
Konferensen Livets möjligheter 2022 
Tema: Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning1, deras anhöriga, 

professionella och beslutsfattare.  

Konferensen Livets möjligheter den 24-25 oktober 2022 kommer att fokusera på det 

livslånga lärandet för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, professionella 

och beslutsfattare. Med livslångt lärande avses allt lärande som syftar till att utveckla ny 

kunskap, erfarenhet och perspektiv. Livet förändras ständigt och vi behöver alla lära och 

utvecklas för att kunna möta nya situationer och klara vardagen.  

För personer med flerfunktionsnedsättning kan livslångt lärande handla om att ha  

kommunikationssätt som fungerar, rätt hjälpmedel, vara delaktig och få möjlighet att 

utvecklas genom nya utmaningar med individuellt anpassat stöd.  

Anhörigas lärande kan innebära att förhålla sig till nya livssituationer, att få kraft eller att 

förhålla sig till sin egen roll. Den kunskap som anhöriga har är också central för andras 

lärande. Konferensen vill särskilt synliggöra anhörigas betydelse för en kunskapsbaserad 

praktik.  

Professionella och beslutsfattare behöver också ständigt lära nytt för att på bästa sätt 

kunna ge stöd. Kunskap om diagnos, om nya forskningsrön eller att få förståelse för hur det 

är att ha, eller leva nära någon som har en funktionsnedsättning, ger en insikt i att rätt stöd 

behövs för att vardagen ska fungera.  

Vi hoppas att denna konferens kan ge ny kunskap och inspirera till ett liv med möjligheter. 

Genom intressanta exempel och aktuell forskning vill vi visa på pedagogiska, sociala, 

psykologiska, tekniska, medicinska och existentiella erfarenheter. Detta gäller både 

evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. 

1 Vad är flerfunktionsnedsättning? 

Definition från Socialstyrelsens termbank: 

”Flerfunktionsnedsättning avser oftast en kombination av omfattande intellektuell och motorisk 

funktionsnedsättning som orsakar stora kommunikationssvårigheter och oförmåga att själv tillgodose 

grundläggande behov. Den motsvarande internationella benämningen är PIMD (Profound Intellectual and 

Multiple Disabilities). Funktionsnedsättningens grad kan anges med hänvisning till klassifikationer såsom DSM-5 

och Gross Motor Function Classification System (GMFCS). 

(Ibland används flerfunktionsnedsättning i betydelsen ’flera funktionsnedsättningar’, utan precisering av 

funktionsnedsättningarnas art eller allvarlighetsgrad.)” 

När Nka refererar till flerfunktionsnedsättning avses funktionsnedsättningens grad som svår/mycket svår 

intellektuell funktionsnedsättning enligt DSM-5 i kombination med omfattande rörelsenedsättning 

motsvarande GMFCS nivå IV eller V. 

https://www.anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/kontakta-oss/ 

https://www.anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/kontakta-oss/



