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Hejsan igen i snömassorna,

Med kort varsel är jag tillbaks då redaktören Nahal har fått förhinder.
Men oj oj vilket kaos som drabbar kollektivtrafiken, samma visa varje gång det
snöar för mycket och en köldknäpp slår till.
En del bistra vintrar och ymnigt snöfall borde dock ha passerat genom åren,
sedan Sveriges järnväg invigdes år 1856.
Järnvägens förebyggande underhåll är tydligen eftersatt trots att det snöar in
skattepengar för detta ändamål, senast dryga 8 miljarder kronor.
Trafikverket meddelar att satsningen på underhåll ökar och utlovar bättre och
punktligare tågtrafik från 2020 (!).
”Uppdrag granskning” visar ett skrämmande reportage om järnvägens brister,
kan ses på https://www.svtplay.se/uppdrag-granskning.
Kanske dags att välja bussen istället…

Obs – skicka ert material till janne.wallgren@c.hso.se och nästa Torsdagsblad
publiceras den 21 februari.

Ta det lilla lugna i halkan,
hälsningar Helene

Hejsan!
Idag skriver vi debatt i UNT om en formulering i januariavtalet som får
oss att baxna!
Det handlar om formuleringen att ”inkluderingstanken i skolan” har gått
för långt. Vi menar att skolan behöver genomföra stora förändringar
i sitt arbetssätt för att ens komma i närheten av målet om en skola för alla,
där alla elevers olika behov kan mötas i ett sammanhållande skolsystem.
Vi är samtidigt medvetna om att för elever med vissa behov, är undervisning
i mindre grupp med specifik pedagogik att föredra.
Sprid gärna vår artikel i era egna kanaler.

Artikeln i UNT
https://unt.se/asikt/debatt/okunskap-om-inkludering-5199712.aspx>
Bästa hälsningar
*Monica Klasén McGrath*
Kommunikations- och pressansvarig
*Funktionsrätt Sverige***
Landsvägen 50A
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
08-546 404 62
www.funktionsratt.se <http://www.funktionsratt.se/>

Här kommer inbjudan till öppet föredrag den 13 februari kl 14-16 i
universitetshuset sal IV:

Upptäck ångest!
Betydelsen av tidig upptäckt och behandling av ångest hos barn och ungdomar.
Susanne Olofsdotter, medicine doktor, Centrum för klinisk forskning,
Uppsala universitet, samt leg. psykolog, Barn- och ungdomspsykiatri,
Region Västmanland
I Sverige har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat med över
100 % på 10 år. Det finns inget entydigt svar på varför den psykiska
ohälsan ökar. Eftersom hela ungdomsgruppen drabbats av ökningen kan det
ha att göra med ungas livsvillkor generellt, t ex ökad individualisering,
ökade prestationskrav i skolan och exponering för budskap i media om hur
unga ska vara, leva och se ut.
Ångest är ett av de vanligaste psykiska problemen bland unga:
var tredje tonåring har någon gång under uppväxten haft påtagliga besvär av
ångest. Ångeststörningar är handikappande tillstånd med negativ inverkan på
skolresultat, kamrat- och familjerelationer och fritid.
Tidig upptäckt och behandling är viktig men majoriteten av barn och ungdomar
med ångest uppmärksammas inte och får därmed inte behandling.
Under den här presentationen berättar jag om vanliga typer av ångest hos barn
och tonåringar, varför det är viktigt med tidig upptäckt och behandling,
bidragande orsaker till att ångest missas inom hälso- och sjukvården och
slutligen ger jag exempel på metoder som ökar chansen att upptäcka ångest
hos unga.

Centrum för forskning om funktionshinder
2019 Vårens öppna föredrag
13 februari kl 14–16

Upptäck ångest!
Betydelsen av tidig upptäckt och behandling av ångest hos barn och
ungdomar
Susanne Olofsdotter, medicine doktor, Centrum för klinisk forskning, Uppsala
universitet, samt leg. psykolog, Barn- och ungdomspsykiatri, Region Västmanland

13 mars kl 14–16

Tidig utveckling vid autism
Vilka tecken syns under det första levnadsåret?
Terje Falck-Ytter, leg psykolog och docent vid Institutionen för psykologi, Uppsala
universitet

4 april kl 14–16

Jämlika levnadsförhållanden?
Utvecklingen av levnadsförhållanden för personer med
utvecklingsstörning jämfört med övriga befolkningen de senaste 16 åren
Õie Umb Carlsson, socionom, medicine doktor, forskare vid Institutionen för
folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Alla föredrag äger rum i Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3
Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D
Anmäl om du vill delta:
E-post: cff@cff.uu.se
Tel: 018-471 64 45

