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med 



11/3-22 

 

Välkommen till digital minikonferens  

Fokus funktionshinder 

forskning – utveckling – kompetens 

i Stockholms län 

 

  

  Till dig  

som arbetar med styrning, 

ledning och utveckling på 

strategisk nivå inom 

socialtjänst eller hälso- och 

sjukvård i Stockholms län 

Onsdag 16 mars 2022 

Kl: 13.30 – 15.00 

Anslut gärna 13.10 för test av teknik.  

Vi är kvar till 15.30 för frågor etc  
 

Länk mailas ut separat  

Anmäl dig senast den  

14 mars 

Anmäl dig här! 

 

Möt 
 

aktörer i Stockholms län 

som på olika sätt arbetar 

med att stödja utveckling 

av stöd, vård och omsorg 

till personer med 

funktionsnedsättning 

Innehåll 
 

▪ Korta presentationer av 
aktörer inom forskning, 
utveckling och kompetens i 
Stockholms län 
 

▪ Tips om spännande 
forskning och utveckling 

som pågår i länet 

I samarbete 
med 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=bff2bfe5e107


11/3-22 

 

 

Medverkande 

 

Storsthlm - samverkansarena för kommunerna i länet, har till uppdrag att främja samverkan 
och utveckling utifrån kommunernas behov genom att fånga frågor, olika aktörer och 
verksamheter till samarbete. Modererar minikonferensen tillsammans med FOU nu. 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län - med uppdrag att ge stöd till kommuner och regioner att 
genomföra sina funktionshinderspolitiska planer och strategier.  

- berättar om Delaktighetsboosten 
 

Forum Carpe - en samverkan kring verksamhets- och kompetensutveckling inom 
funktionshinderområdet i Stockholms län (kommunerna i Stockholms län). 

- berättar om verksamheten och årets fokusområde 
 

FoUU enheten för Habilitering & Hälsa – forskning, utveckling och utbildning inom Region 
Stockholms habiliteringsverksamheter.  

- berättar om föräldraskap vid barnets funktionsnedsättning, pågående projekt  
 

FOU nu - forsknings och utvecklingsenhet med fokus äldre och personer med funktions-
nedsättning, socialtjänst och hälso- och sjukvård (kommunerna i nordvästra Stockholm och 
Region Stockholm). 

- berättar om samarbete kring öppna jämförelser och kognitiv sjukdom 
 
FoU Nordost – forsknings och utvecklingsenhet för socialtjänst och hälso- och sjukvård 
(kommunerna i nordöstra Stockholm och Region Stockholm)  

- berättar om ett forskningsprojekt i samverkan – exempel insatser för personer med 
IF under Covid- 19.  
 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum – forsknings- och utvecklingsenhet inom äldre-
området. (Stockholms stad och Region Stockholm)  

- berättar om påbörjat samarbete med Svenskt Demenscentrum kring att ta fram en 
webutbildning om verktyget Tidiga Tecken (för upptäckt av kognitiv sjukdom inom 
LSS-verksamheter).  
 

Funktionsrätt i Stockholms län - ett ideellt samarbetsorgan för föreningar i Stockholms län 
som arbetar med funktionsrättsfrågor  

- berättar om FKB = Funktionsrättskonsekvensbeskrivning - ett nytt verktyg med 
användbar handbok där funktionsrättigheter står i fokus. 

 
 
 
 



11/3-22 

 
Independent Living Institute – ideell stiftelse som arbetar för att främja möjligheterna för 
människor med funktionshinder till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full 
delaktighet och jämlikhet. 

- berättar om Vems val: ett bedömningsverktyg om rätten till ett självbestämt liv i 
samhällsgemenskapen. Projektet Artikel 19 som verktyg har tagit fram ett verktyg 
som hjälper myndigheter och andra aktörer att mäta graden av tillgång till rätt till 
självbestämmande med individens perspektiv i fokus.  
 

