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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/
https://one-lnk.com/x1ezr0Ywlj2HKA93_MxzmwasHSmC-bOV8WPxi4p5dOLnsMfM_e7BdULKOqBhT45gbCwvplwvwrS1IfZCxhFMUMDfA/x1ebAddDgDVYjiTV9RDcB9LErMeyTlOyJx7ap947lzJALb7cWj3qFCm23C9uaHwrrrrJKn3i7ybzuUAdBYtqfedBdi-gYzrfIICxSEqEcf4iNKd068JLWrti-ek39P2Vlvbj9eyy4QWJ1Vtk-5EDlnnYQ/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/�
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Hejsan, 
 
Jag har nyligen blivit med svärson och har därmed tilldelats titeln svärmor. 
Beskrivningen av själva ursprunget till namnet ”svärmor” är kompakt och diffus. 
 
 Dock helt klart diskriminerande att svärmödrar oftast framställs som osympatiska i film, 
 litteratur, serier. Kan bli ett avskräckande exempel för framtida svärson. 
 
”Relationen till svärmor tillhör de omtalade släktskapsrelationerna i skämthistorier och 
nidvisor, vars grund sannolikt är att relationen i sig rymmer en potentiell generationskonflikt 
och i viss mån en intressemotsättning”. /källa Wikipedia 
 
Finns massvis av skämtsamma (?) svärmorscitat, däremot väldigt få citat om svärfaderns roll. 
Av någon oklar anledning. 
   
Växter med stickig yta kallas Svärmors tunga och Svärmors kudde… 
 
Svärmödrar har ögon i nacken (de ser felen överallt).  
 
Lär känna modern innan du gifter dig med dottern.  
(Arabiskt ordspråk)  
 
 
 
 
 
Hur löser din förening aktiviteter och möten under pandemin?  
Skriv hit och berätta för publicering i Torsdagsbladet! 
 
Nästa nummer den 29 oktober 
// Trevlig höst, 
Helene 
_______________________________________________________________ 
 
 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se  
 
     
 
 
 

mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Kansliet stängt till och med den 25 november 2020 
 

Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län beslutade på sitt styrelsemöte den 20 augusti att 
kansliet ska vara fortsatt stängt för personal och besökare.  
 
Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.  
Under pågående pandemi så har kansliet stängt för att motverka spridning av covid-19.  

Kansliet är stängt till och med den 25 november 2020.  

Besked kommer från styrelsen under vecka 47 (16/11 - 22/11) om hur det blir efter den 
25/11. 
 
Tryckeriet har öppet på begränsade tider, och är för närvarande bemannat tisdagar och 
torsdagar under eftermiddagar i första hand.  

Kontakta Jocke Gunnarsson om du vill ha tryckning eller boka in ett utskick via e-post.  
Hans kontaktuppgifter är: 
E-post: jocke.gunnarsson@c.hso.se  

Telefon: 018 - 56 09 14. 

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

Konferensrum Ettan, (för medlemmar med allergi och annan överkänslighet) och 
konferensrum Tvåan, (för medlemmar som behöver hörselslinga och mikrofon/högtalare) 
samt konferensrum Storan (för medlemmar som behöver hörselslinga mikrofon/högtalare) 
är numer bokningsbara. 
 
Det som gäller för att kunna genomföra ett möte är att det genomförs med ansvar för att 
hålla avstånd, 2 meter, och att ingen trängsel uppstår. 
 
Samt att alla besökare har god handhygien och använder den handsprit som finns intill    
toaletterna på kansliet. 

Vidare så måste det hinnas med att städas och sprita av de ytor och utrymmen som använts i 
konferenslokalerna mellan varje möte.  
 
Möte i konferensrum Ettan får inte genomföras samtidigt som ett möte i konferensrum 
Tvåan.  

mailto:jocke.gunnarsson@c.hso.se
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Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar ett möte.  
Deltagare måste kunna hålla avstånd och tvätta/sprita händerna. 

Den som ansvarar för mötet har även ansvar för att informera de som deltar 
 på mötet om vilka regler som gäller. 

Bokar konferensrum gör du genom att kontakta: 
Linda Sundblom Eriksson 
Telefon. 018 – 56 09 22 
E-post: linda.sundblom@c.hso.se 
 

Vi ser alla fram emot den dag då vi kan lämna Coronasmittan bakom oss.  
Men tills dess gäller: 

Hänsyn 

Omtanke 

Samarbete 

Skydda varandra 

Tålamod 

Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer.  

