
Välkommen till en förmiddag med 

fokus på funktionshinderfrågor  

i Stockholms län 

forskning – utveckling – kompetens 
 

 

  

I samarbete 
med 

Till dig som arbetar med 

styrning, ledning och 

utveckling på strategisk 

nivå inom kommun eller 

Region Stockholm 

 

Kom och möt 
FoU-enheter och kompetenscentra  

i Stockholms län som arbetar med 

funktionshinderfrågor inom 

socialtjänst och hälso- och sjukvård 

15 maj 2020 

kl. 9:00 – 13:00 
(Registrering från 8:30) 

 

Plats: Centralt i Stockholm 

Vi bjuder på fika och frukt 

 

Anmäl dig senast den 28/2 på:  

bit.do/funktionshinder 

 
Innehåll 
 

▪ Möt och lyssna till enheterna för 
forskning, utveckling, kompetens i 
Stockholms län 
 

▪ Spännande forskning och 
utveckling som pågår i länet 

 
▪ Mingel och dialog 
 

Program kommer senare i vår 
 

 

 

Hur kan vi på bästa sätt bidra 
till att de forskningsresultat, 
kunskaper och erfarenheter 

som finns får god spridning i 
länet och skapar nytta? 

 

Unikt tillfälle! 

För första gången  

är alla samlade! 

http://bit.do/funktionshinder


Var kom den här idén ifrån? 
 
Vi är flera forsknings- och utvecklingsenheter samt kompetenscentra som på olika sätt 
arbetar med funktionshinderfrågor (socialtjänst och hälso- och sjukvård) i Stockholms län. Vi 
har bildat ett nätverk och ställt oss frågan; 

Hur kan vi på bästa och mest effektiva sätt bidra till att de 
forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god 
spridning i länet och skapar nytta hos verksamheter som möter 
personer med funktionsnedsättning? 

Nu vill vi i nätverket skapa en länsövergripande dialog med er som arbetar strategiskt med 
kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård för personer med 
funktionsnedsättning.  

Vi vill berätta om vad vi kan bidra med och diskutera med er hur vi tillsammans kan skapa 
goda förutsättningar så att kunskap kommer till nytta! 

Tillsammans kan vi bidra med kunskap och stöd kring områden som exempelvis:  
barnperspektiv inom LSS, hälsosamma levnadsvanor vid kognitiva funktionsnedsättningar, 
åldrande hos personer med funktionsnedsättning, ökad självständighet, sysselsättning, 
psykisk ohälsa hos personer med autism samt deras anhöriga, FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning i praktiken. 

Vilka frågor är viktiga för din verksamhet och för länet? 

Välkommen till vår gemensamma förmiddag med fokus 

på funktionshinderfrågor i Stockholms län 

 

Forum Carpe kompetens- och verksamhetsutveckling inom funktionshinderområdet i 

Stockholms län 

FoU Nordost, FOU nu, Äldrecentrum  –  Kommunernas och Region Stockholms delregionala 

forsknings- och utvecklingsenheter med uppdrag kring funktionshinder/LSS 

FoUU enheten för Habilitering & Hälsa  –  För forskning, utveckling och utbildning inom 

verksamhetsområdet Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Region Stockholm 

Akademiskt primärvårdscentrum  –  Utbildning, forskning och utvecklingsarbete för 

primärvården i Region Stockholm 
 

I samarbete med Storsthlm, Länsstyrelsen Stockholm, Funktionsrätt Stockholms län och 

Region Stockholm 


