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2016 i korthet
Förutom återkommande aktiviteter som öppna föredrag och utgivning av tidningen Forskning om
funktionshinder pågår har en viktig ambition under året för Centrum för forskning om funktionshinder
(CFF) varit att uppmärksamma forskningens potential för uppfyllelse av FN-konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Det blev följaktligen temat för den Forskning pågår-konferens
med inriktning mot funktionshinder, som ägde rum den 28 september och arrangerades i samverkan med
Regionförbundet Uppsala län
Programmet bestod av presentationer om hur det är att arbeta i vardagen utifrån konventionen, om
handikapprörelsens roll före och efter konventionen samt elva korta presentationer av pågående
doktorandprojekt i Sverige som på olika sätt anknyter till FN-konventionen om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Betydelsen av samverkan mellan forskning och praktik, för att uppfylla FN-konventionens mål, lyftes
också fram under konferensen. En längre presentation handlade om utveckling av kreativa projekt för
särskoleelevers delaktighet som bygger på ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitetet (från
Tek-Nat, Hum-Sam och Med-Farm) och lärare vid en särskola i Uppsala kommun.
I direkt anslutning till konferensen ”Forskning pågår om funktionshinder” arrangerade CFF ett nationellt
nätverksmöte (29 september) samt doktorand/seniorforskar-seminarium (29-30 september). Att
arrangemangen följde på varandra innebar att doktorander som deltog i seminariet också kunde delta som
presentatörer av sina avhandlingsprojekt den 28 september. Likaså gav det möjligheter för forskare som
deltog i nätverksmötet att också delta som åhörare vid konferensen ”Forskning pågår om
funktionshinder”. Såväl det nationella nätverksmötet som doktorand/seniorforskar-seminariet avhandlade
forskningsetiska dilemman inom ramen för de olika föreläsningarna.
Genom att samla olika aktiviteter på det här viset uppstår nya möjliga arenor för möten:
- mellan doktorander och forskare från olika regioner och med olika ämnesinriktning
- mellan praktik och forskning
- för presentationer och diskussioner

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
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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 2016
Centrum för forskning om funktionshinder arrangerar varje termin ett antal 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. 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 2016 har ca 280 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 2016 har följande föredrag ägt rum:
11 februari
Att få och behålla LSS-insatser.
Rättssäkerhet vid handläggning av LSS under föregående mandatperiod (2010-2015)
Barbro Lewin. Medicine doktor, forskare, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
10 mars
Funktionshinder och aktivt medborgarskap i ett europeiskt perspektiv.
Rafael Lindqvist, professor i sociologi, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
7 april
Hur har forskningen om funktionshinder och praktisk verksamhet samverkat förr och nu? Vilken
betydelse har det för forskning, praktik och brukare?
Bo Lerman, psykolog, samordnare vid enheten för FoU-stöd, Regionförbundet Uppsala län.
Mårten Söder, professor emeritus, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
12 maj
Möjligheter och hinder för personer med Alzheimers sjukdom i tidigt skede att vara fysiskt aktiva.
Ylva Cedervall, medicine doktor, associerad forskare, Institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap/geriatrik, Uppsala universitet, sjukgymnast vid minnes-och geriatrikmottagningen,
Akademiska sjukhuset
8 september
Tonårsflickor med både depression och ADHD. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka och hjälpa?
Karin Sonnby, medicine doktor, överläkare på BUP och verksam vid Centrum för klinisk forskning i
Landstinget Västmanland/ Uppsala universitet.
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13 oktober
Funktionsnedsättning, skolan och socialförsäkring - den relativa ålderns betydelse för vårdbidrag och
förtidspension.
Hans Goine, fil dr i Hälsovetenskap, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala universitet.
23 november
Att styra en dator med ögonen – nya möjligheter för barn med omfattande rörelsehinder som saknar tal.
Maria Borgestig, leg arbetsterapeut, medicine doktor, institutionen för Samhälls- och Välfärdsstudier,
Linköpings Universitet samt Folke Bernadotte regionhabilitering, Akademiska sjukhuset, Uppsala
15 december
Betydelsen av neuropsykiatriska funktionsproblem för ungdomars förmåga att sköta sin kroniska
sjukdom, som t.ex. diabetes.
Charlotte Nylander, medicine doktor, barn- och ungdomsläkare på Mälarsjukhuset i Eskilstuna FoUcentrum Sörmland samt institutionen för kvinnors och barns hälsa, 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”

