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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. 

 

 

  Önskar alla en Glad Midsommar! 
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https://hsouppsalalan.org/blogg/
https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/


 
 
 
 
 
Lennakattens järnväg passerar precis utanför min bostad, och nu är ångloket åter på rälsen. 
Mycket trevligt att höra tuffandet och tutandet, åtminstone så här i början på säsongen.  
 
Ordinarie turer startar den 27 juni, med vissa restriktioner.  

https://www.lennakatten.se/sv/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
Vad vore en midsommar utan svenska jordgubbar? 

Ulvagubben öppnade för säsongen den 15 juni,  http://www.ulvagubben.se/ 
 
Notera: EXTRAÖPPET FÖR ÄLDRE OCH RISKGRUPPER 
Kl 8.30-9.30 kommer vi erbjuda självplock för personer i riskgrupp samt äldre och vi hoppas att detta 
ska ge alla som är sugna på att komma att plocka en chans att känna sig trygga. 
 
Midsommarhelg med distans i dansen runt majstången…. 
 

Verbet ”maja” betyder enligt Svenska Akademins ordbok att ”pryda (ngt) med gröna kvistar” och det 
är därför den stång de flesta svenskar dansar kring på midsommarafton ibland kallas majstång, även 
om midsommarstång nog är vanligare. 
/Källa: svenskahogtider.com 
 
Önskar en GLAD MIDSOMMAR , sommarens sista blad kommer den 25 juni/Helene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 

  

2 

 
 
 
 
 
 

https://www.lennakatten.se/sv/
http://www.ulvagubben.se/
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/147/144.html
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
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Hej! 
 
Vi vill påminna dig om att vi fortsätter vår populära webbinarieserie om hur Sverige lever upp till 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, utifrån civilsamhällets rapport ”Respekt för 
rättigheter?”. 
 
Det finns platser kvar på nästa webbinarium som genomförs redan den 25 juni,  
09.15-10.00 och har temat självbestämmande. 
Medverkande denna gång är Mikael Klein, Anna Brandström och Ola Linder. 
 
En nyhet är de fördjupade webbinarier vi anordnar om de allmänna kommentarerna;  diskriminering 
den 2 juli, aktiv involvering den 25 augusti och tillgänglighet, den 27 oktober. 
 
Anmäl dig via länkarna nedan till vårt kalendarium där du hittar mer information om varje tillfälle. 
 
25 juni tema självbestämmande 
2 juli 9.15 – 11.00 Extra fördjupning om diskriminering – allmän kommentar 6 
20 augusti tema hälsa 
25 augusti 9.15 – 11.00 Extra fördjupning om aktiv involvering – allmän kommentar 7 
24 september tema tvångsvård 
27 oktober 9.15 – 11.00 Extra fördjupning om tillgänglighet – allmän kommentar 2 
29 oktober tema tillgänglighet 
 
Den 12 november planerar vi ett möte för att utvärdera vad som hänt politiskt sedan rapporten 
lanserades. En särskild inbjudan kommer skickas ut till er som deltagit i arbetet. 
3-5 december medverkar vi med ett seminarium på MR-dagarna i Uppsala. 
Målgrupp: 
Vi riktar oss i första hand till er som arbetar i de 110 organisationer som står bakom rapporten och vill 
bidra till att innehållet används för att driva på förslagen som lämnas. Men alla som är intresserade av 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning är varmt välkomna! 
Digital mötesplattform: 
Vi använder verktyget Zoom och har ambitionen att erbjuda direkttextning. Webbinarierna spelas in 
och kan ses i efterhand. 
Sprid gärna denna inbjudan! 
  