 

Läs mer på krisinformation.se  
eller ring 113 13. 

Hälsningar /Janne 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman  
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 41 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 
 

http://krisinformation.se/
https://hsouppsalalan.org/
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Till styrelsen, förbundsordförande, kanslichefer, länssamarbetsorganisationer 
och nätverket jämlik hälsa, 
  
Med anledning av den nya standarden SS-EN 17398:2020, Patientdelaktighet i hälso- och 
sjukvård - Minimikrav för personcentrerad vård, ordnar Funktionsrätt Sverige ett 
webbinarium den 5 november med titeln: Standard för personcentrerad vård – och sen? 
 
Vi kommer bland annat diskutera om det går att standardisera ett förhållningssätt?  
Och hur kan en sådan standard användas? Kommer regioner och kommuner att använda sig 
av standarden? Vilken nytta har vi som patienter av en standardiserad personcentrerad 
vård? 
  
Medverkande är: 
Axel Wolf, docent vid Göteborgs universitet och knuten till Centrum för Personcentrerad 
Vård (GPCC). 
Kristina Söderlund, Funktionsrätt Sveriges representant i standardiseringskommittén  
SIS/TK 602. 
Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för God och nära vård på SKR. 
Inger Ros, förbundsordförande på Riksförbundet HjärtLung. 
  
För mer information och anmälan:  
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-standard-for-personcentrerad-
vard-och-sen/ 
  
Varmt välkommen. 
 
 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/om-oss/kalendarium/webbinarium-standard-for-personcentrerad-vard-och-sen/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-standard-for-personcentrerad-vard-och-sen/
http://www.funktionsratt.se/
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Här kommer information gällande Astma- och Allergiförbundets årliga 
stipendie till minne av Kerstin Hejdenberg. 
  
 Kerstin Hejdenberg var under 90-talet ordförande för såväl Astma- och Allergiförbundet 
som dess forskningsfond. 
  
Vid hennes bortgång 2000 inrättades en minnesfond som varje år delar ut stipendier till 
doktorander inom barnallergologisk forskning. 
 
Stipendiets ändamål är att uppmuntra forskning om psykologiska och sociala dimensioner i 
den allergiska sjukdomen, samt prioritera forskning som kan leda till förbättrad 
kommunikation mellan vårdpersonal och patient, och fonden stöder gärna tvärvetenskaplig 
forskning.  
 
Här kan ni läsa om en tidigare stipendiat. 

  
Ansökningstiden är fr.o.m. den 1 oktober till den 31 oktober 2020.  
Ansökan görs via ett webbformulär som du hittar på  
www.allergiforskning.se under fliken ”KH stipendium”. 

 
För mer information kontakta fondsekreterare Ulrika Lindblom, tfn 08-506 28 220 
eller ulrika.lindblom@astmaoallergiforbundet.se. 
  
Vänliga hälsningar / Kind regards 
Ulrika Lindblom 
 
Samordnare rekommenderade produkter/ Fondsekreterare 
Astma- och Allergiförbundet 
08-506 28 220 
ulrika.lindblom@astmaoallergiforbundet 

 

 

 

https://astmaoallergiforbundet.se/nyheter/forskar-om-allergisk-matstrupe-hos-barn-fortfarande-en-okand-sjukdom/
http://www.allergiforskning.se/
mailto:ulrika.lindblom@astmaoallergiforbundet.se
mailto:ulrika.lindblom@astmaoallergiforbundet
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Ingen ska behöva göra resan i vården på egen hand.  
FOKUS Patient® är med dig på vägen! 
 
Den 21 augusti höll FOKUS Patient® ett digitalt möte med bland annat utdelning av 
utmärkelsen Årets Patientföreträdare 2019, redovisning av resultatet av en enkät om 
patientrörelsen i Sverige och en liten förhandspresentation av den kommande digitala 
plattformen för FOKUS Patient®. Här kan du se seminariet på YouTube! 
 
Vi hoppas att alla patientföreträdare oavsett förening, nätverk, förbund eller 
riksorganisation vill vara delaktig i, och hjälpa oss att utveckla plattformen för FOKUS 
Patient® och sprida den till fler för bättre kunskap och information. 
 
