent Cecilia Persson (tekn-nat-fak)
Professor Don Kulick (hum-sam-fak)
Docent Lotta Lerwall (hum-sam-fak)
Forskarstuderande Marie Sépulchre (forskarstud. repr.)
Studeranderepr. för utbildning på grundläggande nivå: vakant
Fd Universitetslektor Sonja Calais van Stokkom (Funktionsrätt Sverige)
FoU-chef Mia Pless (Region Uppsala) (t o m 2017-07-31)
FoU-chef Lena Ring (Region Uppsala) (fr o m 2017-09-01)
Vård- och omsorgschef Marie Palmgren (Kommunerna i Uppsala län) (t o m 2017-05-30)

Styrelsesammanträden
VT 2017: 16 februari, 21 mars, 22 maj
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HT 2017: 14 september, 9 oktober, 5 december.
Styrelseinternat 5-6 december.

Personal
Päivi Adolfsson, koordinator, 30%.
Karin Jöreskog, föreståndare, 50%.
Karin Sonnander, ordförande i styrelsen 20 %.

Ekonomi och organisation
Från 1 januari 2003 erhålls bidrag från de tre vetenskapsområdena Hum-Sam, Med-Farm och Tekn-Nat
samt från Utbildningsvetenskapliga fakulteten fram till och med 2012. Under 2017 erhölls
681,000 kronor från Med-Farm,
258,000 kronor från Hum-Sam,
249,000 kronor från Tekn-Nat
För tidningen ”Forskning om funktionshinder pågår” (FOFP) har bidrag beviljats från Stiftelsen
Sävstaholm, Norrbacka-Eugeniastiftelsen och Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond motsvarande totalt
432 000 kr/år (2016-2018). Vi har under tidigare år sedan 2004 också fått så kallat publiceringsbidrag
från FORTE (tidigare FAS) för tidningen FOFP. Inför perioden 2016-2018 utgick vi ifrån att det skulle
finnas möjlighet att söka sådan finansiering för tidningen på nytt. Tyvärr har det dock inte funnits någon
sådan utlysning sedan 2015 och vi har inte kunnat få besked, trots flera påstötningar, om och i så fall när
det kommer en sådan. Inför 2017 ansökte vi därför om förstärkt finansiering från de tre
forskningsstiftelser som finansierar FOFP. Vi erhöll en förstärkning från respektive finansiär under 2017
på 70 000 kronor, totalt 210 000 kronor.
Organisatoriskt har verksamheten under året liksom tidigare administrerats av en föreståndare med
administrativ assistans, under ledning av styrelsen. Dokument från Centrums verksamhet arkivläggs
enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter.
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Styrelsens ledamöters och anställdas vetenskapliga publikationer
och pedagogiska verksamhet
I syfte att sprida kunskap om forskning om funktionshinder som pågår vid Uppsala Universitet
presenteras vissa av ledamöters och anställdas publikationer och viss pedagogiska verksamhet
nedan. Styrelsens ledamöter och anställda står för urvalet av publikationerna och pedagogisk
verksamhet. De är valda för att visa såväl bredd som djup inom området och illustrerar forskning
och pedagogisk verksamhet vid Uppsala Universitet. För ytterligare forskningsinformation se
www.cff.uu.se.

Publikationer
Anens E, Zetterberg L, Urell C, Emtner M, Hellström K. Self-reported physical activity correlates in
Swedish adults with multiple sclerosis: a cross-sectional study. BMC Neurol. 2017 Dec 1;17(1):204. doi:
10.1186/s12883-017-0981-4.
Johansen, K., Persson, K., Sonnander, K. & Magnusson, M. (2017). Clinical utility of the Structured
Observation of Motor Performance in Infants within the child health services. PLoS ONE, 12,7:
e0181398
Jöreskog, K., Janeslätt, G., Lindstedt, H., Adolfsson, P. (2017). Experiences of the parenting role and
support in mothers with cognitive impairments who have children in placement. I Nordic Network on
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