Bästa hälsningar  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig  
_____________________________ 
 Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A    
Box 1386, 172 27 Sundbyberg www.funktionsratt.se   
070 885 42 65 
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https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-tema-sjalvbestammande/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-funktionsrattkonventionens-allmanna-kommentar-6-om-diskriminering/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-tema-halsa/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-funktionsrattskonventionens-allmanna-kommentar-7-om-aktiv-involvering-i-beslut-och-overvakning/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-tema-tvangsvard/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-allman-kommentar-nr-2-om-tillganglighet/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-tema-tillgangllighet/
https://www.mrdagarna.nu/mr-dagarna-2020/
http://www.funktionsratt.se/


 

Välkommen att ta del av kurser på Funk-IT Lyftets webbsida! 

 

Projektet öppnar upp möjligheten att använda modern teknik i vardagen. 

http://funkit.uppsala.se/ 

Nu har Funk-IT Lyftet en egen webbsida på Uppsala kommuns Omsorgswebb.  

Där finns vårt kursmaterial som PowerPoint (bildspel), PDF och filmer på YouTube som  

ger enkel kunskap för att använda modern teknik i vardagen.  

Kurserna riktar sig både till personer som vill lära sig mer om att använda modern teknik 

 i sin vardag, och till personal som ger stöd i vardagen till personer med olika funktionsnedsättningar. 

Med modern teknik menar vi mobiltelefon, surfplatta och dator. 

Materialet och filmerna har skapats av medarbetare inom Socialpsykiatrin och Arbete och bostad inom 

Omsorgsförvaltningen, Uppsala kommun, som är kursledare i projektet. 

  

Projektet Funk-IT Lyftet finansieras av Post och Telestyrelsen. 

Välkommen att ta del av och använda materialet i din vardag.  

Sprid gärna till personal och deltagare i din verksamhet.  

Har du frågor? funkitlyftet@uppsala.se 

 

Hälsningar, 

Kursledarna och projektledningen i Funk-IT Lyftet 

 

 Vänligen 

Jennie Eriksson 
 Projektsamordnare Funk-IT Lyftet 
Omsorgsförvaltningen 
018-727 24 39 
jennie.eriksson2@uppsala.se 
funkitlyftet@uppsala.se 
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Idag släpps programmet till Mänskliga Rättighetsdagarna som äger rum 3–5 december på 

Uppsala Konsert & Kongress – och en stor del av årets program kommer att ta upp hur 

Coronapandemin och de restriktioner som har införts för att stoppa dess framfart påverkar de 

mänskliga rättigheterna.  

 

I december när vi arrangerar forumet kommer vi att ha levt med covid-19 i nästan ett år och det 

är viktigt att kunna mötas och diskutera vilka effekter viruset har haft för de mänskliga 

rättigheterna både här hemma och runt om i världen, säger Caroline Matsson, projektledare 

Mänskliga Rättighetsdagarna.  

Men programmet som lanseras under rubriken ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du 

bor?” kommer inte bara att handla om rådande pandemi.  

 

Runt 150 programpunkter, 500 medverkande och ett 80-tal utställare kommer att finnas på plats 

under MR-dagarna för att belysa frågor som rör olika aspekter av boende som en mänsklig 

rättighet. 

– Runtom i världen ser vi hur en bra bostad blir alltmer förbehållet resursstarka individer, där 

bostaden snarare blir en handelsvara framför en rättighet.  

 

Under årets forum kommer vi att diskutera vilka strukturella åtgärder som behövs för att rätten 

till bostad ska kunna förverkligas, säger Caroline Matsson. 
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De rådande omständigheterna med Coronaviruset gör att det är osäkert om Mänskliga 

Rättighetsdagarna 2020 kommer att kunna genomföras i vanlig omfattning.  

 

Arrangörerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om restriktionerna för 

offentliga sammankomster fortsätter även efter sommaren kommer beslut att tas i början av 

hösten om att flytta forumet till våren 2021. 

 

Programmet för forumet finns att ta del av på webben och till och med 30/6 kan besökare boka 

biljetter med 30 procent rabatt. 