Som en del i det kommer vi att i första steget bjuda in till särskilda presentationer via 
Zoom för er som är ordförande, generalsekreterare, vd eller i annan ledande position 
för att ni ska få veta vad detta handlar om, och kunna ta ställning till om ni vill vara 
med från början och synas på plattformen vid lansering. 
 Var uppmärksamma på er e-post de närmaste dagarna för inbjudan! 
 
För mera information: Penilla Gunther, penilla.gunther@penilla.se 
Presskontakt: Petra Eurenius, petra@eurenius.net 
 

FOKUS Patient® är stolta finalister i Reuters Events Pharma Awards Europé 2020 
 
Vi vill också berätta att FOKUS Patient® blivit nominerade och är finalist i den europeiska 
tävlingen Reuters Events Pharma Awards Europé 2020 i kategorin ”Patient Advocate” för 
initiativet att samla stora som små aktörer på samma arena för att tillsammans skapa 
relationer och kunskap inom vården. 
 
Vi är mycket stolta över detta och hoppas att det kan ge vind i seglen för både vår nya 
plattform men också patientrörelsen i stort. 
 
Den 19-20 oktober är det presentationer och prisutdelning, och vill du få goda exempel 
från hela Europa på aktiviteter som företag och organisationer gjort tillsammans, (och 
heja på oss, den 20/10 vid 17-tiden), kan du anmäla dig kostnadsfritt:  
Skaffa din plats genom att klicka här!  
 
 

https://youtu.be/hpgXPJAeOEE
mailto:penilla.gunther@penilla.se
mailto:petra@eurenius.net
https://www.reutersevents.com/events/awards/eu-index.php
https://www.reutersevents.com/events/awards/eu-index.php�
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 Aktuellt från Elektroniskt expertstöd (EES) 
 
Nya kundfall i EES webbutbildning 
Nu finns det två nya kundfall tillgängliga i EES webbutbildning.  
 
Temat i kundfall Bert 4 år är inhalationsläkemedel till mindre barn, här lyfts även fördelarna 
med att använda funktionen stänga signal samt hur du hittar avslutade signaler. 
 I kundfall Eva 40 år är temat dubbelmedicinering och inaktuella recept, här belyses även 
fördelarna med att göra en EES-analys oavsett kundens ålder eller antal recept.  
De nya kundfallen tillsammans med övriga delar i webbutbildningen hittar du här: 
https://elektronisktexpertstod.se/ 
Vi tackar EES-användargrupp för ett bra samarbete med kundfallen. 
 
Fokusvecka barn vecka 43 
Den 19-25 oktober är det åter dags för en fokusvecka på Sveriges alla apotek.  
Det är en gemensam satsning i branschen som initierats av Sveriges Apoteksförening. 
 E-hälsomyndigheten bidrar med användarstatistik och nya kundfall till webbutbildningen. 
I år är det fokus på barn under 12 år och hur EES kan stödja farmaceuten i att förbättra 
läkemedelsanvändningen. 
 
En utmaning med barn är att det ibland saknas dosering i SPC/FASS.  
För att ge stöd till farmaceuten i den farmakologiska kontrollen kompletterar EES ofta  
med doseringsrekommendationer från andra källor som Läkemedelsverkets 
behandlingsrekommendationer, British National Formula, Pediatric Dosage Handbook  
och Expertgruppens kliniska erfarenhet. 
Passa gärna på att göra EES webbutbildning innan fokusveckan, framförallt det nya 
kundfallet Bert 4 år. 
 
Kategorin Övrig info 
Kategorin kommer fortsatt vara aktiv i EES efter positiv återkoppling från alla 
apoteksaktörer. Den uppskattas av farmaceuter.  
Signalerna är till stor hjälp och ger stöd i kundmötet på apoteket.  
Utbildningsmaterial samt frågor och svar som finns på E-hälsomyndighetens webbsida 
kommer uppdateras.  
Övrig info signalerar i EES när det finns två eller flera recept med samma substans, styrka och 
läkemedelsform, vilket kan innebära ett möjligt för tidigt uttag på något av recepten. 
Kategorin aktiverades i april 2020 när regeringen, på grund av covid-19 pandemin, beslutade 
att tills vidare begränsa rätten till uttag av läkemedel till den mängd som kunden behöver 
under en tremånadersperiod, oavsett om läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet eller om 
patienten själv betalar för läkemedlen.  
Bestämmelserna regleras i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. 

