Funktionshinder i tiden 2020
2–3 april
Funktionshinder i tiden är en mötesplats för chefer, politiker och medarbetare
som arbetar med funktionshindersfrågor eller som möter personer med funktionsnedsättning i sitt arbete såväl inom offentlig som privat verksamhet. Konferensen anordnas, som tidigare år, tillsammans av Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och går av stapeln på Norra Latin i Stockholm.
Årets tema är kvalitet och kompetens. Programmet innehåller en blandning av ny
forskning, aktuellt från nationella aktörer och exempel på arbetssätt i verksamheter.

Program
Torsdag 2 april
09.00–10.00 Registrering och fika
10.00–10.30 Inledning
Moderator Marianne Olsson hälsar välkommen.
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen och Fredrik Lennartsson, avdelningschef, SKR, inleder konferensen.
10.30–11.15 Funktionshinder igår, idag och i morgon – forskarperspektiv på
utveckling och utmaningar
Sett i ett längre tidsperspektiv har situationen för personer med funktionsnedsättning förbättrats. Men jämlikhet i levnadsvillkor med befolkningen i stort är
inte uppnådd och utvecklingen både inom funktionshindersområdet och i samhället generellt skapar ständigt nya utmaningar.
Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad,
gästprofessor i socialt arbete på Ersta Sköndal Bräcke högskola och adjunct
professor på La Trobe University i Melbourne

11.25–12.10 Seminariepass 1
Parallella valbara seminarier, val av seminarium görs vid anmälan.
12.10–13.10 Lunch
13.10–13.50 Seminariepass 2
Parallella valbara seminarier, val av seminarium görs vid anmälan.
14.00–14.40 Seminariepass 3
Parallella valbara seminarier, val av seminarium görs vid anmälan.
14.40–15.10 Fika
15.10–15.50 Att leda och inspirera stora expertgrupper – för att nå
gemensamma mål
Chefdirigent Marit Strindlund föreläser om hur det är att leda en stor grupp experter och dessutom utöva ledarskap och ge feedback i realtid. Hon delar med sig av
sina arbetsredskap – och inget av dem är en dirigentpinne.
Marit Strindlund, Chefdirigent Folkoperan
15.50–16.30 När det bara måste bli bra
Håkan gick från förtidspensionär till framgångsrik företagare. Han är en av
världens första fysioterapeuter med CP-skada. Han dricker sitt kaffe med sugrör
för att inte spilla, men behandlar ändå patienternas nackar. Det enda handikappet
Håkan har är 15 i golf.
Håkan Svensson, leg. arbetsterapeut
16.30–16.40 Sammanfattning av dagen
16.40–18.00 Konferensmingel
Fredag 3 april
09.00–9.10 Inledning dag 2
09.10–9.45 Möjligheter och förutsättningar för personer med
funktionsnedsättning – vad tycker de med egna erfarenheter?
En expertpanel med personer som har egna erfarenheter inleder dag 2.
09.50–10.30 Vilken roll spelar barnkonventionen för barn med
funktionsnedsättning?
Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Vad betyder detta för funktionshindersområdet?
Karin Blomgren, samordnare av barn- och ungafrågor, Socialstyrelsen,
Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef, SKR och Monica Klasén McGrath,
intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige.
10.30–10.40 Förflyttning
10.40–11.25 Seminariepass 4
Parallella valbara seminarier, val av seminarium görs vid anmälan
11.25–13.10 Lunch med förlängd tid för utställare, bokbord och posters.
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13.10–13.50 Seminariepass 5
Parallella valbara seminarier, val av seminarium görs vid anmälan
13.50–14.15 Fika
14.15–15.00 På väg mot en god och nära vård – vad händer framöver?
Utvecklingen mot en god och nära vård påverkar även personer med funktionsnedsättning. Anna Nergårdh presenterar arbetet med att stödja regionerna, berörda
myndigheter och organisationer i denna utveckling.
Anna Nergårdh, särskild utredare för den statliga utredningen Samordnad utveckling för en god och nära vård
15.00–15.40 Paneldebatt; framtidens stöd till personer med
funktionsnedsättningar, vad vill vi och hur kommer vi dit?
Morgondagens stöd till personer med funktionsnedsättningar – vad behövs för att
uppnå de funktionshinderspolitiska målen?
Samtal med Åsa Furén Thulin och Emma Spak från SKR, Stina Hovmöller,
Socialstyrelsen, Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Lars Lööw, generaldirektör
och Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige.
Samtalet leds av Marianne Olsson
15.40-16.00 Sammanfattning och avslut
Återkoppling tankar och reflektioner från publik och medverkande.
