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På grund av Covid-19 så har vi stängt våra lokaler tillfälligt i 

förebyggande syfte. 

 
Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.  
Under pågående pandemi har styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län fattat detta 
beslut för att motverka spridning av covid-19. 

 
Läs mer på bloggen som uppdateras nästan dagligen för ”just nu” info. För 
kontaktuppgifter till just din förening, kika här. 

 

https://hsouppsalalan.org/blogg/
https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/
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Nu sveper sommarvärmen in för en kort visit och lättar möjligen upp 
stämningen. 
 
Uteserveringar och kaféer måste denna vår ha glesare mellan borden. 
Vissa följer inte dessa riktlinjer – men hur svårt kan det vara? 
”Det drabbar inte mig mentaliteten” finns nog förankrad hos många. 
”Ta det säkra före det osäkra” klingar mer förnuftigt.  
 
Givetvis trist att resan man planerat och konserten man sett fram emot skjuts 
på framtiden.  Egentligen petitesser i det stora hela.  
En inställd bröllopsfest med allt vad det innebär av förberedelser, logistik och 
förväntan är däremot en aning mer påtagligt.  
 
Om de flesta ska semestra i Sverige bör det ju bli ett uppsving för inhemsk 
turism och dess ekonomi. Upptäck Sverige – Sverige är fantastiskt! 
En undran; får alla semesterfirare plats, med tanke på att hålla avståndet till 
varandra?  
 
 
Ta hand om er, 
Helene 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervardagshjälte: 
https://svt.se/nyheter/utrikes/over-100-miljoner-insamlat-av-
promenerande-99-aring 
 

 

https://svt.se/nyheter/utrikes/over-100-miljoner-insamlat-av-promenerande-99-aring
https://svt.se/nyheter/utrikes/over-100-miljoner-insamlat-av-promenerande-99-aring
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Aktuellt om Tryckeriet och utgående post 
 

· Tryckeriet är för närvarande bemannat tisdagar och torsdagar, 
eftermiddagar i första hand. 

Kontakta Jocke om du vill ha tryckning eller boka in ett utskick via  
e-post till jocke.gunnarsson@c.hso.se eller på telefon 018 – 56 09 14. 

· Kuvertering och manuell adressering av större utskick, (fler än 100 
brev), utförs av föreningarna själva. 

· Linda kör större utskick på onsdagar vid behov.  
De föreningar som vill köra sina utskick kan naturligtvis göra det, om 
man till exempel vill lämna in ett utskick en torsdag eller fredag. 

· Enstaka brev frankeras och postas av föreningarna. 

 

// Jocke Gunnarsson, tryckeriansvarig, Funktionsrätt Uppsala län 
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Läkemedelstillgång är en stor fråga för många och speciellt nu under 
Coronapandemin är det fler som undrar om samhället klarar av 
läkemedelsförsörjningen. 
  
Jag har bett Sveriges Apoteksförening, (som företräder i stort sett alla apotek i 
Sverige), beskriva läget för våra medlemsförbund.  
 
Länken finns här: 
https://funktionsratt.se/nyhet-fragor-och-svar-om-lakemedelstillgang-under-
coronapandemin/ 
  
Återkom gärna om någonting är oklart eller om ni har andra funderingar. 
  
  
  
Med vänlig hälsning 
  
Roshan Tofighi, PhD 
Intressepolitisk utredare 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Swedish Disability Rights Federation 
  
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08- 546 404 20 
www.funktionsratt.se     
 
Följ oss på Facebook: funkratt.se och twitter: @funkratt_se 
  

https://funktionsratt.se/nyhet-fragor-och-svar-om-lakemedelstillgang-under-coronapandemin/
https://funktionsratt.se/nyhet-fragor-och-svar-om-lakemedelstillgang-under-coronapandemin/
http://www.funktionsratt.se/
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 Försök inte lura mig! 

 
Lär dig stå emot bedragarnas knep 

De vanligaste bedrägerierna riktade mot äldre är fokus i mötespaketet Försök inte lura mig.  
 
Genom aktiva möten lotsas deltagarna genom verkliga händelser via filmsekvenser i syfte att 
skapa igenkänning och diskussioner. Försök inte lura mig ska ge deltagarna högre 
medvetenhet om vilka brott som begås, stärka förmågan att stå emot försöken och ta bort 
skamkänslan av att ha blivit utsatt för brott.  
 

Vill du veta mer?  
Försök inte lura mig är framtaget av polisen i samverkan med PRO, SPF Seniorerna, SKPF 
Pensionärerna och Brottsofferjouren. Om du vill veta mer kontakta din organisation. 
 

