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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. 

VI ÖNSKAR ALLA EN SKÖN SOMMAR, 

https://hsouppsalalan.org/blogg/
https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/
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Hejsan i den tropiska värmen, 

Vilken kombination av sydeuropeisk hetta och en SVEmester/ HEMester. 
 En resa till varmare breddgrader känns ganska onödigt. 

Så har en delfin siktats i havet utanför Gräsö, kan det bli mer exotiskt?   
https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/de-motte-delfin-vid-graso-helt-sjuk-upplevelse 

Hemester kom med i Språkrådets nyordslista redan 2009… men vad menas med 
coronadipp, coronakilon, hostskam etc? 

En hel del nya uttryck har uppkommit, läs och begrunda:      
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/17/coronafrilla-karantankompis-och-hostskam-vi-
blir-kreativa-i-karantan-och-det-syns 

Mät helt enkelt med älg istället för med tumstock! 

Med hopp om att alla hittar en kvadratmeter lugn och ro 
med lagom värme och utan trängsel. Håll distansen! 

På återseende den 27 augusti. 
//Helene 

Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 

https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/de-motte-delfin-vid-graso-helt-sjuk-upplevelse
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/17/coronafrilla-karantankompis-och-hostskam-vi-blir-kreativa-i-karantan-och-det-syns
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/17/coronafrilla-karantankompis-och-hostskam-vi-blir-kreativa-i-karantan-och-det-syns
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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PÅMINNELSE: KANSLIET ÄR STÄNGT! 

Den 17 mars meddelade Funktionsrätt Uppsala läns styrelse följande: 

”KANSLIET/HUSET STÄNGER IDAG (17 mars, 2020) TILLS VIDARE. 
INGEN FÅR VISTAS I LOKALERNA.” 

Under rådande omständigheter och risk för ökad smittspridning valde Funktionsrätt Uppsala 
Län (FUL) att stänga kansliet på Kungsgatan 64.  

Detta gäller fortsatt tills vidare för samtliga arbetsplatser, lokaler på 64:an samt 
möteslokalen Storan på 62:an. 

Arbetsmaterial och post får hämtas. 

Om detta inte efterföljs kommer konsekvensen innebära att FUL:s styrelse måste byta lås 
på lokalerna, med omedelbar verkan. 
Det har nu kommit flera rapporter till FUL:s styrelse om att möten fortsatt förekommer på 
kansliet!  

FUL:s styrelse förutsätter att samtliga följer våra direktiv då många av våra föreningars 
medlemmar tillhör högriskgruppen för Corona.  
Ett solidariskt ansvarstagande uppskattas vilket kan bidra till att alla tillhörande FUL, 
arbetstagare, samt föreningsmedlemmar, tar ansvar till att minimera smittspridningen av 
viruset. 

Stort tack på förhand för ert samarbete! 

Frågor kan skickas till mail: carina.pettersson@c.hso.se (kassaförvaltare styrelsen). 
Vid absolut behov kan man ringa 070 556 77 52. Notera att det är ett privat nummer. 

Hälsningar, 
Styrelsen Funktionsrätt Uppsala län 

Tryckeriet

Tryckeriet är tills vidare bemannat tisdagar och torsdagar under främst eftermiddagar.
Med undantag  för de veckor som Jocke har semester, vecka 29-30 och vecka 33-34.

Om din förening vill ha hjälp med tryck och/eller utskick kan du kontakta Jocke på 
018 - 56 09 14 eller via mejl, jocke.gunnarsson@c.hso.se
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Till föreningar som är medlem i Funktionsrätt Uppsala län 

 

 

 
 

Föreningarna inbjuds till och uppmanas att nominera (föreslå) personer till de person-val, 
som årsmötet för Funktionsrätt Uppsala län (torsdag 17 september 2020) ska göra.  

 

Årets valberedare är Birgitta Lång (Sammankallande), Lena Thorén och Pia-Maria 
Hammarling.  
 
Birgitta Lång,  

Snickar Anders väg 1  

743 94 Skyttorp 

Telefon: 070 – 415 76 08. 

E-post: uppsala@fibromyalgi.se 

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda via post, fax eller e-post  

senast den 19 augusti 2020.  

(se bifogad blankett för adressuppgifter). 

Föreningarna kan även nominera personer från andra föreningar än den egna. 

Nominerade personer måste vara tillfrågade, samt ha accepterat nomineringen. 