https://one-lnk.com/x1ezr0Ywlj2HKA93_MxzmwasHSmC-bOV8WPxi4p5dOLnsMfM_e7BdULKOqBhT45gbCwvplwvwrS1IfZCxhFMUMDfA/x1eF-A_4pIvclwp1mDDnYc_9yacMTEdGht1vxwq2nTbFluq6zaIGJFpnIcnA8Wrddj8_s7vQ7w1dgs4uEiDcsnPekxDRtjrxsWW2VdZO1k3Sfjws4r7NY7H3EkeLApgOJvmGpI4gQU9ZuUFiHopJHu-aw/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
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Ökad använding av EES 
Sedan samtycket för att göra en EES-analys togs bort den 1 juni har användningen ökat. 
Under vecka 39 var det närmare 380 000 analyser vilket är glädjande.  
 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) uppdaterades den 1 juli, de innebär bland 
annat att farmaceuten ska beakta patientens samtliga recept i elektronisk form vid den 
farmakologiska kontrollen. 
 Eftersom EES tar hänsyn till de inaktuella recept kunden har som kan påverka de aktuella 
recepten kan EES vara ett bra stöd till dig som farmaceut i de nya föreskrifterna. 
 
Uppdatering av EES-webb 15 oktober 
Natten mellan den 14 och 15 oktober genomförs produktionssättning av 17.1.11 releasen.  
 
Detta medför att vissa apotek kan behöva rensa cacheminnet på varje dator och användare 
eftersom den historiska informationen måste tas bort för att EES-webb ska fungera.  
Den nya uppdateringen innebär att det kommer synas (med antal) om det finns några 
avslutade signaler under fliken ”Avslutad signal”. 
 
Hör av dig! 
Avslutningsvis önskar vi att du hör av dig vid frågor och synpunkter.  
Det är viktigt för oss att få veta om det finns något som kan förbättras. 
Tillsammans kan vi göra EES ännu bättre! 
Du når oss på servicedesk@ehalsomyndigheten.se 
 
Vänliga hälsningar 
EES-teamet, E-hälsomyndigheten 

 

 
Växel: 010-458 62 00 
Kundtjänst: 0771-766 200 

 
registrator@ehalsomyndigheten.se  
ehalsomyndigheten.se 

 

 
 

mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se
https://one-lnk.com/x1ezr0Ywlj2HKA93_MxzmwasHSmC-bOV8WPxi4p5dOLnsMfM_e7BdULKOqBhT45gbCwvplwvwrS1IfZCxhFMUMDfA/x1ebAddDgDVYjiTV9RDcB9LErMeyTlOyJx7ap947lzJALb7cWj3qFCm23C9uaHwrrrrJKn3i7ybzuUAdBYtqfedBdi-gYzrfIICxSEqEcf4iNKd068JLWrti-ek39P2Vlvbj9eyy4QWJ1Vtk-5EDlnnYQ/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
tel:+46104586200
tel:+46771-766%20200
mailto:registrator@ehalsomyndigheten.se
https://one-lnk.com/x1ezr0Ywlj2HKA93_MxzmwasHSmC-bOV8WPxi4p5dOLnsMfM_e7BdULKOqBhT45gbCwvplwvwrS1IfZCxhFMUMDfA/x1ebAddDgDVYjiTV9RDcB9LErMeyTlOyJx7ap947lzJALb7cWj3qFCm23C9uaHwrrrrJKn3i7ybzuUAdBYtqfedBdi-gYzrfIICxSEqEcf4iNKd068JLWrti-ek39P2Vlvbj9eyy4QWJ1Vtk-5EDlnnYQ/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
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Utbildningstillfälle: Om autism  

Torsdag den 22 oktober 2020, kl 8.30–12.00  

Tisdag den 10 november 2020, kl 8.30–12.00  
 
Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig om autism:  
 
• Vad betyder diagnosen och hur ställs den?  
• Vilka konsekvenser kan det innebära att ha autism?  
• Vad kan man göra för att få vardagen att fungera bättre?  
 
Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,  
S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala. 
  
Anmälan: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.  
Max antal deltagare under Coronapandemin är 15 personer. 

Ingen deltagaravgift. Alla intresserade är varmt välkomna!  
 