Mer information: www.cff.uu.se/CFF_foredrag/
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Välkomna till
vernissage
14 februari 2019 klockan 12.00 – 15.00.
Plats: ”Torget”, Funktionsrätt Uppsala läns kansli,
Kungsgatan 64 i Uppsala.
Fotografisk konst av Axel Ahlsén.
GE MAKTEN VIDARE
Fotografierna i mina verk ser jag inte som några färdiga bilder,
utan mer som unika paletter med både färg och form. Dessa
paletter utgör sedan grunden för matematiska kompositioner.
Som jag ser det är matematiken ett resultat av människans
förmåga till fantasi. Vi försöker identifiera mönster för att
förutsäga framtiden. Dessa mönster har utvecklats till dagens
matematik, men även till musik. På samma sätt som takten i en
låt skänker den dess rytm, använder jag rotationer för att ge
mina verk en rytm.
Hälsningar,
Axel Ahlsén
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SORGECAFÉER VÅREN 2019
För dig som förlorat en anhörig/vän och som vill ha stöd i din
sorg. En mötesplats med möjlighet till samtal och tillfälle att få
träffa andra i liknande situation.
Vi bjuder på ”gofika”.
Datum:
Torsdag 14 februari kl 17:00-19:00
(sista anmälningsdag 13 februari)
• Fredag den 8 mars 17:00-19:00
(sista anmälningsdag 7 mars)
Anmälan:
Kontakta anhorigstod.uppsala@redcross.se
eller ring 073-444 84 66.
Adress:
Röda Korsets Träffpunkt, Trädgårdsgatan 16 C
(inne på gården, bottenvåningen).
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Hanna och Maria kommer att delge sin resa med att leva med sin hårt
strokedrabbade pappa och make.
En tuff resa som givit dem nya perspektiv på livet. De kommer också att belysa
vikten av att ”sätta på sig syrgasmasken först”, vårda sig själv för att kunna ge
kärlek och orka i vardagen.
Föreläsare: Maria Norrman Erixson, Maka, Ordförande i styrelsen för
strokeföreningen i Uppsala och Hanna Erixson, dotter.
Informatörer i pausen: Anhörigcentrum, Socialpsykiatrin, Brukarombudet ,
Äldreombudet mfl.
NÄR: Torsdag 14/2
TID: 13:30-15:30
LOKAL:Dragarbrunnsgatan 71, Mariasalen, Stiftets Hus
http://www.sesamuppsala.se
http://www.sesamuppsala.se/sesam-forelasningar/sesam-forelasningar-var2019/
Östra Ågatan 93 753 18 Uppsala
072-201 89 71
info@sesamuppsala.se
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NeuroRehab C-län

Inbjudan till öppet möte om rehabilitering
Tid: 19 februari 2019, kl. 15-17
Plats: Funktionsrätt Uppsala län, Kungsgatan 62, lokal Storan
Anmälan: Senast 14 februari till brukarombud@uppsala.se
NeuroRehab C-län är en nystartad förening under Neuroförbundet med syfte
att verka för en tillgänglig rehabilitering och möjlighet till egenträning för
personer med neurologisk diagnos eller skada i Uppsala län.
Under hösten 2018 har brukarombudet fångat upp att flera föreningar uttryckt
att det finns intresse för att identifiera och eventuellt samordna gemensamma
behov.
Välkommen att delta och inspirera till samarbete mellan föreningar och andra
relevanta aktörer. Vi undersöker tillsammans om det finns intresse att driva
frågor som rör rehabilitering tillsammans.
Under mötet bestämmer vi om och hur vi vill gå vidare.
Det finns möjlighet att få information om NeuroRehab C-län och teckna
medlemskap om så önskas.