Konferensen ”Forskning pågår om funktionshinder. Tema: Konvention och verklighet”

I syfte att sprida kunskap om pågående forskning inom funktionshinderområdet, men också för att skapa
möjlighet till möten mellan forskare, praktiker och brukare arrangerades den 28 september den tredje
”Forskning pågår om funktionshinder”-konferensen. Denna gång med tema ”Konvention och
verklighet”. Konferensen, som arrangerades i samarbete mellan CFF och Regionförbundet Uppsala län,
ägde rum i en hörsal vid Ekonomikum den 28 september och samlade 240 personer (åhörare såväl som
medverkande i programmet).
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fungerade som en röd tråd i hela
programmet. Programmet bestod av några längre presentationer om hur det är att arbeta i vardagen
utifrån konventionen, om handikapprörelsens roll före och efter konventionen samt elva korta
presentationer av pågående doktorandprojekt i Sverige som på olika sätt anknyter till FN-konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En längre presentation handlade om utveckling av
kreativa projekt för särskoleelevers delaktighet som bygger på ett samarbete mellan forskare vid Uppsala
universtitet (från Tek-Nat, Hum-Sam och Med-Farm) och lärare vid en särskola i Uppsala kommun.
Förutom kunskapen från projektet, bidrog presentationen med inspiration till praktiskt verksamma om
hur utvecklingsprojekt i samverkan med forskare kan se ut. Dessutom pågick Konstbrukets utställning
”Verklighet” under hela konferensdagen, utifrån tolkningar av konferensens tema. Professor Karin
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Sonnander inledde och landstingsråd Malena Ranch avslutade konferensen. Av utvärderingarna framgår
att deltagarna varit mycket nöjda med dagen.