Här hittar du utbildningspaket; 
brottsofferjouren.se 
pro.se 
spfseniorerna.se 
skpf.se 
 

Skydda dig mot bedrägerier på nätet  
Bedrägerier har alltid funnits men det blir vanligare att de sker via nätet.  
På internet är det lättare att dölja sin rätta identitet och utge sig för att vara någon annan. 
Därför är det viktigt att du är extra försiktig med vad du gör på nätet.  
 
Här kommer några tips som gör det lättare för dig:  
 Klicka aldrig på länkar i till exempel mail om du inte är helt säker på vem som 
har skickat mailet. Länkarna går ofta till sidor där du uppmanas ladda ner något eller ange 
dina kortuppgifter.  
 Erbjudanden om att du vunnit något till exempel en telefon, presentkort eller 
liknande är ett sätt för bedragarna att komma åt dina personliga uppgifter.  
 Ha olika lösenord till dina inloggningar till appar och konton på nätet.  
Om någon kommer över ditt lösenord till en sida så har de inte inloggning till alla dina 
konton.  
 

För mer info polisen.se 

http://www.brottsofferjouren.se/
https://pro.se/
https://www.spfseniorerna.se/
https://www.skpf.se/
polisen.se
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NYHETSSVEP OM CORONAKRISEN 
  

 
De tvingas jobba på olika ställen – oroliga för att 
sprida smitta  
Vi fortsätter att följa nyhetsflödet om hur Coronavirus påverkar personer 
med funktionsnedsättningar.  
I helgen har det bland annat handlat om LSS-personals oro för att smittan 
ska spridas extra snabbt när det tvingas arbeta på, och röra sig mellan, flera 
olika boenden. 

Här nedan tipsar vi om fler nyheter. Alla våra artiklar om Coronakrisen finner 

du även på   https://www.hejaolika.se/nyckelord/coronakrisen 

  

Riskgrupper pekas ut 
I en rapport från Socialstyrelsen identifieras fler riskfaktorer än tidigare.  
Bland de faktorer som pekas ut finns intellektuell funktionsnedsättning  
och rörelsenedsättning. 

  

Anställd kritiserar bristande skydd 

I GP skriver en anställd på ett LSS-boende om oron över bristande 
virusskydd. 
 ”För oss som jobbar i frontlinjen mot covid-19 blir Folkhälsomyndighetens 
strategi och Sveriges bristande beredskapslager en riktigt hemsk 
verklighet.” 

Läkare varnar för ”etisk glidning” 

Svenska Läkaresällskapet skriver i en debattartikel på Svd.se att de är 
”allvarligt bekymrade över vissa skrivningar i Socialstyrelsens nationella 
principer för vårdprioritering under extraordinära förhållanden”. 
 Läkarna varnar för en oroande etisk glidning. 

Tvingas ta semester när sonens dagliga verksamhet stänger 

Många dagliga verksamheter har stängt ned med hänvisning till 
Coronakrisen. Det slår hårt mot föräldrar och anhöriga som måste rycka in 
och ge stöd istället. 
 Aftonbladet berättar om Milton (som har autism och downs syndrom) 
och hans mamma som tvingats ta ut semester på grund av att dagliga 
verksamheten i Värmdö har stängt. 

  

  

 

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ1MCZkPWgyczl5N3M=.Z8T1UNIFebyel7kyGkxegg7J9tV2CKYyXBhxDoAxPso
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ1MCZkPWgyczl5N3M=.Z8T1UNIFebyel7kyGkxegg7J9tV2CKYyXBhxDoAxPso
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ1MiZkPXA3bTlvMHI=.-y5Tzv-QyLFj8nyTaGuC79S5sDBW8XE50rYZvECfi48
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ1OCZkPW84azhoNnE=.elE7w6ZDKQTMW7Hrbn9t47CSlPm0eowvc8M0vGqUSQg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ1OCZkPW84azhoNnE=.elE7w6ZDKQTMW7Hrbn9t47CSlPm0eowvc8M0vGqUSQg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ1OCZkPW84azhoNnE=.elE7w6ZDKQTMW7Hrbn9t47CSlPm0eowvc8M0vGqUSQg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ2MCZkPWY2YzlwNHY=.zB5i8IvtwYZlhSRIsZYKahXWzWwW-T8xUpojjosFxto
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ2MiZkPWIxcTZuMXo=.SnUmoh7eyR-OG8QMBWrOocczfUlAHrxLKxFWLR1Scpg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ2MiZkPWIxcTZuMXo=.SnUmoh7eyR-OG8QMBWrOocczfUlAHrxLKxFWLR1Scpg
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Här får man koll på läkemedelstillgången under coronakrisen  

”Vi har idag inget som tyder på fler restnoteringar på grund av 

Coronakrisen, förutom läkemedel inom intensivvården”. 

