Detta vill vi skapa
Kunskapsnätet är ett deltagarstyrt digitalt forum där personer kan dela, skapa och utveckla
kunskap och erfarenheter i frågor som berör människor med funktionsnedsättningar.
Forumet består av Nätverksgrupper som ”träffas” på nätet. I grupperna utbyter man
erfarenheter och kunskap och försöker utveckla och förbättra situationen inom respektive
område. Det kan finnas Nätverksgrupper för olika intresseområden som till exempel
skadegrupper, smärta, forskning, friluftsliv eller tillgänglighet. Det är deltagarna i
Kunskapsnätet som bestämmer och det är bara fantasin som sätter gränser. Det är
deltagarna som tillsammans bidrar till den kunskap som skapas i gruppen. En certifierad
Nätverkskoordinator leder arbetet i gruppen.
Kunskapsnätet är öppet för alla oavsett vem du är eller vilken erfarenhet du har. Du kan leva
med en funktionsnedsättning, vara anhörig, jobba inom området, forska eller helt enkelt bara
vara intresserad av det som sker i Kunskapsnätet. Det enda kravet är att du är intresserad av
att dela, skapa och utveckla frågor som berör personer med funktionsvariationer.
I Kunskapsnätet finns det också en Kunskapsgrupp, i vilken alla Nätverkskoordinatorer ingår.
I Kunskapsgruppen delar man med sig av vad som pågår i de olika Nätverksgrupperna.
Kunskapskoordinatorn leder arbetet i gruppen och ansvarar för att all kunskap och
information sprids inom och utanför Kunskapsnätet.
Syftet med Kunskapsnätet är att skapa nya former för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det
skapar bättre förutsättningar att bedriva ett effektivt påverkansarbete för att få till
förändringar. Kunskapsnätet är också kunskapsförmedlare till personer som inte
är aktiva deltagare i Kunskapsnätet. All kunskap som utvecklas i Nätverksgrupperna kommer
att vara tillgängligt för alla via hemsidan, Nyhetsbrev och sociala medier. Syftet är att vi på
det sättet ska kunna stötta personer med funktionsvariationer ännu bättre oavsett om de är
med i en organisation eller inte.

Vad kommer att ske i projektet?
Innan Kunskapsnätet är i full drift måste vi tillsammans bygga upp en organisation, innehåll
och plattform. Det kommer att göras inom ett treåriga projekt som finansieras av Arvsfonden.
Först efter projekttidens slut kommer Kunskapsnätet att vara i full drift.
Inom projektet ska vi gemensamt ta fram:
• en modell för rekrytering av deltagare till Nätverksgrupperna
• en certifieringsprocess av Nätverkskoordinatorer
• en struktur för grundutbildning och webbaserade utbildningar
• en plattform som deltagarna i nätverksgrupperna kan verka i och få support ifrån
Alla dessa funktioner ska först byggas upp och sedan testas och utvecklas. Detta kommer att
ske genom interaktivitet med deltagarna som kommer att vara delaktiga i alla metoddelar
genom hela projektet samt slutligen i driften av Kunskapsnätet. Även personer som inte är
medlemmar i någon av de deltagande organisationerna kan delta.

Vill du vara med och bygga Kunskapsnätet?
I alla delar av projektet kommer det att tillsättas referensgrupper, testpaneler och
expertgrupper. Dessutom kommer det att genomföras många workshops, enkäter och
djupintervjuer under de kommande tre åren. Det betyder att många personer behöver

rekryteras för att ingå i referensgrupper eller som deltagare i workshops och/eller
testpaneler. Utöver det kommer rådgivande experter att konsulteras löpande.
Projektet kommer också att besöka föreningar, mässor och konferenser för att berätta om
och diskutera Kunskapsnätet.
Om du vill vara delaktig, eller känner någon som skulle vara lämplig som deltagare maila till:
kunskapsnatet@rtp.se. Uppge i vilken del av projektet du vill vara delaktig och på vilket sätt
du vill bli kontaktad. Du kan också anmäla dig via: www.rtp.se/kunskapsnatet där du också
hittar mer information. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta oss om du har andra
funderingar eller idéer om Kunskapsnätet.
Vi kommer löpande att informera om vad som sker i projektet, bland annat genom
Kunskapsnätets eget Nyhetsbrev som du kan registrera dig för genom att maila till:
kunskapsnatet@rtp.se eller via: www.rtp.se/kunskapsnatet

Kunskapsnätet är ett samarbetsprojekt mellan Personskadeförbundet RTP och Hjärnskadeförbundet
Hjärnkraft och har flera systerorganisationer samt yrkesorganisationer som samarbetspartners.
Projektet är treårigt och finansieras av Arvsfonden. Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och
personer med funktionsnedsättning.