Möten under fikapaus, utanför hörsal vid Ekonomikum, 28 september 2016
Information om aktuell forskning vid Uppsala universitet
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 en stor krets. Själva utskicken och annonserna 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 och lust att komma och lyssna.
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.
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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
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 och håller två årliga
nätverksträffar vid något universitet eller någon högskola som då står värd för mötet. I övrigt sker
kommunikation genom e-post.
I direkt anslutning till konferensen ”Forskning pågår om funktionshinder” den 28 september arrangerade
CFF ett nätverksmöte (29 september) samt doktorand/seniorforskar-seminarium (29-30 september). Att
arrangemangen följde på varandra innebar att doktorander som deltog i doktorandseminariet också kunde
delta som presentatörer av sina avhandlingsprojekt den 28 september. Likaså gav det möjligheter för
forskare som deltog i nätverksmötet att också delta som åhörare vid konferensen ”Forskning pågår om
funktionshinder”.
Nätverksmöte, Uppsala, 29 september
Under nätverksmötet som pågick den 29 september deltog sjuttio personer (doktorander från svenska
högskolor/universitet, seniora forskare, kontaktpersoner i nätverket samt personer från det omgivande
samhället).
Programmet bestod av följande presentationer:
”Oförmåga som resurs. Filosofiska teorier om utsatthet och funktionsnedsättning.”
(Don Kulick, institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet)
”Forskningsetiska dilemman. Att vilja väl och att göra rätt.”
(Karin Barron, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet)
Presentation av rapport ”Forskningen som haltar” (Lars Lindberg, Hörselskadades riksförbund)
Information från Nordic Network on Disability Research, NNDR (Thomas Strandberg, Örebro
universitet, Kim Wickman, Umeå universitet)
Koordinators punkt (Karin Jöreskog, Uppsala universitet)
Vid varje programpunkt fanns också tid för diskussioner. Nätverksmötet avslutades med en gemensam
middag.
Tvådagars doktorand/seniorforskar – seminarium, Uppsala, 29-30 september
De doktorander och seniora forskare som deltog i seminarierna, deltog också i nätverksmötet.
Seminarieprogrammet bestod av parallella sessioner som leddes av två seniora forskare per grupp (från
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Uppsala universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Örebro Universitet
samt Stockholms universitet). Alla deltagare hade skickat in texter i förväg, som alla i gruppen
förväntades ha läst. Alla deltagare hade också särskilt ansvar för att lämna synpunkter på en i förväg
bestämd text.
Förutom seminariesessioner ingick också en presentation av Stefan Eriksson, Institutionen för folkhälsooch vårdvetenskap, Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet: Trender inom
publiceringsetik. Presentationen följdes av en diskussion.
Möjligheter till kontakter mellan seniora forskare och doktorander från hela Sverige med
forskningsprojekt inom olika ämnesområden, förstärktes av att de tre arrangemangen (Forskning pågårkonferens, nationellt nätverksmöte samt tvådagars-seminarium) ägde rum i direkt anslutning till
varandra. Det öppnade för fler deltagare totalt sett, med möjligheter att skräddarsy sin/sina dagar utifrån
hur man önskade delta.
Kommentarer från utvärderingen från tvådagarsseminariet visar att seminariediskussionerna var mycket
uppskattade och det framkom att flera doktorander med funktionshinderinriktning upplever ensamhet i
sitt ämnesval vid hemmainstitutionen. Dessa doktorander framhöll särskilt hur värdefullt det var att delta
i tvådagarsseminariet i Uppsala.
Både tvådagarsseminariet och det nationella nätverket ägde rum i Navets lokaler vid BMC.

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
4500 (ca 2 600 papperstidningar och 1900 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 etc. Adressaterna är främst
svenska, men det finns även prenumeranter inom de nordiska länderna.
Under 2016 har fyra nummer producerats med följande huvudrubriker:
Nr 1/2016
Nr 2/2016
Nr 3/2016
Nr 4/2016

”Tydligare kring elektroniska planeringshjälpmedel.”
”Barn med psykiskt sjuka föräldrar är utsatta.”
”Viktigt att fråga om bostadsanpassning.”
”Rehabilitering hemma effektivare.”

Finansiärer för tidningen är Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och
Stiftelsen Sävstaholm. Lennart Köhler, Kim Bergström från Ord & vetande och Karin Sonnander,
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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
konferensen ”FORTE talk: Jämlikhet på riktigt” (8-9 mars 2016, Stockholm), som är en tvärvetenskaplig
mötesplats för forskare, beslutsfattare och de som arbetar inom hälsa, arbetsliv och välfärd.
Under 2016 ställdes också tidningen ut den 24 maj i Uppsala, när Handikappföreningarnas
SamarbetsOrgan (HSO) hade öppet hus för HSO:s medlemsföreningar, politiker, tjänstemän, och den
breda allmänheten.
Uppsalanätverket
Uppsalanätverket är ett e-postnätverk för personer som har antingen privat-, forsknings-, eller
yrkesmässigt 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
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 460 adresser i
listan. Nätverkets hemsida (www.snhf.se) sköts också av CFF, vilket bland annat innebär löpande
administration och uppdatering. Med finansiering från FORTE drivs arbetet med nätverket och bekostar
kontaktpersonernas resor till möten samt aktiviteter som nationella seminarier.
Samarbetsprojekt – verifiering för samverkan (VFS) – som arena
Föreståndaren vid CFF ingår som referensperson i ett projekt med finansiering från VFS 1. Projektet är en
förstudie inom ett område som riktar sig till personer med psykisk ohälsa som behöver individuellt stöd
till arbete via arbetscoachning. Projektansvariga är Uppsala kommun och Centrum för genusvetenskap.
Samarbetspartners är Försäkringskassa, Arbetsförmedling och Landstinget i Uppsala län. Projektet
slutrapporterades under 2016.