SamMA-projektet – ESF-projekt som syftar till att öka övergångar mot arbete för unga vuxna 
med funktionsnedsättning (Samordningsförbundet Östra Södertörn)  

- berättar om förstärkt stöd, arbetsinriktade rutiner och tydlig samverkansstruktur som 
förutsättning för lyckade övergångar mot arbete. 
 

Rätt stöd för mig! –  ett projekt som riktar sig till unga i behov av samordnat stöd för att 
komma ut i arbete eller studier. Projektet bedrivs i 6 kommuner i Stockholms län 
(Samordningsförbundet Stockholms stad). 
- berättar om utmaningar och framgångsfaktorer med att hitta välfungerande arbetssätt 

och samverkansstrukturer för unga som tidigare inte blivit inkluderade på arbetsmark-
naden. 

 
 

 
Frågor om konferensen? Tvekan inte att höra av dig  

 
Vill du veta mer om anmälan, länk mm kontakta  
Ingela Nilsson Forum Carpe; ingela.s.nilsson@stockholm.se 
  
Vill du veta mer om innehåll, medverkande mm kontakta 
Elisabeth Lauritzen, FOU nu; Elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se 
Malin Carlson, STORsthlm; Malin.carlson@storsthlm.se 
 

 
 
 

Varmt välkommen! 

 

I samarbete 
med 

mailto:ingela.s.nilsson@stockholm.se
mailto:Elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se
mailto:Malin.carlson@storsthlm.se


Presentationer 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län: Delaktighetsboosten 

2. Forum Carpe 

3. FoUU enheten för Habilitering & Hälsa: Föräldraskap när 

barnet har en funktionsnedsättning 

4. FOU nu 

5. FoU Nordost 

6. Linköpings Universitet: Personer med intellektuell 

funktionsnedsättning 

7. Funktionsrätt Stockholms län 

8. Independent Living Institute 

9. Samordningsförbundet Östra Södertörn: SamMA-projektet 

(ESF-projekt) 

10. Samordningsförbund i Stockholms län: Rätt stöd för mig  

(ESF-projekt) 

  



 

Länsstyrelsen i Stockholms 

län: Delaktighetsboosten 

  



Länsstyrelsens uppdrag och stöd 

Nätverk med erfarenhetsutbyte och 
kunskapsstöd

Utbildningar och seminarier

Demokratifrågor på webben ex. podd om 
Vems val? 

 Medverkan utbildning valnämnder

Processtöd till kommuner/Regionen 

 #Delaktighetsboosten

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/manskliga-rattigheter-och-demokrati/demokratiaret-2021---program.html


OBS! Ska du använda 

presentationen i 

sammanträdeslokal Royal, tänk på 

att endast använda övre halvan av 

sidan. Den nedre halvan kommer 

tyvärr inte att synas för större delen 

av publiken.



#Delaktighetsboosten

Exempel på stöd som erbjuds till kommuner och Regionen: 

1. Processledning för behovsinventering, 
vidareutveckling av strategier, handlingsplaner 
och uppföljning.

2. Stöd till utvecklingen av modeller för aktiv involvering av 
funktionshindersrörelsen.

3. Stöd i att integrera arbetet mot våld i nära relationer 
mm i lokala strategier och planer inom 
funktionshinderområdet.

4. Stöd i att tillgänglighetsanpassa olika 
verksamheter.

5. Processtöd för att åtgärda identifierade systemfel 
och brister på lokal nivå, inom ramen för 
uppdraget om personliga ombud



Slutet av april Länsstyrelsen bjuder in till möte om 

#Delaktighetsboosten (prel 25 april em)

Ur programmet: 

Erfarenheter från kommunernas arbete med processtödet

Lärande exempel från kommuner som fått stöd av Länsstyrelsen

Hur går ansökningsförfarandet till och krav för att ansöka om stödet

Efterfrågar goda exempel på Funktionshinderråd 



Kontaktinformation: 

e-post: katarina.edlund@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm



 

Forum Carpe 

  





Samordningsgruppen finns som länk mellan nationell och lokal nivå för 
information och kunskapsutbyte

Samordningsgruppen 
samarbetar med FoU-

enheter, Länsstyrelsen, 
StorSTHLM m.fl.