 

LÄS PROGRAMMET  

 

LÄS OM MR-DAGARNAS CORONASTRATEGI  

 

 

 

Digitalt panelsamtal om mänskliga rättigheter  

 

För dig som redan nu längtar efter fortbildning kring mänskliga rättigheter anordnar Uppsala 

universitet tillsammans med flera av MR-dagarnas lokala värdar ett digitalt panelsamtal nu på 

onsdag under rubriken:  

"Mänskliga rättigheter, demokrati och rasismens normalisering i kristider." 

 

Läs mer och ta del av samtalet här 
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https://invitepeople.com/public/events/12645/seminars/
https://www.mrdagarna.nu/information-om-arets-forum-och-corona/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2020-05-28-panelsamtal-om-manskliga-rattigheter-demokrati-och-rasismens-normalisering-i-kristider.html?fbclid=IwAR2muMKiA6r0TSHukLBbF5birCjzAqa2swu-W6_9Jfp0z2DUsLPMQ5GnUgA
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Centrum för forskning om funktionshinder 
2020 Höstens öppna föredrag 

 
10 September kl 14–16 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Arv eller miljö? 

Niklas Dahl, professor, överläkare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, 
Uppsala universitet. 
Najah Khalifa, medicine doktor, forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala 
universitet. 
 
20 oktober kl 14–16 

Olika bedömningar av psykisk ohälsa. 

En studie av läkares och Försäkringskassans kategorisering av personer med psykisk ohälsa. 

Maricel Knechtel, filosofie doktor vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. 
 

11 november kl 14–16 

ADHD hos barn. Hur kan vi förstå betydelsen av temperament vid ADHD?  

Matilda Frick, filosofie doktor vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet. 
 

9 december kl 14–16 

Ulleråker – från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt. 

Hur påminns vi om de personer som vistats på Ulleråker som patienter? 

Hedvig Mårdh, filosofie doktor, forskare vid Centrum för genusvetenskap och 
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 
Cecilia Rodehn, . doktor, forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 
 
Välkomna att delta! 

 

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se eller telefon 018-471 64 45. 

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45. 
 

Alla föredrag äger rum i Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3. 

Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7 D. 
 

Mer information  

www.cff.uu.se/foredrag-2020/ 
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För information om Covid- 19, ring 113 13 eller 11 77.  

För hjälp att handla, ring Röda Korset 018-14 32 17. 
 

Glad midsommar! 

 
Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten: 

Var rädda om varandra; Håll avstånd! 

Undvik stora folksamlingar! 

Stanna hemma om du känner dig sjuk! 

Om du är du 70 år eller äldre - var mycket försiktig! 

 
Arabiska       
ي         يد   ع س ! 
بع ح إ  شادات   ائ رة وإر عا ة ال حة دائ  :ال
ن إه م ري االخ ظ ب لى وحاف باعد ع ات   ساف  !ال 
عات       يرة ال    ب ك  !ال
ق ي إب يت ف ب عرت إذا ال ش ال رض   !ب
س ة 70 ك ت إذا بر أو  ن ,أك  ! دأ حذرأ ك
 
Dari 
شاوره يه و ها   و  ز های   بت  رک يحی های  راق ي  را  ح ق ع يد      اي
گر  راق  يد ه دي ش ا له :ب ا  ين ف را ب ا  فظ   يد ح  ک 
ی از رده اي زرگ های گ يد ا   ا  ب  ک 
ه در يد خا  ر ب ا  ساس اگ ضی اح يد  ري ک  ي   
ر سال 70 اگ ا و  ش ر ي ي د ع ر آن از ب ش ر داري ي ان  راق  ب يد خود  ش ا  ب
 
Bangali 
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Persiska 
س ان اب ی   ش ه خوب يد دا ش ا  !ب
ی از ز های راه  ائ شت  رک هدا يروی ب يد پ  :ک 
گر ظ  وا کدي وده؛ ي له ب ا  ت را ف يد رعاي  !ک 
عات از س رده     يز گ ره يد پ  !ک 
ساس  ورت در ي اری اح ه در ب يد خا   !ب ا 
ر ه ۷۰ اگ سال ا  ش ر ي ي يد ب لی هس  ي يد  واظ  خ ش ا  – !ب
 
Turkiska  
Mutlu ve neşeli yazortası (Midsommar) Halk Sağlığı Kurumu’nun öneri ve 
tavsiyelerine uy: · Birbirinize dikkat edin; sosyal mesafeyi koruyun! · Büyük 
kalabalıklardan kaçının! · Kendinizi hasta hissediyorsanız evde kalın! · 70 yaş ve 
üzerindeyseniz çok dikkatli olun! 
 