 
 

 

 

 

Nu vet alla vad en besserwisser är 

Så många besserwissrar, som vi sett under några veckor med Coronakris, 
har jag aldrig upplevt tidigare, skriver Harald Strand. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Så vill FUB stoppa spridning av coronaviruset till  

LSS-bostäder 

”Vi vill att myndigheterna rekommenderar kommunerna att inte låta personal gå mel 

lan äldreboenden, hemtjänst och LSS-bostäder”. 

 

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ3NCZkPXc0bTN5MWw=.WZ83NjVHY-QzTdeHW8_6nFp_VN2y3KlgZuXNo9GtIrM
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ3MCZkPXg4dDNqNWY=.RShKIuaDyoqlWmlpUFG6HONUBFy4OE5vDvOZbpRqsAY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ3OCZkPWs3bjdpOXg=.W8qdQxW9sOJxGKg1uSk_3-ayJQXV2JKRFepZpd7Y6v0
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xNDAzMDE5ODU1MzAwMzk2MjY3JmM9bDR5MSZiPTMzOTQ3NTQ3OCZkPWs3bjdpOXg=.W8qdQxW9sOJxGKg1uSk_3-ayJQXV2JKRFepZpd7Y6v0
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Hej! 
  
 

Vi firar Världsbokdagen 23/4 digitalt på grund av Coronasituationen.  
 
I samband med dagen, har vi lanserat en digital kanal från Litteraturcentrum 
Uppsala. Kanalen heter Upplitt-TV.  
 
Vi kommer att lägga in videor/youtube länkar från våra 
aktiviteter/skrivarverkstäder/kurser på kanalen, och vi välkomnar frågor, 
reflektioner och feedback.  
 
Första medverkanden i kanalen är Litteraturcentrums ordföranden och 
författaren Lars Sund och poeten Carl-Johan Bachofner. 
  

Upplitt-TV:  
https://www.youtube.com/channel/UCciusuZw1n6pHUiXHaWG34g 
  
  
     

Vänliga hälsningar 
Anisur Rahman 
 

                                                                                                                                       
                                                                                                     

Studiefrämjandet Uppsalaregionen Västmanland 
Ljusbärargatan 2B, 3tr, 754 23 Uppsala 
Sverige/Sweden Direkt väx. tel +46 18 19 46 00 Mobil +46 725 37 11 55 
 
anisur.rahman@studieframjandet.se 
 
www.litteraturcentrum.se  
www.studieframjandet.se/uppsala 

https://www.youtube.com/channel/UCciusuZw1n6pHUiXHaWG34g
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.litteraturcentrum.se%2F&data=02%7C01%7CJan.Tjorngren%40svenskamassan.se%7Cc7b8cbb256564cefd11308d7d735ed8f%7Ce26f43c7c07b4a69aa40558cd3e6edbf%7C0%7C1%7C637214498938232079&sdata=cg6IagJEo7TfGzKaX%2B0YnggXzxTcqipt3dQnV8yhcQQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.litteraturcentrum.se%2F&data=02%7C01%7CJan.Tjorngren%40svenskamassan.se%7Cc7b8cbb256564cefd11308d7d735ed8f%7Ce26f43c7c07b4a69aa40558cd3e6edbf%7C0%7C1%7C637214498938232079&sdata=cg6IagJEo7TfGzKaX%2B0YnggXzxTcqipt3dQnV8yhcQQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2FPortalgatan%2B2B%3Fentry%3Dgmail%26source%3Dg&data=02%7C01%7CJan.Tjorngren%40svenskamassan.se%7Cc7b8cbb256564cefd11308d7d735ed8f%7Ce26f43c7c07b4a69aa40558cd3e6edbf%7C0%7C1%7C637214498938232079&sdata=yjkThbVgddioXMgD2%2F4lAOJyYGef4906pz80WdooLT0%3D&reserved=0
mailto:anisur.rahman@studieframjandet.se
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.litteraturcentrum.se%2F&data=02%7C01%7CJan.Tjorngren%40svenskamassan.se%7Cc7b8cbb256564cefd11308d7d735ed8f%7Ce26f43c7c07b4a69aa40558cd3e6edbf%7C0%7C1%7C637214498938242073&sdata=bvqK6q3wGWziRnZmBEvZ%2BdyhFwoEcLuThJZ6KvCEYOk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.studieframjandet.se%2Fuppsala&data=02%7C01%7CJan.Tjorngren%40svenskamassan.se%7Cc7b8cbb256564cefd11308d7d735ed8f%7Ce26f43c7c07b4a69aa40558cd3e6edbf%7C0%7C1%7C637214498938252068&sdata=DEKxuGNnrRWp7m9KTA%2FRSANs3wiWRjVkCQNPxroxhWo%3D&reserved=0
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JAZZ PÅ FREDAG>  

Fenomenala Margareta Bengtson är verksam både som vokalist (med ett förflutet i The 

Real Group) och harpist. Här framträder hon med vibrafonisten Mattias Ståhl, basisten Pär-

Ola Landin och med Konrad Agnas på trummor. 