Hur fungerar Forum Carpes länssamverkan?



Kunskapshöjande aktiviteter

• Gymnasiekurser

• Högskolekurser

• Kortkurser, föreläsningar och 
utbildningsdagar

Omvärldsbevakning genom

• Konferenser
• Seminarier

Möjlighet till erfarenhetsutbyte
med kollegor i länet genom

• Nätverksträffar för olika 
yrkeskategorier

Forum Carpes målgrupper och aktiviteter





2022 års fokusområde

”Från sysselsättning och daglig verksamhet mot arbete eller studier”

Exempel på planerade aktiviteter

• Seminarium med försäkringskassan

• Tema på nätverksträff chefer och arbetscoacher daglig verksamhet LSS

• Tema på nätverksträff för handläggare

• Med mera! 

Prenumerera på våra nyheter för att inte missa något!





Tack för oss!

Kontaktuppgifter
Kristoffer.willstedt@stockholm.se
Ingela.s.nilsson@stockholm.se
forumcarpe@stockholm.se



 

FoUU enheten för Habilitering 

& Hälsa: Föräldraskap när 

barnet har en 

funktionsnedsättning 

  



2022-03-16

1

Tatja Hirvikoski, FoUU-chef Habilitering & Hälsa

Docent, KIND, Karolinska Institutet

Föräldraskap när barnet har en 

funktionsnedsättning

Föräldraskap

▪ Meningsfullhet

▪ Utveckling, mognad, värderad riktning i livet

▪ .. men mycket hög stress hos föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning

2022-03-16 Tatja Hirvikoski 2

Swedish Parental Stress Scale (Lindström et al in progress)

Många kontakter – vem samordnar? 

2022-03-16 Tatja Hirvikoski 3

1

2

3



2022-03-16

2

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning: 

mycket att samordna och många orosmoln

2022-03-16 HH, FoUU/Hirvikoski 4

Hur blir det i framtiden

Hur ska jag hinna med syskon

Hur funkar det med kompisar 
i skolan 

Hur ska jag orka

NAVIGATOR ACT 
gruppbehandling för att minska stress och främja psykisk hälsa hos föräldrar 
till barn med olika typer av funktionsnedsättningar
- drygt 700 föräldrar har deltagit i studiens olika faser 
- Specialistpsykolog och doktorand Tiina Holmberg Bergman

2022-03-16 Tatja Hirvikoski 6

- 80% slutförde insatsen 
- Nöjda föräldrar 
- Främjade välmående

- Finns på alla HC för barn i 
Stockholm 

En viktig fråga framåt: 

funktionsnedsättning i två 
generationer

4

5

6



2022-03-16

3

Funktionsnedsättning i två generationer – föräldrar med egen ADHD

▪ Hög grad av föräldrastress 

▪ Olika grader av svårigheter – olika behov

▪ Föräldrar med ADHD symptom kan ha nytta av 

generella insatser, t.ex. introduktionskurs till barnets 

ADHD 

▪ Föräldrar med ADHD diagnos och ev psykisk ohälsa 

kan behöva mer anpassade insatser

- Planera 

- Organisera

- Hålla reda på

- Ha tålamod 

- Tåla stress

- Motivera sig

2022-03-16 Tatja Hirvikoski 7

(Lindström et al, accepted, Journal of Attention Disorders)

Tack för din uppmärksamhet - mer information på hemsidorna! 

2022-03-16 Tatja Hirvikoski 8

16/03/2022
KIND_Hirvikoski

Thank you!