Utbildningen är ett samarrangemang med habiliteringen i Uppsala. 
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 Utbildningstillfälle: IF hos barn 
 Tisdag 27 oktober 2020, kl 8.30–12.00 

 

 Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig om intellektuell 
 funktionsnedsättning (IF) hos barn 
 
 • Vad betyder diagnosen och hur ställs den?  
 • Vilka konsekvenser kan det innebära att ha IF?  
 • Vad kan man göra för att få vardagen att fungera bättre? 
 

 Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center,  
 S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala. 

 Anmälan: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.  
 Max antal deltagare under Coronapandemin är 15 personer.  
 Ingen deltagaravgift.  
 
 Alla intresserade är varmt välkomna!  
 
 Utbildningen är ett samarrangemang med habiliteringen i Uppsala. 
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Hej! 
  

Jag heter Rakel Gunnemark och är anställd på ABF Uppsala Län sedan månadsskiftet.  
Jag kommer vara er kontaktperson och ansvarige verksamhetsutvecklare på ABF framöver 
och ni är varmt välkomna att kontakta mig på  
mailadress rakel.gunnemark@abf.se eller på telefonnummer 010-199 04 44. 
  
Jag vill jättegärna boka in ett möte med er inom den närmsta tiden för att få lära känna er, 
diskutera er nuvarande verksamhet samt få en bild av era behov och planer för framtiden. 
 
Återkom gärna till mig med förslag på tid och datum för mötet samt om ni vill genomföra 
mötet digitalt, via telefon eller personligen. 
  
Ser fram emot vårt framtida samarbete! 
  
Varma hälsningar,  
Rakel Gunnemark 
Verksamhetsutvecklare 
_________________________________ 
Arbetarnas Bildningsförbund 
ABF i Uppsala län 
Telefon direkt: 010-199 04 44 
Mobil: 070- 518 47 50 
Växel: 010-199 04 40 
rakel.gunnemark@abf.se 
Besöks- och postadress: S:t Persgatan 22B, 75329 Uppsala 
https://www.abf.se 
 
ABF är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och 
kulturarrangemang i alla landets kommuner. 

mailto:rakel.gunnemark@abf.se
mailto:rakel.gunnemark@abf.se
https://www.abf.se/
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 Välkommen till ABF i Uppsala läns kombinerade årsmöte och halvårsmöte  
den 2 november 2020! 

Vi vill hälsa dig varmt välkommen till ABF i Uppsala läns kombinerade årsmöte och 
halvårsmöte 2020. Mötet genomförs i år helt digitalt via mötesplattformen Easymeet.  
Vi kommer alltså inte träffas fysiskt någonstans utan allt genomförs digitalt.  
 
När det närmar sig mötesdagen kommer du få ett mail med inloggningsuppgifter till mötet. 
När du loggar in, vilket du kan göra direkt du fått länken, kan du gå in i mötet och testa dina 
inställningar och funktioner, titta på dagordningen och handlingar.  
För att det ska fungera så bra som möjligt rekommenderar vi att du använder en dator eller 
möjligen en surfplatta, telefon är inget bra alternativ.  
 
Rekommenderade webbläsare är Google Chrome eller den senaste versionen av Microsoft 
Edge. För att underlätta deltagande och beslut på mötet så erbjuder vi ett tillfälle för att 
testa Easymeet och bekanta sig med systemet.  
 
Testmötet sker på Teams den 19/10 kl. 18.00 och du anmäler intresse att delta 
vid detta tillfälle till mikal.styrke@abf.se. 
 För möteshandlingar och praktiska frågor, kontakta Mikal Styrke,  
e-post: mikal.styrke@abf.se, telefon: 010-199 04 42.  
 
• Verksamhetsberättelse 2019  
• Årsredovisning 2019  
• Verksamhetsplan 2021  
• Budget 2021  
 
Frågor om mötets innehåll besvaras av ordförande Agnes Jonsson via 
 e-post: agnes.jonsson@abf.se  
 
Stora, digitala möten är utmanande för både deltagare och arrangörer, men tillsammans kan 
vi göra detta möte till en demokratisk och inkluderande upplevelse. Så, än en gång, varmt 
välkommen till ABF i Uppsala läns kombinerade årsmöte och halvårsmöte!  
 
