
245

Länkar Kapitel 19.
1. https://anhoriga.se/stod--utbildning/webbinarier/webbinarier-2020/var-

for-ar-en-gemensam-planeringsprocess-sarskilt-viktig-for-personer-med-fler-

funktionsnedsattning/

2. https://www.canchild.ca/en/shop/1-mpoc-20

3. https://regionuppsala.se/infoteket/

4. http://habiliteringisverige.se/

5. http://habiliteringisverige.se/foreningen/vision

6. https://www.habiliteringschefer.se/

7. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1032239/FULLTEXT01.pdf

8. https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Funktionsnedsattning/

Barn--och-ungdomshabiliteringen-/

9. https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Funktionsnedsattning/

Barn--och-ungdomshabiliteringen-/

10. https://hejaolika.se/artikel/forsakringskassan-detta-ar-normalt-foraldraansvar/

11. https://anhoriga.se/Publicerat/Rapporter/
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