7

8

9



 

FOU nu 

  



• Forsknings- och utvecklingsenhet

• Kommuner i nordvästra Stockholm och Region 
Stockholm

• Vård, stöd och omsorg för äldre och vuxna med 
funktionsnedsättning

Uppdrag:

Stärka förutsättningar för ökad kvalitet och effektivitet
• Stärka samverkan mellan vård och omsorg

• Stärka kapacitet för systematisk kvalitets-utveckling, 
implementering och en kunskapsbaserad praktik

• Stärka kompetens, lärande och utveckling

• Stärka utveckling av vård och omsorg nära 
brukaren/patienten i hemmet

www.founu.se

Elisabeth Lauritzen , processledare FOU nu

http://www.xxxxxxxx.se/


Aktuella arbeten, några exempel;  

Långsiktiga samarbeten

• ÖJ – samverkan kring Öppna Jämförelser

• Samverkan kring personer med kognitiv sjukdom

• Stöd samverkan god och nära vård

Nya samarbeten

• Delaktighet i digitaliserat samhälle

• Kunskapsresa; Anhörigstöd i framkant



Öppna jämförelser – för utveckling av stöd 

• Öppna jämförelser: handläggare och enheter
• Brukarundersökningar LSS

Utvecklingsområde; 
• Individbaserad systematisk uppföljning



Samverkan kring personer med kognitiv sjukdom

• Inkludera LSS i lokal samverkan
• Lyfta LSS i regional samverkan kring demens/ kognitiv 

sjukdom

Samverkan utifrån nya nationella styrdokument; 
- Vårdförlopp vid kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
Vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

- Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom
Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom – en modell för mångprofessionell samverkan (socialstyrelsen.se)

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/aldreshalsa/vardforloppkognitivsviktvidmisstanktdemenssjukdom.56642.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-22.pdf


Anhörigstöd i framkant
- en kunskapsresa tillsammans med forskare vid 
Jönköping University Hälsohögskola

• Anhörigperspektiv som ska genomsyra hela socialtjänsten

• Handläggarnas och anhörigkonsulenternas roller och  
förutsättningar

• Input för strategier för anhörigstöd i framkant



Tack för ditt deltagande!

Elisabeth Lauritzen 

Elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

www.founu.se

mailto:Elisabeth.lauritzen@sll.se
http://www.founu.se/


 

FoU Nordost 

  



Forsknings- och utvecklingsenhet

Kommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, 
Vaxholm och Österåker i nordöstra Stockholms län 
samt Region Stockholm 

Uppdrag
• Vara en brygga mellan forskning och praktik

• Stödja utveckling mot kunskapsbaserad praktik

• Erbjuda arenor för samverkan

www.founordost.se

Följ oss gärna på Facebook och LinkedinSara Ahrén Processledare
sara.ahren@founordost.se

http://www.founordost.se/
http://www.facebook.com/founordost
http://www.linkedin.com/company/fou-nordost


Aktuellt arbete FoU Nordost

Fokusområden
• Digitalisering: ex. projekt kring digital delaktighet

• Samverkan: ex. projekt kring samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos 
äldre samt projekt och processtöd för utveckling av samverkan mellan olika 
aktörer/verksamheter

Generella verksamhetsöverskridande insatser, exempelvis
• Metodstöd i implementering

• Metodstöd i systematisk uppföljning



 

Funktionsrätt Stockholms län 

  



FOLKHÄLSA 

OCH 

FUNKTIONS-

NEDSÄTTNING

1



2



• Handbok om 
rättigheter

• Riktlinjer

• Lagar

3



4 sorters tillgänglighet

4



Digitalt utanförskap

• 1 miljon svenskar lever i 
digitalt utanförskap

5



6



Insiktsutbildning

• spot on 

upplevelser

• mänskliga 

rättigheter

• patientsäkra 

• upplevelseperspek

tivet

7



• Beställ handboken 
från oss 
kostnadsfritt!