TIDER FÖR KOMBINERAT ÅRSMÖTE OCH HALVÅRSMÖTE, 2/11-2020 17.30  
Inloggning i EasyMeet påbörjas 18.30  
Årsmötet inleds 18.30 
Årsmötet avslutas 19.30 
 
ABF I UPPSALA LÄN • Telefon: 010 -199 04 40 • E-post: info.uppsala@abf.se • 
WWW.ABF.SE/UPPSALA • /ABFUPPSALABF i Uppsala län  

 

mailto:mikal.styrke@abf.se
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Se information nedan om hur man söker pengar för aktiviteter under 
friluftslivets år. Sista ansökningsdag är 10 november 2020. 
  

Nu är kriterier och tillvägagångssätt framtagna för att ansöka om bidrag för aktiviteter inom 
ramen för friluftslivets år 2021.  
Ansökningarna kommer att hanteras av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté.  
 
Information finns ute på https://svensktfriluftsliv.se/utlysning-av-medel-friluftslivets-ar/. 
 
Formulär för ansökan är ännu inte klart, men kommer att färdigställas under kommande 
vecka. 
  
Frågor gällande informationen besvaras via mejl 
till elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se. 
  
Vi kan också meddela att hemsidan för projektet nu finns tillgänglig på www.luftenarfri.nu. 
  

  
  

Med vänlig hälsning  
Sanna Ameln 
Kommunikatör, Luften är fri 
E-post: sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se 
Mobil: 0706-46 26 56 
  
Svenskt Friluftsliv 
Johannesfredsvägen 7 
168 69 Bromma 
www.luftenarfri.nu 

 
Friluftslivets år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och 
syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka 
medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. 

 -___________________________________________________________________________________________ 
Karolina Vessby 

Friluftschef 
Upplandsstiftelsen 

Telefon: 070-5116994 
Besöksadress: Storgatan 27, Uppsala 

Postadress: Upplandsstiftelsen, 751 85 Uppsala 
Fakturaadress: Upplandsstiftelsen, FE 81, Box 6363, 751 35 Uppsala, Referens: US5010001 

 

 

https://svensktfriluftsliv.se/utlysning-av-medel-friluftslivets-ar/
mailto:elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
http://www.luftenarfri.nu/
mailto:sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se
http://www.luftenarfri.nu/
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Riksfärdtjänst i jul 
  

 
Med anledning av Covid-19, ansök och boka i tid! 
  
Ansökan inför jul 
l 
Med anledning av beslutet om ensamåkning inom färdtjänst och riksfärdtjänst, 
kommer det i år att bli ett högt tryck på ansökningarna inför jul. 
 
Perioden för riksfärdtjänst är därför förlängd till hela julveckan, det vill säga 
den 21-27 december. 
 
Du som inte har ett beslut på riksfärdtjänst och ska ut och resa i jul, behöver 
ansöka om det till särskild kollektivtrafik senast 6 november. 
 
Senaste datum för bokning är 20 november. 
 
 
Information: 018-727 16 00 vardagar 9-12 och 13-15. 
Bokning sker via trafikcentralen telefon 018-727 39 00 vardagar 8-16. 
 
 
Läs mer via länken nedan: 
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/fardtjanst/riksfardtjanst/ 
 
 

 

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/fardtjanst/riksfardtjanst/
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Hur har brukare påverkats av Corona pandemin? 

Funktionsrätt Sverige genomförde en Novusundersökning om effekterna av pandemin 
sommaren 2020 för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom.  
Resultatet visade att livssituationen för många hade påverkats på ett genomgripande sätt 
under Corona pandemin.  
 
FUB har också genomfört en enkätundersökning där personer med intellektuell 
funktionsnedsättning svarat på frågor om hur det varit under pandemin.  
Även här visade resultatet att många påverkats negativt.  
 
I rollen som brukarombud har jag till uppgift att ta reda på hur situationen ser ut för 
personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom i Uppsala kommun.  
 
Jag vill därför skicka ut ett par frågor till er i föreningarna som berör pandemin.  
Frågorna är öppna och besvaras via mail, se länk nedan.  
Svaren kommer användas som ett av flera underlag i den kommande årsrapporten som 
brukarombudet årligen skriver till Kommunfullmäktige.  

 
Om fler föreningar har genomfört undersökningar under pandemin tar jag tacksamt emot 
dem via mail.  
Det spelar ingen roll om de är genomförda av era centralorganisationer eller i lokala 
föreningar.  
 