Franska 
Joyeux Été! 
Suivez les conseils et récommandations de 
l 'Autorité Publique de la santé. 
Prenez soin des uns et des autres; 
Gardez vos distances! 
Évitez les grandes attroupements ! 
Restez à la maison si vous vous sentez malade! 
Si vous avez 70 ans ou plus -Soyez très prudent! 
 
Tigrinska  

ጽቡቕ ፍር ቒ ሓጋይ (Midsommar) ይግበረልና! ምኽርን ሓደራን ሓይሊ ዕማም ህዝባዊ ጥዕና 

ንከታተል! ነንሕድሕድና ንተሓላለ! ርሕቐት ኣብ ሞንጎና ንሓሉ!!! ብዝሒ ሰብ ዘለዎ ምትእኽኻብ 

ነወግድ! ናይ ምጽላእ መልክዕ እንተደኣ ተስሚዑና ካብ ገዛ ኣይንውጻእ! ዕድመና 70 ወይ ልዕሊኡ 

እንተኾይኑ ብጣዕሚ ንጠንቀቕ! 

 
English  
Happy Midsummer holiday! We encourage everyone to follow the general advice and 
the recommendations issued by the Public Health Agency of Sweden 
(Folkhälsomyndigheten): Protect yourself and others- keep the distance! Avoid public 
gatherings that exceeds the amount of 50 people allowed Stay home if feeling ill, 
even with mild symptoms! If 70 years and over - please stay cautious and avoid close 
social contact to limit any risk of infection 
 
Sorani (kurdiska)  
س ی اوەڕا کی   ێ  خۆش هاوي 
يڕەوی * ه ی و ڕێ  ای پ کا  ه اري ا ۆژگ گهی ئ هر ا  س ی ف ه درو ه   ادری * . ب اگ ک ری ئ ه ن ي  ب
اپ، هب ێوا  ان  هودای ید  ن   هوە * . ب ه دوورک غی ل ال هرەب ه * . ق هوە ل ێ هرەوە  اڵ ێک ب  ا  ست ک  هه
يت ه يت دەک ش هخۆ گهر * .   ه ۆ ئ يت ۷۰   ساڵ ان  ت ي ري هورە  اداری زۆر گ اگ ه ۆتخ ئ  . ب
 
 
 
 
 



10 
 

 
Kurmanji (kurdiska)  
Cêjna we yan nivêhavînê pîrozbe! 
Li ser gotin û pêşnîyarîyên Desteya Tenduristîya Giştî bişopînin. 
Hevdû hişyar bikin û ji hev dur bisekinin. 
Cihê mirov pir be dur bimînin. 
Heke hûn nexweş bin, li mal bimînin. 
Heke hûn 70 û di ser 70 salî re bin xwe baş bi parêzin. 
 
Spanska 
 Feliz Verano. Siga los consejos y recomendaciones de la Autoridad de Salud 
Pública: Cuidese el uno del otro; ¡Mantén distancia! ¡Evita grandes multitudes! 
¡Quédate en casa si se sientes enfermo! Si tiene 70 años o más, Tenga mucho 
cuidado! 
 
Afariska 
Cagay gudeh qafayda kol tamqay! 
Qaafiyat madabih fayu kee Madqah rammit 
Sittah xuwaawa, tabbol ittak soola! 
Kaxxa gaaboynah arooca xagura! 
Biyaakttek buxal idiy! 
70 ih karma akkek wohuuk tembek cubbi gey! 
 
