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Söka pengar: 

Forskningsbidrag från RBU: 
 

Forsknings- och utvecklingsbidrag från Stiftelsen 
Sunnerdahls Handikappfond 
 

Forsknings- och utvecklingsbidrag från Stiftelsen 
Kungaparets Bröllopsfond 
 
 
Konferenser: 

Örebrokonferensen, HAB2010: Aktivitet, delaktighet och 
helhetssyn. 
 

Forskning pågår… 

om funktionshinder: Miljö, människa eller mitt emellan? 
 
 
Föredrag: 

SeSam-föreläsningar  
 

ICF – ett gemensamt språk många vill lära sig, men går 
det och i så fall hur?  
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Forskningsbidrag att söka från RBU: 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) 
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2010. 
Information finns på www.rbu.se 
 
 
 

Forsknings- och utvecklingsprojekt kan söka bidrag 
från Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond 
Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond stödjer forskning och 
utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionshinder. 
Sista ansökningsdag är den 30 april 2010. 
Information finns på www.sunnerdahls-handikappfond.se 
 
 
 

Anslag för forskning och utveckling inom området sport 
och idrott för ungdomar med funktionshinder.  
Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond disponeras till stöd för 
forskning och utveckling inom området sport och idrott för 
ungdom med funktionshinder. Sista ansökningsdag: 15 mars 2010. 
Ansökningsblanketter rekvireras från www.kungligafonder.se eller 
per telefon 08-402 60 00. 
 
 
 

Örebrokonferensen, HAB2010:  

Aktivitet, delaktighet och helhetssyn.  
13-15 april 2010 
Rabatterad konferensavgift vid anmälan före 1 februari. 
Mer info: www.orebrokonferensen.se. 
 
 
 

http://www.sunnerdahls-handikappfond.se/�
http://www.kungligafonder.se/�
http://www.orebrokonferensen.se/�
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Forskning pågår… 

om funktionshinder: Miljö, människa eller mitt emellan? 
20 april 2010, Universitetshuset, Uppsala 
Mer information kommer snart: www.cff.uu.se 
 

SeSam-föreläsningar våren 2010:  
www.sesamiuppsala.se 
SeSam vänder sig till dem som har eller direkt arbetar med och för 
människor med funktionshinder i Uppsala län. SeSam drivs och 
finansieras i samarbete mellan landstinget, försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, Uppsala kommun samt Uppsala stift. 
 
 
 

ICF – ett gemensamt språk många vill lära sig, men går 
det och i så fall hur?  
Vårens första föredrag vid Centrum för forskning om 
funktionshinder: 
11 februari 14-16, Museum Gustavianum, Uppsala 
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 
ICF, är ett gemensamt språk och en tankemodell. Men det kan man 
ur flera perspektiv beskriva individers fungerande i sin miljö. 
Föredraget handlar om användbarheten av ICF, dess barn- och 
ungdomsversion och fokuserar på effekter av utbildning av team. 
 
Föredragshållare: Mia Pless, Inst. för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering, 
Uppsala Universitet, Utvecklingschef vid habilitering och 
hjälpmedel, Landstinget i Uppsala län. 
Föredraget är kostnadsfritt. 
Anmäl om du vill delta: cff@cff.uu.se, eller 018-471 64 45 
För mer info: www.cff.uu.se 
 

http://www.cff.uu.se/�
http://www.sesamiuppsala.se/�
mailto:cff@cff.uu.se�
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