 

Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte hålls torsdag den 17 september 2020.Plats: 

Funktionsrätt Uppsala läns Sammanträdeslokal ”Storan”, Uppsala, klockan 17.30, 

Kungsgatan 62, 5 trappor upp. 
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Nu har ni chansen att påverka Funktionsrätt Uppsala läns arbete och utseende i styrelse och 
arbetsgrupper. Funktionsrätt existerar tack vare medlemsföreningarna och bidrar ni inte 
med kandidater till de poster som ska tillsättas så kan ni inte heller räkna med någon 
förändring varken i föreningslivet eller ute i samhället.  
 
Funktionsrätt Uppsala län, FUL, har 50 medlemsorganisationer som slutit sig samman. 

FUL arbetar med ett länsövergripande perspektiv. FULs uppgift är att förändra samhället och 

förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättningar och deras 

närstående/anhöriga. 

FUL gör det bland annat genom dialog med beslutsfattare, massmedia och andra 

samhällsaktörer där vi belyser levnadsvillkoren för dessa människor och deras 

närstående/anhöriga. 

FUL arbetar aktivt för att åstadkomma tillgänglighet, frångänglighet och förändringar i 

samhället som inkluderar alla människor. 

FUL och FULs medlemsorganisationer är alla en samlad röst/bärare av den mest viktiga 

kunskapen, den egna kompetensen och erfarenheten. 

FUL och FULs medlemsorganisationer nyttjar den kompetensen, så att samhället kan 

förbättras och utformas universellt. 

FUL är en idéburen samverkansorganisation som är politiskt och religiöst obunden.  

FUL styrs inte av något annat än FULs vision av ett samhälle för alla.  

FULs självständighet ger FUL trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte  

kan göras av andra samhällsaktörer. 

Att inte alla kan delta i samhället på lika villkor på grund av att det inte finns någon 

dialog/samverkan/medverkan med patient-funktionsrättsorganisationerna och 

anhöriga/närstående. Det är inte en individfråga. Det är en rättighetsfråga.  

Så påverka och nominera nu personer som ni tror kan hjälpa/lyfta Funktionsrätt Uppsala 

läns arbete för att åstadkomma tillgänglighet, frångänglighet och förändringar i samhället 

som inkluderar alla människor. 

 
Valberedningen genom Birgitta Lång  
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NOMINERINGAR årsmöte  
 

Mandatet utgår för följande ledamöter: 
Christina Brännström, Hanna Fredholm, Lena Nilsson,  

Carina Pettersson, Bo Östen Svensson 

Mandatet utgår för följande revisor och ersättare: 
Rose-Marie Fältås (ordinarie), Lars-Ivar Olsson (ersättare)  
 
Nuvarande valberedning (väljs på ett år): 
Birgitta Lång, Lena Thorén, Pia-Maria Hammarling 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Vår förening nominerar: 

 

Uppdrag             namn   telefon       

förening 

 

 

Ledamot för två år  ………………………………………………..………..  

 

Ledamot för två år    ………………………………………………..……….. 

  

Ledamot för två år ……………..………………………………………….. 

 

Ledamot för två år    ………………………………………………..……….. 

  

Ledamot för två år ……………..………………………………………….. 
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Förtroendevald revisor för två år (1 stycken )  

 

…………………………………………………………………………………..... 

 

Revisorsersättare för två år (1 stycken )  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Valberedare ……..………………………………………………………… 

 

   ……..………………………………………………………… 

 

   ……..………………………………………………………… 

 

Föreningens namn:_________ ___________________________________________________  

 

Uppgiftslämnare:___________________________________________ 

 

SKICKA IN NOMINERINGARNA SENAST DEN 19 AUGUSTI!!!! 
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Nuvarande styrelses sammansättning 
 

Ordförande Fabian van Blaricum (vald 28/5 2019 för 2 år mandatperiod går ut 2021) 

Kassaförvaltare Carina Pettersson (Vald 23/5 2018 för 2 år mandatperiod går ut 17/9 2020) 

Ledamot Christina Brännström (vald 23/5 2018 på 2 år mandatperiod går ut 17/9 2020) 

Ledamot Lena Nilsson (vald 23/5 2018 på 2 år mandatperiod går ut 17/9 2020) 

Ledamot Marielle Sandstedt (vald 28/5 2019 för 2 år mandatperiod går ut 2021) 

Ledamot Bo Wedin (vald 28/5 2019 för 2 år mandatperiod går ut 2021) 

Ledamot Lilian Larsson (vald 28/5 2019 för 2 år mandatperiod går ut 2021)  

Ledamot Hanna Fredholm (vald 28/5 2019 för 1 år mandatperiod går ut 17/9 2020) 

Ledamot Bo Östen Svensson (vald 28/5 2019 för 1 år mandatperiod går ut 17/9 2020) 

Revisor:   

En revisor upphandlad.  AVL revision – Anette Lindström.  