Somaliska 
Is daryeela ; kala fogaada! Ka taxadar goobaha ay dad badan ay isugu soo ururaan! 
Guriga joog haddi aad dareemeysid in aad xanuunsan tahay! Haddi ay da´daadu 
tahay 70 sano ama aad ka weyn tahay aad u foojignow! 
 
Ryska 
Счастливого лета! 
Следуйте советам и рекомендациям Управления Общественного 
Здравоохранения: 
-Берегите друг друга; Держите дистанцию! 
-Избегайте больших скоплений людей! 
-Оставайтесь дома если вам плохо! 
-Если вам 70 лет или больше-будьте очень осторожны! 
 
Amhariska 

መልካም: በጋ 

የህዝብ ጤና ባለስልጣንን ምክሮች እና ምክሮች ይከተሉ- 

እርስ በርሳችሁ ፍሩ። 

ርቀቱን ያቆዩ: ትላልቅ ስብስቦችን ያስወግዱ! 

ህመም ከተሰማዎት ቤትዎ ይቆዩ! 

በጣም ይጠንቀቁ 70 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ:: 

 
 
För information om Covid- 19, ring 113 13 eller 11 77.  
För hjälp att handla, ring Röda Korset 018-14 32 17. 
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Anhöriga och coronaviruset 

Pressmeddelande: Eurocarers kräver omedelbara åtgärder för att stödja 

informella omsorgsgivare i Europa. 

Läs mer 

 

Unicef lämnade över rapport om hur barn påverkas av coronapandemin. 

Läs mer 

 

Barn och unga extra utsatta under coronakrisen. 

Läs mer 

 

Många samtal till Cancerlinjen från anhöriga. 

Läs mer 

 

Socialstyrelsen ger råd till anhöriga som vårdar en närstående. 

Läs mer 

 

Stödmaterial för samtal om covid-19 med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning eller autism. 

Läs mer 

 

Minds självmordslinje nu öppen dygnet runt. 

Läs mer 

 

 

 

 

 

 

 

https://anhoriga.se/nyheter/pressmeddelande-eurocarers-kraver-omedelbara-atgarder-for-att-stodja-informella-omsorgsgivare-i-europa/
https://anhoriga.se/nyheter/unicef-lamnade-over-rapport-om-hur-barn-paverkas-av-coronapandemin/
https://anhoriga.se/nyheter/barn-och-unga-anhoriga-extra-utsatta-under-coronakrisen/
https://anhoriga.se/nyheter/manga-samtal-till-cancerlinjen-fran-anhoriga-/
https://anhoriga.se/nyheter/socialstyrelsen-ger-rad-till-anhoriga-som-vardar-en-narstaende/
https://anhoriga.se/nyheter/stodmaterial-for-samtal-om-covid-19-med-personer-med-intellektuell-funktionsnedsattning-eller-autism/
https://anhoriga.se/nyheter/minds-sjalvmordslinje-nu-oppen-dygnet-runt/
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Ny rapport lyfter ungas upplevelser av våld i hemmet  
 

I maj publicerade Maskrosbarn sin nya rapport "Jag tyckte jag bodde i helvetet".  

I den berättar ungdomar om hur det känns att bli utsatt för våld av någon som står 

en nära. 

Läs mer 

 

Kunskap minskar stigmatisering  
 

Kunskap hos omgivningen om psykisk ohälsa är viktig för anhörigas välmående.  

Det visar en studie från Mälardalens högskola där man undersökt hur anhöriga till 

personer med psykisk ohälsa upplever stigmatisering från omgivningen.  

I studien intervjuades åtta anhöriga till personer med tillstånd som ångest, 

depression och utmattningssyndrom.  