Frågor från brukarombudet:  

1. På vilket sätt har medlemmar i er förening påverkats av den pågående 
Corona pandemin? 

2. Finns det någonting som blivit bättre i samband med pandemin? 

Svar mailas till: brukarombud@uppsala.se senast 20 november. 
 

Med vänlig hälsning,  
Jeanette Nordin, brukarombud Uppsala kommun 

Postadress: Uppsala kommun, 
Box 1023, 751 40 Uppsala 
Telefon: 018-7275006 
e-post: jeanette.nordin@uppsala.se 

  

mailto:brukarombud@uppsala.se
mailto:jeanette.nordin@uppsala.se
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Referensgrupp – Effektiv och nära vård  
Reformen Effektiv och nära vård 2030 handlar om att vi behöver göra annorlunda jämfört 
med idag om vi ska klara av att leverera välfärdstjänster av god kvalitet och som är 
anpassade till invånarnas behov i framtiden.  
Effektiv och nära vård 2030 är Uppsala läns motsvarighet till det nationella arbetet med God 
och nära vård som Anna Nergårdh leder.  
Region Uppsala och länets alla kommuner står bakom målbild och inriktning.  

Ytterst handlar det om att befolkningen ska ha en god hälsa och om att minska ojämlikhet 
(Agenda 2030). Den mer konkreta målbilden för omställningen handlar om att: 

 jag har tillgång till en nära vård på nya sätt 
 jag får vara en aktiv och självklar partner i min egen vård 
 min vård samordnas med stöd av rätt kompetenser och att 
 jag får stöd i att främja min egen hälsa.  

Det finns en färdplan för omställningen i Uppsala län, men eftersom det här är en storskalig 
förändring i ett komplext system så behöver vi vara beredda på att dra lärdomar längs med 
vägen och att justera vid behov.  
 
Vi som leder arbetet med Effektiv och nära vård behöver er hjälp med att genomföra 
omställningen på ett sätt som gör att vi påminns om vad som kan leda till mesta möjliga 
nytta för dem med störst behov av omställningen, det vill säga dem som har eller riskerar att 
få stora behov av stöd från både kommun, region och andra aktörer.  
Det är även angeläget att se behoven utifrån närståendes perspektiv.  

Vi vill därför bjuda in till att medverka i en referensgrupp som knyts till omställningsarbetet. 
Syftet är att ta tillvara synpunkter från referensgruppen och använda synpunkterna till att 
utveckla vården.  
För att uppnå ett värdeskapande hälsosystem vill vi skapa delaktighet och involvering 
tillsammans med dem vi är till för.  
 
Vi ser referensgruppen som en resurs för att medskapa utvecklingen framåt, bolla idéer 
kring vad som fungerar och inte. Diskutera olika aktiviteter, går de att genomföra?  
Är aktiviteterna tillgänglighetsanpassade?  
Referensgruppen bör även läsa igenom olika dokument kring medskapad vård och komma 
med synpunkter. Gruppen bestämmer själva om arbetssätt och ambitionsnivå. 

Referensgruppens första möte planeras att genomföras digitalt:                                   
Onsdag den 25 november 2020, klockan 14.00 – 17.00. 
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Anmäl ditt intresse för att medverka i Region Uppsalas referensgrupp 
 ”Effektiv och nära vård 2030”, senast den 18 november till: janne.wallgren@c.hso.se  

 

 

 

 

 

 

 

Har någon av er undgått FULLERÖ HANDEL och café?  
 

Man behöver inte alls handla… det är inspirerande nog att strosa runt och  
titta på härliga prylar för inredning. Så fina, matchande färgkombinationer.  
 
Avsluta med gofika, gärna i den prunkande  trädgården, då vädret tillåter.  

För mer lugn och ro, besök butiken en vardag! 

 

https://www.fullero.nu/ 

https://www.facebook.com/fullerohandel/             

 

 

 

  

 

 

 

 

                    

 

 
 

Tips från redaktören 

mailto:janne.wallgren@c.hso.se
https://www.fullero.nu/
https://www.facebook.com/fullerohandel/
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TÄNKVÄRT 
 

 
 
 

"Förtroende är det bästa en tränare kan ge sin spelare 
oavsett ålder. Allt annat är sekundärt." 
 
 
/Magnus Grahn (född 7 januari 1964), elingenjör, handbollstränare  
och handbollsexpert på SVT Sport. 

 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

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
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