Inbjudan

Samspel för delaktighet
6 november 2012

En mötesplats för forskare och praktiker
Konferensen ger en inblick i den omfattande forskning som pågår vid
Uppsala universitet om funktionshinder. Den genomförs i samverkan
mellan Uppsala universitet Regionförbundet i Uppsala län.
Med Forskning Pågår vill vi
s Presentera aktuell forskning om funktionshinder
s Skapa en mötesplats för forskare och yrkesverksamma
s Stärka kontakterna mellan universitetet och praktiken
s Stimulera till verksamhetsutvecklingen och möjliggöra att kontakter
knyts för fortsatt samarbete.
Regionförbundet Uppsala län – enheten för välfärd och FoU-stöd
Regionförbundets FoU-stödverksamhet verkar för en kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och berörda delar av hälso- och
sjukvården. Det innebär att verksamheten grundas på kunskap från
forskning, från profession och från brukare/klient/patient. En bärande
idé för FoU-stö¬det är att bygga broar mellan forskning och praktisk
verksamhet.
Centrum för forskning om funktionshinder (CFF)
Centrum är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med
frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen
vid Uppsala universitets fakulteter. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning
inom området.

Program
08:30–09:00 Registrering, kaffe
09:00–09:05 Välkommen
09:05–09:20 Inledning
Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet
09:20–09:40 Att delta i estetiska aktiviteter – en
demokratisk rättighet
Cecilia Ferm Thorgersen, professor, Institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
09:40–10:00 Presentation av konstnärerna:
Mahmood Azaania, Axel Ahlsén och Cecilia Ingard
Cecilia Ferm Thorgersen
10:00–10:30 Kaffe med smörgås
10:30–10:50 Fantasi och lust att läsa och skriva
Margareta Sandström, professor, Institutionen för
pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
10:50–11:10

Kan hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt
ge ökad delaktighet?
Lena Nilsson, FD och universitetslektor, Institutionen
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

11:10–11.15

Bensträckare

11:15–11:45

Att värdera goda insatser: Ett lärandeprojekt
för personal
Mia Pless, MD, associerad forskare, Institutionen
för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskargruppen
Funktionshinder och habilitering

11:45–12:15

Hur kan vi förstå/prata med varandra – igen?
Om afasi och kommunikationsstrategier
Monica Blom Johansson, MD, Institutionen för
folkhälso- och vårdvetenskap, Forskargruppen
Funktionshinder och habilitering

12:15–13:30

Lunch

13:30–14:00 Att förstå variation hos barn med ADHD
Erik Truedsson, doktorand, Institutionen för psykologi
14:00–14:30 Mellan stigma och resurs – erfarenheter och
upplevelser av att som vuxen kvinna leva med
diagnosen ADHD
Kitty Lassinantti, doktorand, Sociologiska institutionen
14:30–15:00 Kaffe och kaka
15:00–15:30 Personcentrerade trådlösa nätverk – nytta,
inﬂytande och delaktighet
Anders Rydberg, professor, Institutionen för
teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik
15:30–16:00 Tillgänglighet: Teknik eller attityd?
Lars Oestreicher, Tekn.D och universitetslektor,
Institutionen för informationsteknologi; Visuell
information och interaktion
16:00–16:15 Avslutning
Cecilia Forss, förbundsstyrelsens ordförande,
Regionförbundet Uppsala län

!!!!!!!!Konstutställning pågår under hela dagen!!!!!!!!

Information och anmälan
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 6 november 2012, kl 09.00–16.15,
Ekonomikum, Hörsal 4, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala.
Kostnad
Deltagaravgiften är 400 kronor exklusive moms för deltagare
från Uppsala län och 800 kronor exklusive moms för deltagare
utanför Uppsala län.
I avgiften ingår viss dokumentation och kaffe med tillbehör.
Lunch ingår ej. Faktura skickas efter konferensens genomförande.
Anmälan
Anmälan sker senast 20 oktober 2012 på:
www.regionuppsala.se/kursanmalan
Det är principen ”först till kvarn” som gäller, begränsad antal platser.
Avbokning
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.

Mer information
Frågor om programmet
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

Produktion: Graﬁsk service, Uppsala universitet