• info@funktionsratt
stockholmslan.se

8



 

Independent Living Institute 

  



Vems val? - bedömningsverktyg om rätten till självbestämmande 
enligt artikel 19 i Funktionsrättskonventionen

https://lagensomverktyg.se/

Verktyget ska användas av:   
● personer med funktionsnedsättning
● aktörer på olika politiska nivåer  

https://lagensomverktyg.se/


Verktyg till personer med funktionsnedsättning 
Syfte - bedöma graden av självbestämmande i ens eget liv. 

https://lagensomverktyg.se/
barometer-for-sjalvbestammande/ 

Barometer för 
självbestämmande

https://lagensomverktyg.se/barometer-for-sjalvbestammande/
https://lagensomverktyg.se/barometer-for-sjalvbestammande/


 

Samordningsförbundet Östra 

Södertörn: SamMA-projektet 

(ESF-projekt) 

  



SamMA-projektet
Sammanhållen Mobilisering ut mot Arbete 



EUROPEISKA SOCIALFONDEN ESF

MARS 2020 – DEC 2022

CA 250 DELTAGARE

HANINGE, NYNÄSHAMN, TYRESÖ
FÖRSÄKRINGSKASSAN 
ARBETSFÖRMEDLINGEN



Målgruppen

16-35 år med funktionsnedsättning

50 % har insatser från LSS

25 % har aktivitetsersättning från FK

66 % har grundskola som högsta utbildningsnivå



SamMAs UPPDRAG

Utveckla förstärkt stöd till målgruppen med hjälp av 
evidensbaserade metoder. 

Utveckla en samverkansstruktur och rutiner som 
underlättar övergångar mot arbete.



- Case manager – vård och stödsamordning
- Supported Employment-handledare – hitta få och behålla ett arbete
- Arbetsterapeut – stöd i vardagen och på praktik/arbete/studier
- Hälsopedagog – stöd bryta social isolering, kost, motion, hälsa

FÖRSTÄRKT STÖD
VIA TRE LOKALA SamMA-TEAM



Samverkansstruktur och rutiner

- Identifierat utmaningar

- Dialog med parterna

- Utvecklat modell för skolsamverkan

- Håller på att ta fram arbetsinriktade rutiner i 

Nynäshamn ev även 

samverkansöverenskommelser



Resultat hittills SamMA

190 deltagare (79 kvinnor och 111 män)

91 har avslutats 

16 har avslutats till arbete (4 kvinnor och 12 män)

20 har avslutats till studier (12 kvinnor och 8 män) 



Slutseminarium med forskarna
3/6 kl 9-11

TACK FÖR MIG!

Margareta Nylander
margareta.nylander@haninge.se
08-606 92 53
www.samordningsforbundetostrasodertorn.se



 

Samordningsförbund i 

Stockholms län: Rätt stöd för 

mig (ESF-projekt) 



Rätt stöd för mig! 

Ett regionalt utvecklingsprojekt för målgruppen 
unga i behov av samordnat stöd

Har hittills nått 250 personer 

Projektägare Samordningsförbundet Stockholms stad

Medverkande kommuner:

Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Stockholms stad, Nacka och Värmdö 

Arbetssätt och metoder: 

Supported Employment, Case Management och empowerment

Utveckling av samarbete med arbetsgivare 



Teoretisk ram för projektets 
följeforskning 

Det sociala medborgarskapet

1. Ekonomisk trygghet; att inte behöva oroa 
sig för sin ekonomi. Ett socialt stöd som 
avser att skydda mot ekonomisk stress 
eller ovisshet.

2. Autonomi; Kunna leva som andra. Känna
tillhörighet och undvika beroende.

3. Inflytande och delaktighet; Att delta i 
diskussioner och beslut som rör ens liv. 
Kunna påverka sina livsvillkor och ha 
inflytande i samhället på samma sätt 
som andra.

Konventionen för 
mänskliga rättigheter 

Konventionsstaterna erkänner 
rätten att leva självständigt 
och delta i samhället 
genom lika valmöjligheter 
som andra personer och 
ska vidta effektiva och 
ändamålsenliga åtgärder 
för att underlätta full 
inkludering (Art. 19)

Rätten till utbildning och arbete är universella rättigheter för alla människor
oavsett kön, etnicitet eller funktionsnedsättning (Art 19).