Nuvarande föreningsrevisorer: 

Olavi Lång (vald 28/5 2019 för 2 år. Mandatperiod går ut 2021) 

Ros-Mari Fältås (vald 23/5 2018 på 2 år. Mandatperiod går ut 17/9 2020) 

Revisorsersättare:   

Lars Ivar Olsson (vald 23/5 2018. Mandatperiod går ut 17/9 2020)   

Ludvig Arbin (vald 28/5 2019 för 2 år. Mandatperiod går ut 2021) 
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Funktionsrätt Sverige - en samlande aktör 

 

Otillräckligt förslag om smittbärarpenning 

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18  

 

Det är bra att regeringen nu föreslår en smittbärarpenning för närstående till personer 
som riskerar ett allvarligt förlopp vid covid-19.  
”Tyvärr är förslaget så ogenomtänkt, att ytterst få av närstående till personer i riskgrupp 
kommer att kvalificera sig för att kunna söka ersättningen”, säger Elisabeth Wallenius, 
ordförande i Funktionsrätt Sverige. 
 ”Men närstående kommer förstås att fortsätta att stanna hemma från jobbet för att 
skydda sina nära från smitta, det är en självklarhet för de allra flesta.” 

Funktionsrätt Sverige har under hela våren drivit på frågan om en förebyggande sjukpenning 
för personer i riskgrupp och en närståendepenning, med syftet att skydda personer i 
riskgrupp från att smittas av sina nära anhöriga.  
Vi välkomnade därför förslaget om en förebyggande sjukpenning som kom i början av juni, 
men var kritiska till att närstående inte omfattades. 

”Vi har följt utvecklingen hos våra medlemsförbund och vet att många närstående varit 
hemma från arbetet, utan ersättning, sedan början av mars, för att skydda sina närstående i 
riskgrupp", säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.  
"Konsekvensen blir ofta en havererad privatekonomi som förstärker stressen och oron." 

Beskedet om att en så kallad smittbärarpenning var på gång var därför glädjande.  
Den innebär att endast närstående, som arbetar minst halvtid som personlig assistent till sin 
anhöriga, eller får närståendepenning för att vårda sin anhöriga i riskgrupp och samtidigt har 
ett förvärvsarbete, kan söka smittbärarpenning.  
 
Tyvärr är avgränsningen av vilka närstående som ska omfattas av ersättningen alltför snäv. 

Dessutom måste personen i riskgrupp ha assistans beviljad med minst 20 timmar i veckan.  
Som det är formulerat i förslaget, innebär det att hela den kommunala assistansen lämnas 
utanför förordningen. 
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”Detta är problematiskt på flera sätt", fortsätter Elisabeth Wallenius.  
"Dels har långt ifrån alla personer i riskgrupp personlig assistans, dels ingår inte alla personer 
som har personlig assistans i riskgrupp.  
 
Endast en mindre grupp närstående kommer att beröras av smittbärarpenning och därmed 
kommer få personer i riskgrupp att skyddas.  
Denna bild delas av flera av våra medlemsförbund." 

Funktionsrätt Sverige konstaterar att man i arbetet låtit sig vägledas varken av den riskanalys 
som Socialstyrelsens genomfört eller av syftet att garantera en försörjning för de som 
riskerar att bli väldigt allvarligt sjuka vid covid-19. 

”Det rimliga är att regeringen tar tillbaka och reviderar förslaget så att samtliga närstående 
till personer i riskgrupp kan ha rätt till smittbärarpenning, om deras arbetssituation innebär 
risk för smitta, säger Elisabeth Wallenius. 

Funktionsrätt Sverige reagerar också på förslaget om förebyggande tillfällig föräldrapenning 
för ett barn som har varit allvarligt sjukt. 

”Även här är regeringens avgränsning alltför snäv”, fortsätter Elisabeth Wallenius. 
 ”Ytterst få föräldrar till barn med funktionsnedsättning beviljas den här typen av 
föräldrapenning vid allvarlig sjukdom.  
 
Eftersom barn inte bedöms riskera ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 omfattas inte 
föräldrar av förslaget till smittbärarpenning. 
Samtidigt är många föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning oroliga och 
avstår från att arbeta, även om det innebär förlorad inkomst, för att inte riskera sitt barns 
 liv och hälsa. Dessa lämnas helt utan skydd.  
 