Med vänlig hälsning,
Christina Brännström
Ordförande NeuroRehab C-län

Kristina Bromark
Brukarombud Uppsala kommun
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Kampen mot livet
Från sorg och vanföreställningar till en lång återhämtningsvandring
Malin kommer att ta med dig på en resa från sorgen av att ha förlorat sin
mamma plötsligt vid tolvårsålder. Livet rullar på eller gör det verkligen det?
Hon bär mycket inom sig och när hon läser sista terminen på universitetet rasar
hela hennes värld. Hon går in i en djup depression med vanföreställningar och
tappar bort sig själv totalt. Det är bara början på flera år med skuld, skam och
självmordstankar som leder till flera självmordsförsök. Hon blev
feldiagnosticerad med bipolär sjukdom och kommer även att berätta hur hon
har tagit sig vidare och hittat tillbaka till sig själv igen.
Andra frågor som Malin kommer att beröra:
• Hennes egna fördomar och rädslor innan hon själv blev drabbad av psykisk
ohälsa
• Hur viktigt det är med kunskap
• Dela med sig av sina strategier för att överleva
• Hur hon har hittat tillbaka till en balanserad vardag
• Vikten av bemötande från vårdpersonal, vänner, anhöriga med flera
• Kontakten med psykiatrin
• Vad är egentligen sjukt och vad är friskt?
Om föreläsaren: Malin Einarsson Carlsson, (H)järnkollambassadör
NÄR: Tisdag 26 februari
TID: Klockan 13.30-15.30
LOKAL: HEBY, Folkets hus, Centralgatan 1
http://www.sesamuppsala.se/sesam-forelasningar/sesam-forelasningar-var2019/
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Som andra föräldrar... eller?
Om föräldraskapets utmaningar när man har funktionsnedsättning.

Onsdag 27 februari kl 18–20
Att vara förälder innebär utmaningar för de flesta. Om man dessutom har en
funktionsnedsättning blir utmaningen ännu större.
Vi får höra föräldrar berätta om sina erfarenheter av att balansera föräldraskapet
med egna svårigheter. Det kan handla om:






känslan av att vara annorlunda
att inte räcka till för sina barn
att inte fixa saker som andra föräldrar tar för givet
att inte orka låta barnen ha kompisar hemma
att inte förmå följa med barnen på aktiviteter
Hur påverkas barnen av att ha en förälder med funktionsnedsättning och vad gör det
med relationen till eventuell partner?
Är du själv förälder med egna svårigheter? Detta kan bli tillfälle att träffa andra
föräldrar som brottas med samma utmaningar. Kanske till och med startskottet till ett
föräldraforum?
Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,
S:t Johannesgatan 28 D, Uppsala
Så här hittar du till Infoteket (länk till Google)
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.
Alla intresserade är varmt välkomna! Fri entré. Hörslinga finns.
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NeuroRehab C-län

NeuroRehab C-län
har sitt första ordinarie årsmöte
Datum: 2019-03-07
Tid: kl 15-17
Plats: Kungsgatan 62, plan 5, Uppsala
Föreningens verksamhetsområde: verka för en
tillgänglig rehabilitering och möjlighet till egenträning
för personer med neurologisk diagnos eller skada i
Uppsala län
Medverkar gör PJ Tjärnberg från Neuroförbundet

Anmälan ditt deltagande och eventuell
födoämnesallergi senast den 28 februari till:
rehab.c-lan@neuro.se
Årsmöteshandlingar finns tillhanda på årsmötet, kan också
rekvireras via e-post.

Välkommen!
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STYRELSEUTBILDNING genom ABF
Nu kan vi erbjuda er en styrelseutbildning i Uppsala den 4-5 maj!
Är du nyfiken på styrelsearbete men osäker på vad en styrelse faktiskt
gör? Vad kännetecknar en bra styrelse? Vilka uppgifter och skyldigheter
har den som sitter i en styrelse?
Styrelsen har en viktig roll i föreningen, under kursen fördjupar vi oss i vad en
styrelse har för uppgifter och vilka krav som finns på en styrelse. Vi diskuterar också
kring hur man kan utveckla sin organisation och bli bättre på att fatta beslut.
Vi diskuterar också kring etik och moral i styrelsearbete samt hur man kan aktivera
sina medlemmar på bästa sätt.
Denna Föreningskunskap/Styrelseutbildning vänder sig både till dig som är helt ny
samt till dig som varit med länge och vill fräscha upp dina kunskaper.

Här nedan är länken där man kan anmäla sig:

https://www.abf.se/arrangemang/uppsalalan/uppsala/foreningskunskap-styrelsearbete/styrelseutbildning/
mvh,
Maria Miranda
Verksamhetsutvecklare
_________________________________
Arbetarnas Bildningsförbund
ABF i Uppsala län
Telefon direkt: 0101990450
Mobil: 0703186791
Växel: 01019900440
maria.miranda@abf.se
Besöksadress: S:t Persgatan 22B, 75329 Uppsala
Postadress: S:t Persgatan 22B, 75329 Uppsala
https://www.abf.se<https://www.abf.se/>
ABF är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser,
föreläsningar och kulturarrangemang i alla landets kommuner
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Tänkvärt
"Vi tar inte saker för vad de är –
utan för vad vi är."
Anaïs Nin (1903-1977),
fransk-amerikansk författare.

***************************************************************************
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se
018 – 56 09 11, 072-532 45 22
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