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Mässor, seminarier med mera: 
 
Ta Plats: Seminarium om barn och vuxna med flera och 
omfattande funktionsnedsättningar i Stockholm 
 
Forskning pågår… 
om funktionshinder: Miljö, människa eller mitt emellan? 
i Uppsala 
 
Hjälpmedelsmässa ”Kommunikation och kognition” i Gävle 
 
 
Ny läsning: 
 
Kunskapsöversikt om barns möjligheter att delta i beslut om 
samhällsinsatser vid funktionsnedsättning. 
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Ta Plats: Seminarium om barn och vuxna med flera och omfattande 
funktionsnedsättningar i Stockholm 
 
Stort hinder med Många möjligheter. 
 
FUB anordnar ett seminarium i kulturhuset i 
Stockholm den 16 april. Det äger rum inom ramen för Ta Plats!-projektet 
som pågår under tre månader på kulturhuset. Ta 
Plats! är ett samarbete mellan FUB, Konstfrämjandet, STIL, Handikapp & 
Habilitering i Stockholms läns landsting.  
För mer information: http://www.taplats.info/ 
Föranmälan till e-post: konferens@fub.se  
eller telefon 08-50886624 
 
 
 

 
Forskning pågår… om funktionshinder: Miljö, människa eller mitt 
emellan? 
20 april 2010, Universitetshuset, Uppsala 
Hög tid för anmälan: senast 8 april 
Mer information: www.cff.uu.se 
Anmälan: http://www.uppsalaeducation.uu.se/node261 
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Hjälpmedelsmässa ”Kommunikation och kognition” i Gävle 
4-5 maj 2010 
 
På mässan hittar du produkter som ger möjlighet att lösa problem i vardagen 
vid t ex tids- och minnesproblematik samt hjälpmedel som underlättar 
kommunikation. Larm, omgivningskontroll, syn- och hörselhjälpmedel ställs 
också ut. 
 
Frågor beskvaras av Kerstin Oldéen tel 026-15 35 11 eller e-post: 
kerstin.oldeen@lg.se 
För mer information: www.hjalpnu.se 
 

Kunskapsöversikt om barns möjligheter att delta i beslut om 
samhällsinsatser vid funktionsnedsättning. 
 
Lyssna på mig! Barn & ungdomar med funktionsnedsättningar vill vara 
delaktiga i möten med samhällets stödsystem. En kunskapsöversikt från 
Högskolan i Halmstad, sektionen för hälsa och samhälle.  
Författare: Ann-Marie Stenhammar. 
 
Kunskapsöversikten ingår i ett treårigt projekt, Egen växtkraft. Barns och 
ungdomars delaktighet, självbestämmande och frigörelse. Projektet drivs av 
Handikappförbunden tillsammans med Barnombudsmannen och med medel 
från Arvsonden. 
 
För mer information: http://www.hso.se/vad-vi-gor2/Projekt/Egen-
vaxtkraft/Aktuellt/ 
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