Här skulle vi gärna se en ny riskanalys från Socialstyrelsen så att riskerna för barn tydliggörs 
bortom allt tvivel.” 

Läs regeringens förslag samt Funktionsrätt Sveriges remissvar 

  ______________________________________________________________________ 

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter.  
Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. 
Vårt mål är ett samhälle för alla.  

 

  

https://funktionsratt.se/vart-arbete/remisser/pm-tillfalliga-bestammelser-om-viss-smittbararpenning-med-anledning-av-sjukdomen-covid-10-och-pm-tillfalliga-bestammelser-om-forebyggande-tillfallig-foraldrapenning-for-ett-barn-som-har-varit-allvarli/
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Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, 
kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare. 
 
  
För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:  

 

Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF SOU 2020:01 

  
Läs vårt remissvar här 
  
  
Hälsningar, 
  
Lotta Löwenström 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 40 417 
  
www.funktionsratt.se     
  
 

 

 

https://funktionsratt.se/vart-arbete/remisser/oversyn-av-yrket-personlig-assistent-s2020-00202-sof/
http://www.funktionsratt.se/
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Personer med funktionsnedsättning har på många sätt osynliggjorts i Coronakrisen och 
bristande styrning inom funktionsrättspolitiken blottats.  
 
Nu måste vi ställa om, inte bara mot ett grönare samhälle, utan också mot ett samhälle som 
planeras och genomförs för att fungera för alla.  
 
Funktionsrätten måste in i all politik från början.  
När funktionsrätten finns med från start bygger vi ett samhälle som alla drar nytta av.  
 
Det skriver Funktionsrätt Sverige i Altinget idag i en artikel som också påminner regeringen 
om ett antal punkter som behöver finnas med när beslut om en ny funktionsrättsstrategi ska 
fattas. 
  
Läs och dela gärna i era egna kanaler! 
  
https://www.altinget.se/vard/artikel/funktionsratt-sverige-funktionsratten-ska-med-i-all-
politik?fbclid=IwAR24IZ6CuCjdqbENQ8qrZsfjAJP4xwJl4hfw_07lLpRhPPwFuGpIPIM7SJU 

  
Annica Nilsson 
Intressepolitisk utredare/Kommunikatör 
_____________________________ 
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 24 
www.funktionsratt.se 

  

 

https://www.altinget.se/vard/artikel/funktionsratt-sverige-funktionsratten-ska-med-i-all-politik?fbclid=IwAR24IZ6CuCjdqbENQ8qrZsfjAJP4xwJl4hfw_07lLpRhPPwFuGpIPIM7SJU
https://www.altinget.se/vard/artikel/funktionsratt-sverige-funktionsratten-ska-med-i-all-politik?fbclid=IwAR24IZ6CuCjdqbENQ8qrZsfjAJP4xwJl4hfw_07lLpRhPPwFuGpIPIM7SJU
http://www.funktionsratt.se/
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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?”. 
 
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: 
 
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 
070 885 42 65 
  
www.funktionsratt.se    
  

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/
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Kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
 
Välkommen på sommarkurs med Orda!  
 
Under 5 eftermiddagar får du upptäcka och utveckla ditt skrivande.  
Vi jobbar med roliga skriv- och bildövningar för att väcka fantasi och 
inspiration. Du behöver inte ha skrivit förut. Från 13 år. 
 
Var?   Utomhus vid Konstbruket – Ekeby bruk, ingång 2K, Uppsala.  
När?   Kursen pågår 5 dagar. Den 16, 17, 20, 21 och 22 juli.  
Klockan 13:30 -16:00. 
 

Anmäl dig senast den 30 juni till Elin Sjöman,  
018-1946 13, elin.sjoman@studieframjandet.se 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elin.sjoman@studieframjandet.se
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   Nu lanseras programmet för årets forum  

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. 

 

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. 
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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 

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, filosofie doktor, forskare vid Centrum för genusvetenskap,  

Uppsala universitet. 

 

Mer information: www.cff.uu.se/foredrag-2020/ 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. 

 

 

 

 

 

   

www.cff.uu.se/foredrag-2020/
%20cff@cff.uu.se
cff@cff.uu.se
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TÄNKVÄRT 
 
 
 

“Vila är inte ledighet och att ibland ligga på gräset 
under ett träd på en sommardag, lyssna på vattnets 
murmur eller titta på molnen som flyger över himlen, 
är inte alls slöseri med tid.”  
 
/John Lubbock (1834 - 1913) engelsk bankir, liberal politiker, filantrop, 
vetenskapsman och polymath. 
 
 

 
 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 

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