1

VFS har utvecklats av UU Innovation och är en del av Uppsala universitets projekt ”step-up” som
finansieras av VINNOVA inom ramen för Strategisk samverkansutveckling vid svenska lärosäten
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Samverkan
Samverkan CFF – kommunerna i länet.
Karin Sonnander har ingått i ledningsgruppen FoU-stöd, Regionförbundet Uppsala län.
Karin Jöreskog är anställd som vetenskaplig handledare, 50%, vid enheten för välfärd och FoU-stöd,
Regionförbundet Uppsala län.

Samverkan CFF – Landstinget i Uppsala län
Mia Pless representerar Landstinget i Uppsala län i Centrums styrelse. Karin Sonnander informerar om
verksamheten vid CFF vid Uppsala universitet i sina regelbundna kontakter med verksamheter inom
Centrum för funktionshinder vid Landstinget i Uppsala län och som adjungerad till styrgruppen för denna
landstingskommunala centrumbildning.

Samverkan CFF – brukarorganisationer
HSO 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), Landstinget i Uppsala län.

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)
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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) (fr o m 2016-07-01)
Professor Anders Rydberg (tekn-nat-fak) (t o m 2016-06-30)
Docent Cecilia Persson (tekn-nat-fak) (fr o m 2016-07-01)
Professor Rafael Lindqvist (hum-sam-fak) (t o m 2016-06-30)
Professor Don Kulick (hum-sam-fak) (fr o m 2016-07-01)
Docent Lotta Lerwall (hum-sam-fak)
Forskarstuderande Marie Sépulchre (forskarstud. repr.)
Studeranderepr. för utbildning på grundläggande nivå: vakant
Fd Universitetslektor Sonja Calais van Stokkom (Handikappföreningarnas samarbetsorganisation)
FoU-chef Mia Pless (Landstinget i Uppsala län) (t o m 2016-06-30, fr o m 2016-11-01)
FoU-chef Christopher Lagerqvist (Landstinget i Uppsala län) (fr o m 2016-07-01 – t o m 2016-11-01)
Vård- och omsorgschef Marie Palmgren (Kommunerna i Uppsala län)

Styrelsesammanträden
VT 2016: 12 februari, 18 mars, 19 maj
HT 2016: 13 september, 12 oktober, 1 december.
Styrelseinternat 1-2 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 2016 erhölls
610 000 kronor från Med-Farm,
256 000 kronor från Hum-Sam,
252 000 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 under
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2016 och vi har inte kunnat få besked, trots flera påstötningar, om och i så fall när det kommer en sådan
utlysning under 2017. Inför 2017 har vi därför sökt om förstärkt finansiering från de tre
forskningsstiftelser som finansierar FOFP.
Centrum har sedan 1999 beviljats ett bidrag från FORTE för samordning av det nationella nätverket för
handikappforskare. 2012 erhölls finansiering för åren 2013 – 2015. Bidrag beviljades med totalt 750 000
kronor. Under 2016 ansökte vi om och fick förlängd dispositionstid för kvarvarande medel.
Organisatoriskt har verksamheten under året liksom tidigare administrerats av en föreståndare med
administrativ assistans, under ledning av styrelsen. Karin Jöreskog är förordnad som föreståndare, 50%.
Päivi Adolfsson är koordinator, 30%.
Dokument från Centrums verksamhet arkivläggs enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om
arkiv hos statliga myndigheter.