Fredag 24 april kl 19.00–ca kl 20.00 

 
 

 

HELGTIPSET>  

Varje fredag skapar Konserthusets programchef Fredrik Andersson en konsert för webben, 

tematiskt byggd utifrån repertoaren på Konserthuset Play. I den digitala världen finns 

möjligheten att blanda kammarmusik med stora orkesterverk, vilket öppnar för spännande 

program. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

MISSA INTE NÄSTA VECKAS LIVESÄNDNING! 
 

 

 
 

 

LIVESÄNDNING MED KUNGLIGA FILHARMONIKERNA 
Livestreamad konsert med Kungliga Filharmonikerna under ledning av konsertmästare Joakim  

Svenheden. Musik av Grieg och Tjajkovskij.   

Onsdag 29 april 
 

 
 

  

https://email.konserthuset.se/5F07-6Y5P-2HYRR0-4GHN2-1/c.aspx
https://email.konserthuset.se/5F07-6Y5P-2HYRR0-4GHQU-1/c.aspx
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 Hej! 

  
I dessa tider när vi ska undvika fysiska möten fortsätter vi på Funktionsrätt Sverige att 
arrangera webbinarier. 
 

Nästa tisdag den 28/4 mellan klockan 12.45 - 14.00 arrangerar vi ett webbinarium med titeln 
”Prioriteringar inom området Jämlik hälsa”. 
  
Medverkande är Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius som inleder 
webbinariet. 
  
Mats Olsson som arbetar som konsult på Kairos Future.  
Mats har stor erfarenhet av att leda framtidsprojekt inom hälsa, sjukvård och omsorg och 
har tidigare haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin. 
  
Roshan Tofighi är medicine doktor och arbetar som intressepolitisk utredare på 
Funktionsrätt Sverige. 
  
Vi använder verktyget Zoom för webbinarierna.  
Verktyget är webbaserat (och finns också som app), vilket innebär att du inte behöver ladda 
hem något program. 
  

Mer information och anmälan till den 28 april. 
  
Sprid gärna denna inbjudan! 

  

  
Med vänlig hälsning 

  
Nicklas Mårtensson 

Kanslichef 
_____________________________ 
  

Funktionsrätt Sverige 

Landsvägen 50A 

Box 1386, 172 27 Sundbyberg 

08-546 40 423 

  
www.funktionsratt.se     
  
  

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-prioriteringar-inom-omradet-jamlik-halsa/
http://www.funktionsratt.se/
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 Hej alla! 

Funktionsrätt Uppsala län tillsammans med Ge makten vidare och 
Litteraturcentrum Uppsalas Kulturkväll, den 28 april klockan 17.00 - 19.00, 
är på grund av pågående pandemi INSTÄLLD! 
 
 
Nästa kulturkväll genomförs: 
 
Tid: Tisdag 26 maj, klockan 17.00 - 19.00.  
Plats: Torget, Funktionsrätts kansli, Kungsgatan 64, Uppsala.  
 

Den 26 maj medverkar bland annat: 
  
Pia-Marit Ekström, Kultur-strateg, Kultur och bildning, Region Uppsala.  
Hon kommer att berätta om "Kultur och hälsa". 
  
Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa.  
Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande 
arbete.  
 
Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett komplement till den 
medicinska vården, främjas och stärks det friska i människan. 
 
Inbjudan till kulturkvällen kommer per e-post under vecka 20, samt i 

Torsdagsbladet den 14 maj. 

 

 

Hälsningar  

/Janne 
 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Fax: 018 - 56 09 01. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 

 

 

https://hsouppsalalan.org/


12 
 

 

  
  
  
 
  
  
  

 

 

Nu släpps biljetterna ! 
 
Funktionsrätt Uppsala län är samarbetspartner/ en av arrangörerna till forumet 
som äger rum den 3-5 december på Konsert & Kongress i Uppsala. 
  
Fram till den 30 juni får du dessutom 30% rabatt på din biljett.  
 
Vi ses väl där?  
 
Hemsida: 
mrdagarna.se 
 
Länk till biljettsida: 
invitepeople.com/events/12645 
 

 
 

 
 

 

http://www.mrdagarna.se/
https://invitepeople.com/events/12645
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TÄNKVÄRT 
 

 

"Livet är strider och kval, 
besvikelser och kärlek och uppoffringar, 
gyllene solnedgångar och mörkaste oväder. 
 
Det här sa jag för en tid sedan,  
och jag vill inte tillägga ett enda ord idag." 
 
 
 

//Sir Laurence Kerr Olivier (1907 - 1989), brittisk skådespelare, regissör och 
filmproducent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
018 – 56 09 11, 072-532 45 22 

mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se