Läs mer 

 

 
 Uppdaterad webbplats ska underlätta för personal  
 

Socialstyrelsen har lanserat en ny version av webbplatsen Kunskapsguiden. 
Förhoppningen är att det nu ska vara lättare för den som arbetar inom socialtjänsten 
eller hälso- och sjukvården att hitta tillgänglig kunskap, stöd och vägledning. 
Läs mer 

 

Forskarmöte kring flerfunktionsnedsättning i Berlin  

 

Under två dagar i början av mars i år deltog Nka vid ett SIRG-möte kring PIMD i 
Berlin.  
PIMD står för Profound Intellectual and Multiple Disability och är att jämföra med det 
vi i Sverige kallar flerfunktionsnedsättning (dvs en kombination av omfattande 
rörelsenedsättning och svår/mycket svår intellektuell funktionsnedsättning). 
Läs mer 

 

https://anhoriga.se/nyheter/ny-rapport-lyfter-ungas-upplevelser-av-vald-i-hemmet-/
https://anhoriga.se/nyheter/ny-rapport-lyfter-ungas-upplevelser-av-vald-i-hemmet-/
https://anhoriga.se/nyheter/kunskap-minskar-stigmatisering-/
https://anhoriga.se/nyheter/uppdaterad-webbplats-ska-underlatta-for-personal-/
https://anhoriga.se/nyheter/forskarmote-kring-flerfunktionsnedsattning-i-berlin-del-2/
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Ta del av Nka:s webbinarier som är tillgängliga för alla och kan ses 
i efterhand  

 

Inspelade webbinarier:  
 
Leva livet medan det pågår. 
 
Vägen mot ömsesidig integration - Råd för bättre ömsesidig och hållbar integration i 
stödet för anhöriga till migranter med funktionsnedsättningar. 
 
Anhörigskap i en annorlunda tid - hur är det, vad vet vi och vad gör vi?  

 

Kommande webbinarier: 
 
Samverkan - Tre förvaltningar - tillsammans för barn, unga och anhöriga den 18 juni. 
 
Ögonstyrda samtalsapparater den 10 september. 
 
Leva livet medan det pågår - Livskvalitet - vem bedömer och hur?  
Den 24 september.  

Läs mer 
 
 
 

 

 

  

 
 

https://anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarier-2020/
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Boktips: Åldras med intellektuell funktionsnedsättning  

Svenskt Demenscentrum har, tillsammans med utredare Lars Sonde vid Stockholms 

läns Äldrecentrum, tagit fram denna bok med kunskap och handfasta råd kring 

åldrandet med intellektuell funktionsnedsättning. 

Läs mer  

 

 

Forskare får medel till nytt projekt om bedömningsstöd 

 lrika  ärkestig-Berggren, som är forskare vid Linnéuniversitetet, har f tt medel till 

projektet   tve kla, testa o h implementera en metod för bedömningsstöd av barns 

omsorgsansvar i so ialtjänstens barnav rdsutredningar". 

Läs mer 

 

Tyst kommunikation med terapihunden Doris  

 

Tack vare terapihunden Doris har Ida, 11 år, fått ett ökat välbefinnande och en 

trogen vän, och mamma Jennie Westman en ny yrkesidentitet. 

Läs mer 

 

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlar in, strukturerar och sprider 

forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet.  

Tillsammans med anhöriga, personal och beslutsfattare vill vi göra skillnad för 

anhöriga och deras närstående. 

 
 

 

 

 

 

 

https://anhoriga.se/nyheter/boktips-aldras-med-intellektuell-funktionsnedsattning/
https://anhoriga.se/nyheter/forskare-far-medel-till-nytt-projekt/
https://anhoriga.se/nyheter/forskare-far-medel-till-nytt-projekt/
https://anhoriga.se/nyheter/tyst-kommunikation-med-terapihunden-doris/
https://anhoriga.se/nyheter/tyst-kommunikation-med-terapihunden-doris/
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 Tänkvärt 
 

  

 

Det är bättre att vara 

omsorgsfullt overksam än  

att arbeta slarvigt." 

/Spanskt ordspråk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22 
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