Marianne Olsson, Karin Flyckt, Socialstyrelsen och Anna Thomsson, SKR

Valbara seminarier
Torsdag seminariepass 1
1a Hjälpmedel i praktiken – fokus på skola och fritid
Vad gör nationella aktörer för att underlätta samordningen kring hjälpmedel mellan hälso- och sjukvård och skola? Hur kan lokala aktörer främja en aktiv fritid?
Lyssna på två nationella projekt inom hjälpmedelsområdet.
Erika Dahlin, utredare på Myndigheten för delaktighet och Staffan Söderberg,
utredare på Socialstyrelsen
1b BBIC, IBIC och barn med funktionsnedsättning
Hur kan Socialstyrelsens två stöd, BBIC och IBIC, användas för att utreda, planera
och följa upp insatser för barn med funktionsnedsättningar. Ta del av exempel på väl
fungerande samverkan kring barn med funktionsnedsättningar i Kalmar kommun.
Helena Stålhammar och Ann-Kristin Granberg båda är utredare på Socialstyrelsen
Linda Ulestedt är enhetschef i Kalmar med ansvar för socialsekreterare och
LSS-handläggare för barn och unga
1c Samma makt att forma samhället och sina egna liv för kvinnor och män
med funktionsnedsättning
Birgitta Andersson presenterar nationellt utvecklingsarbete inom jämställdhetsområdet och Ann Christin Ahl ger konkreta exempel på hur Region Västmanland har
arbetat med jämställdhetsintegrering.
Birgitta Andersson, handläggare SKR, Ann Christin Ahl, verksamhetschef Hjälpmedelscentrum Region Västmanland
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1d Att synliggöra normer inom socialtjänsten genom hbtq-certifiering
Introduktion till normkritiskt arbetssätt och exempel på hur verksamheter har
arbetat med detta i praktiken genom hbtq-certifiering.
Jenny Halldén, HBTQ-samordnare, Socialstyrelsen samt Julia Fredriksson och
Björn Trolin.
1e Meningsfull AKK - hur kommer vi dit?
Väljer vi ordförråd utifrån vår egen föreställning om en persons behov eller kan vi
hjälpa personen att kommunicera kring det som är viktigt för honom eller henne?
Marjana Tornmalm berättar om resan mot en fungerande kommunikation för en
person med förvärvad hjärnskada.
Marjana Tornmalm, utredare, Socialstyrelsen
Torsdag seminariepass 2
2a Nytt om välfärdsteknik och hjälpmedel
Presentation av Socialstyrelsens juridiska stöd för digital verksamhetsutveckling
i vården och meddelandebladet om välfärdsteknik. Information om förändringar i
förskrivarstödet.
Jesper Symreng, jurist Socialstyrelsen och Jeanette Adolfsson, utredare Socialstyrelsen
2b Synka – ett ny digital utbildning för ökad kvalitet i personlig assistans!
Under våren 2020 lanseras Synka, en digital utbildning för den som lever och
jobbar med personlig assistans. Den nya tjänsten definierar och tydliggör samtliga
uppdrag inom den personliga assistansen. Synka är ett initiativ från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) och finansierat av Arvsfonden.
Johanna Hedgårdh, projektledare och Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig IfA
2c Att berätta om det som är svårt
Per Andersson - som själv har kommunikationssvårigheter - föreläser och är engagerad i föreningen ISAAC Sverige. Per ger glimtar från sina egna tidiga upplevelser av att vara utsatt för övergrepp och av att försöka berätta. Om vikten av att
bli lyssnad på, och trodd.
Per Andersson, föreläsare
2d Sexualitet och reproduktiv hälsa för personer med funktionsnedsättning
Hur kan vi använda offentlig styrning för att säkra sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
Julia Bahner, PhD Lunds universitet
2e Ord spelar roll!
Heter det funktionsnedsättning eller funktionsvariation? Är det skillnad på vad vi
får säga i allmänspråk och i fackspråk? Diskussion om användningen av termer
och begrepp inom funktionshindersområdet.
Paneldiskussion med representanter för myndigheter och intresseorganisationer
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Torsdag seminariepass 3
3a Ha koll på tiden!
Birgitta presenterar sin forskning om träning och hjälpmedel för att stödja tidsuppfattning och tidshantering i vardagen. Målgruppen är barn och ungdomar med
ADHD eller intellektuella funktionsnedsättningar.
Birgitta Wennberg, arbetsterapeut och Med. Dr, Habilitering och Hälsa, Region
Stockholm
3b Bilder som stöd vid samtal om våld
Presentation av Bildsamt - ett bildmaterial vid samtal om våld, för utredning vid
misstanke om att någon blivit utsatt för våld och för samtal med bland annat polis,
socialtjänst och psykolog.
Ingrid Mattsson Müller, Logoped, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, DART
3c Personer med funktionsnedsättning och missbruk – hur möter vi bäst
behoven?
