Leva som andra –
bio-psyko-sociala perspektiv
på funktionsnedsättning
och funktionshinder
Institutet för handikappvetenskap
inbjuder till seminarium
den 14 november 2018, kl. 09.45 – 16.15

Nordic Light Hotel
Vasaplan 7, Stockholm
Hörslinga finns i lokalen.

Institutet för handikappvetenskap (IHV) är ett tvärvetenskapligt institut som startade år 2000.
Linköpings och Örebro universitet samt Jönköping University är ansvariga för IHV, som driver ett
forskningsprogram och forskarutbildning i ämnet handikappvetenskap.

Program
Moderator: Bengt Westerberg
09.15 – 09.45

Registrering

09.45 – 10.00

Välkommen
Bengt Westerberg, ordförande IHV:s styrelse, hälsar välkommen och Jerker
Rönnberg/Lisa Kilman, Linköpings universitet, presenterar den nya boken
”Leva som andra – bio-psyko-sociala perspektiv på funktionsnedsättning och
funktionshinder”.

Vad är funktionshinder?
10.00 – 10.30

Hur har man historiskt sett på funktionshinder?

10.30 – 11.00

Kaffe

11.00– 11.30

Hur kan man se på funktionsvariationer, funktionsnedsättning
och funktionshinder i dag?

Funktionsnedsättningar och funktionshinder har alltid förekommit. För att förstå
dagens situation är det viktigt att känna till något om hur man tidigare har sett på
sådana fenomen.
Lektor Staffan Bengtsson, Jönköping University

Funktionsvariationer är ett naturligt inslag i alla populationer. Men när blir en
funktionsvariation en funktionsnedsättning och när blir en funktionsnedsättning
ett funktionshinder?
Dr Hon Bengt Westerberg, ordförande IHV:s styrelse

11.30 – 12.00

Dövblindhet – en särskilt besvärlig funktionsnedsättning
Dövblindhet är ett exempel på multifaktoriell funktionsnedsättning.
Vad vet vi om dövblinda föräldrar, deras barn och familjernas livssituation?
Fil dr och docent Maria Björk, Jönköping University

12.00 – 13.00

Lunch

Perspektiv på kontroversiella frågor
Antalet personer med diagnoserna autism och autismliknande tillstånd respektive olika neuropsykiatriska
diagnoser har ökat kraftigt. En del har ifrågasatt rimligheten i vissa av dessa diagnoser, andra har misstänkt att
det förekommer överdiagnostisering för att enklare få stöd i skolan och livet.

13.00 – 13.30

Autismspektrum

13.30 – 14.00

ADHD – en kognitiv funktionsnedsättning

14.00 – 14.30

Delaktighet

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 – 15.30

Personer med intellektuell funktionsnedsättning och
arbetsmarknaden

Behovsprövad forskning? Inkluderande forskningsstrategier för en bättre vardag
för människor med autism. Många människor med autism lever i dag i samhället.
Övergången till ett vuxenliv innebär ofta utmaningar både när det gäller att leva
själv och att ha ett arbete att gå till. Praktiskt användbar forskning om vardagsliv
kräver att personerna det berör själva kan påverka alla steg i forskningsprocessen,
hur kan det göras?
Marita Falkmer Curtin University, Australien

Emil 9 år och Ida 6 år äter frukost. Medan Ida äter lugnt och stilla går Emil och
hämtar marmelad i kylen, pratar om fotbollsmatchen i kväll och leker med
smörgåsen. Alltså gör allt annat än att äta frukost. Mamma tjatar om att Emil
måste börja äta, annars kommer han att missa skolbussen. Till slut brister hon ut
”Tänk om du kunde vara mer som din lillasyster!” Men det är ju precis det han inte
kan! Emil har ADHD, ett tillstånd som innebär att han har stora och varaktiga
problem med att styra sin uppmärksamhet, reglera aktivitetsnivån och kontrollera
sina impulser i förhållande till vad som förväntas för åldern.
Professor emeritus Per Gustafsson, Linköpings universitet
Ett övergripande mål för funktionshinderpolitiken är att personer med
funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga som andra i samhället.
Men vad innebär det mer konkret för barn? Och hur ser det ut?
Fil dr Frida Lygnegård, Jönköping University

En uttalad ambition är att även personer med funktionsnedsättning ska få tillgång
till arbete. Personer med daglig verksamhet ska kunna slussas till anställningar med
lönesubventioner och personer med sådana anställningar till ordinarie anställningar
på den reguljära arbetsmarknaden. Men i själva verket är rörligheten mycket liten.
Hur ser det ut? Vad kan göras?
Fil dr Jessica Arvidsson, Båstads kommun

15.30 – 16.15

Vilka frågor skulle vi önska att funktionshinderforskningen
belyste?
Samtal mellan Maria Persdotter, RBU, Harald Strand, FUB,
Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige och Mats Granlund, IHV

Anmälan
Anmäl dig senast
den 12 oktober genom att
klicka här
Seminariet är kostnadsfritt
och vi bjuder på fika och lunch.

Välkommen!
www.ihv.se