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
Essner A, Zetterberg L, Hellström K, Gustås P, Högberg H, Sjöström R, Valdation of a translated
version of the Canine Brief Pain Inventory for the measure of pain severity and functional movements in
canine osteoarthritis, J Small Anim Pract, 2016;57(Suppl S2), p. 1–12.
Frändin K, Grönstedt H, Helbostad J, Bergland A, Andresen M, Puggaard L, Harms-Ringdahl K,
Hellström K. Long-term effects of individually tailored physical training and activity on physical
function, wellbeing and cognition in Scandinavian nursing home residents – an RCT. Gerontology. 2016
Mar 11. [Epub ahead of print PMID:26963569
Lindqvist, R & Sépulchre, M (2016) Active citizenship for persons with psychosocial disabilities in
Sweden: a life-course perspective. Alter – European Journal of Disability research, 10(2), 124-136
http://doi.org/10.1016/j.alter.2016.03.004
Pless, M. & Sonnander, K. (2016). Learning and applying evidence-based practice in a quality
improvement perspective: staff experiences. Health and Habilitation, Uppsala County Council, Report 6
Reine, I., Palmer, E. & Sonnander, K. (2016). Are there gender differences in wellbeing related to work
status among persons with severe impairments? Scandinavian Journal of Public Health, 1-12
Sépulchre, M (2016) Research about citizenship and disability: a scoping review. Disability and
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Rehabilitation http://dx.doi.org/10.3109/09638288.2016.1172674
Sépulchre, M., & Lindqvist, R. (2016). Enhancing Active Citizenship for Persons with Psychosocial
Disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research, 18(4), 316–327.
http://doi.org/10.1080/15017419.2015.1105288
Tuvemo Johnson S, Martin C, Anens E, Johansson A-C, Hellström K. Older adults’ opinions on fall
prevention in relation to physical activity level. J Appl Gerontol. 2016 Jan 14. pii: 0733464815624776.
[Epub ahead of print]
Vahlberg B, Zetterberg L, Lindmark B, Hellström K, Cederholm T. "Functional performance,
nutritional status and body composition in ambulant community-living individuals 1-3 years after
suffering from a cerebral infarction or intracerebral bleeding” BMC Geriatr. 2016 Feb 19;16:48.
Vahlberg B, Lindmark B, Zetterberg K, Hellström K, Cederholm T. Body composition and physical
function after progressive resistance and balance training among older adults after stroke: an
exploratory randomized controlled trial. Disabil Rehabil. 2016 Jun 24:1-8. [Epub ahead of print]
PMID:27341068
Vahlberg B, Cederholm T, Lindmark B, Zetterberg L, Hellström K. Short-term and long-term effects of
a progressive resistance and balance exercise program in individuals with chronic stroke: a randomized
controlled trial. Disabil Rehabil. 2016 Jul 14:1-8. [Epub ahead of print] PMID:27415645
von Granitz, H., Reine, I., Sonnander, K. & Winblad, U. (2016). Do personal assistance activities
promote participation for persons with disabilities in Sweden? (Published on-line Disability and
Rehabilitation)

Pedagogisk verksamhet
Päivi Adolfsson, programsamordnare för masterutbildningen i folkhälsovetenskap och studierektor för
folkhälsovetenskap samt kurserna om funktionshinder, livsvillkor och delaktighet.
Karin Jöreskog, lärare inom ramen för folkhälsovetenskap, avancerad nivå (med inriktning mot
funktionshinder i relation till folkhälsomålen)
Lotta Lerwall, ansvarig kursföreståndare och lärare för kurserna:
Skoljuridik och myndighetsutövning (10 hp) inom ramen för det statliga Rektorsprogrammet
Socialrätt – individ och system (30 hp) kurs på avancerad nivå på juristprogrammet
Karin Sonnander, examinator, fristående kurs, grundläggande nivå, 7,5 hp Funktionshinder, livsvillkor
och delaktighet.