Personer med missbruk och komplexa behov är en utsatt grupp som ofta behöver
fler insatser inom socialtjänstens verksamhetsområde. Funktionsnedsättning och
kön är exempel på faktorer att ta hänsyn till när det kommer till vårdens sammansättning. Lyssna på ett nytt forskningsprojekt och ta möjligheten att diskutera
och ge inspel!
Camilla Carpholt, doktorand socialt arbete Umeå Universitet/ FoU Kommunförbundet Västernorrland
3d Behov hos föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn
Ta del av vad forskningen säger om behoven hos föräldrar med kognitiva
svårigheter, deras barn och behovet av anpassat stöd.
Gunnel Janeslätt, med. dr, leg arbetsterapeut och Lydia Springer, leg psykolog,
specialist i klinisk psykologi, SUF-Kunskapscenter
3e Kompetensförsörjning inom funktionshindersområdet - fakta och vision
Hur ser tillgången till kompetens ut inom funktionshindersområdet och vilka
utmaningar ser vi framöver? Ta del av aktuella resultat och pågående projekt på
nationell nivå.
Helena Henningson, Handläggare SKR, Eva Hagbjer, utredare Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys med flera
Fredag seminariepass 4
4a Vad är på gång inom kompetensområdet?
Carin Bergström och Kristina Lindholm ger en övergripande bild av prioriterade
kompetenssatsningar på nationell nivå.
Carin Bergström, Utvecklingsledare Vård-och omsorgscollege samt Nationella
kompetensrådet för funktionshinderområdet (NKR) och Kristina Lindholm,
utredare, Socialstyrelsen
4b Fler vägar in – Breddad rekrytering
Information och tips om hur kommuner kan underlätta kompetensförsörjningen
genom att arbeta aktivt med breddad rekrytering.
Leif Klingensjö, sektionschef, SKR samt Lisa Cederholm och Helena Olofsson,
Falkenbergs kommun
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4c Vi är med!
Ta del av utvecklingen av ett nytt metodpaket för ökad delaktighet och självständighet för vuxna med flerfunktionsnedsättning och omfattande utvecklingsstörning.
Pia Käcker Projektledare, Riksförbundet FUB
4d Funktionshinderspolitiska strategier i praktiken
Ta del av metodstöd för kommunernas implementering av funktionshinderspolitiken.
Axel Ingvarsson, projektledare, Myndigheten för delaktighet och Emma Melander
Borg, utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen Skåne
4e Stöd och samverkan för föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn
Få tips på metoder och anpassade arbetssätt för olika faser i föräldraskapet.
Sandra Melander, fil. mag. i psykologi, metodutvecklare & Lydia Springer, leg
psykolog, specialist i klinisk psykologi, SUF-Kunskapscenter
Fredag seminariepass 5
5a Hur ska nya hjälpmedel föras in i hälso- och sjukvården? Motsvarar
sjukvårdens förskrivning av konsumentprodukter patienternas behov?
2020 startar regionernas samverkansmodell för medicinteknik. Sofia Medin
informerar om ordnat införande av medicinteknik och vad samverkansmodellen
innebär. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys berättar om sitt pågående
regeringsuppdrag om förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel.
Motsvarar sjukvårdens förskrivning av konsumentprodukter patienternas behov
och vad är hälso- och sjukvårdens ansvar för produkter som används brett i
samhället? Rapporten publiceras den 14 maj 2020.
Sofia Medin koordinator för samverkan, SKR samt Johan Strömblad, utredare
och Kerstin Gunnarsson, analytiker, båda från Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys
5b Hälsan spelar roll!
Akademiskt primärvårdscentrum berättar om verktyget för hälsosammare
levnadsvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.
Eva Flygare Wallén, PhD, legitimerad barnsjuksköterska, Akademiskt primärvårdscentrum
5c Yrket personlig assistent – en översyn av arbetsvillkor och förutsättningar
I dag är personlig assistent ett av de vanligaste yrkena, men hur ser arbetsmiljön,
arbetsvillkoren och tillgången till fortbildning ut? Vad behövs? Lars Lööw presenterar utredningens slutsatser och förslag.
Lars Lööw, särskild utredare och generaldirektör för ESF-rådet, särskild utredare
för utredningen “Översyn av yrket personlig assistent”
5d Hur kan brukarundersökningen bidra till systematiskt förbättringsarbete?
Nässjö kommun ger konkreta exempel på hur de arbetat med återkoppling, analys
och förbättringsarbete utifrån resultatet av brukarundersökningen. Ett arbete som
gjorts tillsammans med brukare och personal, inom både socialpsykiatri och LSS.
Jonas Säleby, metodhandledare, tillsammans med brukare och personal från
några deltagande verksamheter
5e Aktuellt på forskningsfronten
En övergripande presentation av forskningsläget inom funktionshindersområdet.
Susanna Larsson Tholén och Marit Eskel, båda projektledare, SBU samt Forte
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