Projektets följeforskning

• Deltagare beskriver generellt en vilja att arbeta och en 
hög tilltro till att vara aktiva på öppna arbetsmarknaden

• Samtidigt beskrivs en låg tilltro till en flexibilitet på 
arbetsplatsen och att arbetsplatser inte anpassas efter 
individens behov.

Tilltro till förmågan att 
arbeta 

• Många deltagare känner sig ensamma

• Få är aktiva i föreningar eller har andra engagemang i 
samhället 

Autonomi 

• Syn på deltagarna som personer som behöver skyddas

• Deltagarna uttrycker att den största behållningen med 
stödet är bemötande och hjälp med ”livsfixet”. 

Förhärskande 
omsorgslogik



Projektets spaningar 

• Vi behöver vässa vårt arbetsfokus 

• Möta de ungas tilltro till den egna förmågan

• Vi är systemet – hur anpassar vi systemet efter behoven 
hos målgruppen?  

Arbetsfokus 

• Vi behöver stärka arbetet med empowerment

• Höja kompetens och stärka delaktighet i samhället Delaktighet 

• Målgruppen kommer ofta sist i kön

• Den vanligaste deltagaren är en vit ung man

• De målgrupper som ofta betraktas som att de står 
”långt från arbetsmarknaden” både vill och kan komma 
ut i arbete om sådant stöd erbjuds.

Låga trösklar 



Kontakta mig gärna!

Johanna Thagemark, 076-124 79 63

johanna.thagemark@extern.stockholm.se

mailto:johanna.thagemark@extern.stockholm.se


 

Linköpings Universitet: 

Personer med intellektuell 

funktionsnedsättning 

  



Forskningsprojekt i samverkan –
exempel insatser för personer
med intellektuell
funktionsnedsättning under 
Covid- 19.
Forskargrupp vid LiU:
Lisa Palmquist, IBL (projektledare); Helene Lidström HMV; Pia 
Käcker, FUB och IBL; Henrik Danielsson, IBL samt 
Krissa Alfredsson Ågren, HMV (tf projektledare).

Kristin.alfredsson.agren@liu.se
011-363284 



Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
och insatser under COVID 19

• Ett FORTE- finansierat 3 –årigt projekt 

• Forskning, praktisk verksamhet och personer med intellektuell 
funktionsnedsättning gemensamt

• tar tillvara den kunskap som finns, 

• beforskar det arbete som görs och 

• skapar ny kunskap

• Bygger på ett tidigare projekt om hur kvalitetsarbete i kommunernas 
socialtjänst kan utvecklas och organiseras, baserat på en nationell 
brukarundersökning inom området för funktionshinder 

• Coronakommissionens slutbetänkande; pandemins konsekvenser, 
forskning krävs



Personer med intellektuell funktionsnedsättning 
och insatser under COVID 19

• Syftet: 
undersöka om och hur personer med intellektuell funktionsnedsättning 
(IF) upplever att deras tillfredsställelse med, involvering i och delaktighet 
i sina social insatser har påverkats av COVID19.

• 2 delstudier:

• Jämföra resultaten av SKRs brukarundersökning (enkät) bland personer 
med IF som har insatser enligt LSS 2019-2022

• Fokusgruppsstudie för att undersöka uppfattningen av insatserna under 
COVID-19 

• Fokusgrupper/kommun med 
a) personer med IF, b) personal inom LSS 

• c) en digital fokusgrupp med chefer



Uppstart av projektet 2022

• Samverkansgrupp:

Forskargruppen, SKR, FUB Riks samt FOU-enheter och deltagande kommuner

• Referensgrupp; personer med IF

• Kontaktperson/kommun

• Rekrytering av 3-4 kommuner– FoU nordost deltar

• Geografisk spridning, olika storlek

• Deltagit i SKR s Brukarenkät minst ett av tre tidigare år; LSS boende och daglig 
verksamhet.

• Etikansökan hos EPM

…..fortsättning följer….
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