Lunchföreläsningar
– En unik föreläsningsserie kring funktionsnedsättnings- och
funktionshinderforskning.

Program våren 2016

12.00
25 januari

Det är nog bara något psykiskt...
Mikael Sandlund, professor och överläkare i psykiatri

8 februari

Hur diskrimineras psykiskt funktionshindrade 2016?
Stefan Sjöström, docent i socialt arbete

7 mars

Ha en röst som räknas? Förutsättningar för att inflytande
och självbestämmande ska komma till stånd
Veronica Lövgren, fil. dr i socialt arbete

21 mars

Socionomstudenters föreställningar om funktionshinder
Lennart Sauer, fil dr. i socialt arbete

4 april

Hur implementeras bäst forskningsbaserad kunskap i
lokala verksamheter? En studie om psykosociala insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning
Urban Markström, fil dr. och docent i socialt arbete

25 april

Hur uppstår funktionhinder?

Ulla Nygren, med. dr. i arbetsterapi

Lunch
50 kr

Lokal: Linnéan, Storgatan 76. Ingång från Häradshövdingegatan. Ta buss 1 och kliv av på Östra
Strandgatan. Lokalen rymmer 55 platser (först till kvarn). Lunch går att köpa 11.30–11.55. Alla
föreläsningar webbsänds och går att följa via HSO Västerbottens webbplats: www.ac.hso.se.

Vill du veta mer? Mejla: martin.vikgren@ac.hso.se, eller ring: 073-056 42 88.

Centrum för funktionshinderforskning

2016-01-25

Det är nog bara något psykiskt…
Mikael Sandlund, Professor och överläkare i psykiatri.
Varför är det fortfarande är skämmigt med psykisk sjukdom? Och vilka konsekvenser
medför det? De här frågorna kommer Mikael Sandlund prata om utifrån sin forskning
om psykosociala insatser och hur de bidrar till att öka möjligheterna för en utsatt grupp
människor att bli mer delaktiga i samhället.

2016-02-08

Hur diskrimineras psykiskt funktionshindrade 2016?
Stefan Sjöström, docent i socialt arbete.
Det finns inslag i svensk lagstiftning där särskilda undantag görs för människor med
psykisk sjukdom. Dessa undantag motiveras ibland utifrån vad som anses bäst för den
psykiskt sjuke själv, ibland utifrån att skydda samhället från honom eller henne. Med
exempel från riksdagsdebatter, lagstiftning och rättstillämpning diskuterar Stefan
Sjöström om de undantag som görs bör ses som diskriminerande.

2016-03-07

Ha en röst som räknas? Förutsättningar för att inflytande och
självbestämmande ska komma till stånd
Veronica Lövgren, fil. dr i socialt arbete.
I LSS, den lag som reglerar rättigheter till stöd för personer med vissa
funktionsnedsättningar, har man tydligt formulerat att stöd ska utformas med respekt
för den enskildes självbestämmanderätt. Trots detta vittnar många om att i praktiken är
möjligheterna att bestämma själv begränsade. Veronica Lövgren talar utifrån sin
forskning om begränsningar och förutsättningar för självbestämmande och inflytande.

2015-03-21

Socionomstudenters föreställningar om funktionshinder
Lennart Sauer, fil. dr. i socialt arbete
Föreläsningen bygger på en studie av socionomstudenters föreställningar om
funktionshinder. De mest framträdande mönstren är temana vardagliggörande,
stereotypifiering, massmediala bilder och rättvisa. Flertalet studenter har
föreställningar hämtade dels från massmedia dels från vardagskunskap och det är
tydligt att undersökningsdeltagarna reproducerar de bilder som massmedia producerat.

2016-04-04

Hur implementeras bäst forskningsbaserad kunskap i lokala verksamheter?
En studie om psykosociala insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning
Urban Markström, fil. dr. och docent i socialt arbete
Genom forskning vet vi idag allt mer om vilka insatser och metoder som är verksamma
för att stödja personer med psykiskt funktionshinder till ett bra liv. Den stora
utmaningen är dock hur dessa forskningsresultat ska "översättas" till den lokala
verkligheten. Föreläsningen kommer att handla om vilka faktorer som har betydelse för
en framgångsrik implementering. Exempel kommer att ges från en aktuell svensk studie
där implementeringen av metoder för stöd till arbete respektive integrerad vård
undersöktes.

2016-04-25

Hur uppstår funktionshinder?
Ulla Nygren, med. dr i arbetsterapi
Syftet med föreläsningen är att belysa innebörden av begreppet funktionshinder ur ett
aktivitetsperspektiv och fördjupa förståelsen av vad som kan bidra till att
funktionshinder uppstår för personer med någon form av funktionsnedsättning. Detta
gör Ulla med hjälp av olika teoretiska modeller och praktiska exempel hämtade ur
människors liv.

