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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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Hejsan, 
 
Nu drar vi tillbaks klockan till vintertid och bjuder in mera mörker...behöver vi verkligen en 
timme extra utav detta nådens år 2020?   
Majoriteten av svenska folket önskar behålla sommartiden, vilket  är helt rimligt.  
 
Dess värre har Uppsala plötsligt hamnat i ett virrvarr av regler, skyldigheter och 
förhållningsorder gällande pandemins restriktioner. Med påföljden ändrade levnadsvanor; 
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/geodatan-avslojar-sa-andrades-lansbornas-
vanor-under-de-lokala-restriktionerna-i-uppsala-16-9? 
 
Blir arg på mig själv då jag befinner mig i situationer utan möjlighet att undvika viss kontakt, 
eller om jag blir distraherad och inte fokuserar på avståndet.   
Man ska ligga steget före, alltid vara uppmärksam, ha koll på läget.  
 
Mitt i pandemins skräckscenario tar sig EU-parlamentet tid att enas om ett beslut;  
Namnbyte av vegokorv och vegoburgare kommer inte att genomföras, trots eventuellt  
dilemma som kan uppstå med rivaliserande köttfärs. Som vegetarian kan jag pusta ut. 
 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vegokorv-och-burgare-far-behalla-namnet  
 
 
Från rosa band till ett blått – under november stöder vi kampen mot  
prostatacancer! 
 
https://www.mustaschkampen.se/ 
https://sv-se.facebook.com/Mustaschkampen/ 
 
 
 
  Ta hand om er, 
  Helene 
 
 
    

   
_______________________________________________________________ 

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

   
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/geodatan-avslojar-sa-andrades-lansbornas-vanor-under-de-lokala-restriktionerna-i-uppsala-16-9?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/geodatan-avslojar-sa-andrades-lansbornas-vanor-under-de-lokala-restriktionerna-i-uppsala-16-9?
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vegokorv-och-burgare-far-behalla-namnet
https://www.mustaschkampen.se/
https://sv-se.facebook.com/Mustaschkampen/
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.  

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar ett möte.  

Deltagare måste kunna hålla avstånd och tvätta/sprita händerna. 

 

mailto:jocke.gunnarsson@c.hso.se
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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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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: 

 Onsdagen den 25 november 2020, klockan 14.00 – 17.00. 

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  

Hälsningar/ Länets styrgrupp för Effektiv och nära vård 

 

mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Igår hade Funktionsrätt Sverige ordförandemöte.  
Med anledning av situationen på landets LSS-boenden, som bland annat tas upp i 
Uppdrag Gransknings program ”Dicks rop på hjälp” från den 14 oktober, kom vi 
överens om ett gemensamt uttalande om vad vi anser behöver göras. 
  
Läs hela uttalandet här: 
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/kunskapslyft-men-ocksa-skarpare-
sanktioner-mot-lss-boenden-som-bryter-mot-lagen-24787 
  
  
Bästa hälsningar  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070 885 42 65 
 _________________________________________________________________  
 
Projektet ”Min sexualitet – min rätt” har idag gått ut med följande pressmeddelande 
där vi berättar om den stora undersökning vi ska genomföra för att kartlägga sexuell 
hälsa hos personer med funktionsnedsättning: 
 https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/nu-ska-funktionsratt-sverige-och-
rfsu-kartlagga-sexuell-halsa-hos-personer-med-funktionsnedsattning-24682 
  
Vi inleder projektet med att undersöka behov och hinder som personer med 
funktionsnedsättning upplever inom området sexualitet och reproduktion.  
Utifrån resultaten kommer vi att forma resterande delen av projektet som löper till 
mars 2023. 
  
I detta arbete är medlemsförbunden i Funktionsrätt Sverige avgörande och vi hoppas 
att ni som nyckelaktörer vill hjälpa till att sprida ordet så att så många som möjligt 
inom rörelsen kan komma till tals i projektet. 
  
Ni kan läsa mer om projektet på vår hemsida och där ta del av löpande information 
om vad vi gör:  
https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/ 
  
Vänligen 
  
Veronica Östervall 
Kommunikatör och administratör 
Projektet Min sexualitet – min rätt 
_____________________________ 
  
 

 
  

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/kunskapslyft-men-ocksa-skarpare-sanktioner-mot-lss-boenden-som-bryter-mot-lagen-24787
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/kunskapslyft-men-ocksa-skarpare-sanktioner-mot-lss-boenden-som-bryter-mot-lagen-24787
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/nu-ska-funktionsratt-sverige-och-rfsu-kartlagga-sexuell-halsa-hos-personer-med-funktionsnedsattning-24682
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/nu-ska-funktionsratt-sverige-och-rfsu-kartlagga-sexuell-halsa-hos-personer-med-funktionsnedsattning-24682
https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/
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Inbjudan till digital workshop: 
Hur skapar vi mer inkluderande lärmiljöer? 

  
 
Tid: den 4 november kl 13:00 - 16:00 
Plats: distansmöte via Zoom 

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till en digital workshop inom 
ramen för ett delprojekt om universell utformning av utbildning och lärmiljöer.  
 
Du inbjuds att vara med i en workshop där vi med utgångspunkt i ett mångfalds- och 
funktionsrättsperspektiv inventerar behov och diskuterar lösningar för en mer 
inkluderande skola. 
  
Workshopen arrangeras i samverkan med arkitektbyrån Codesign AB, som 
tillsammans med Rädda barnen tagit fram ett verktyg, Bygga’re Tryggare, som kan 
användas för att inkludera barn i planering och design av tryggare lärmiljöer. 
 
Rätt från början och Codesign vill nu undersöka hur metoden kan vidgas och 
förankras i ett funktionsrättsperspektiv. 
 
I workshopen får du möjlighet att bidra med dina erfarenheter och kunskaper! 
  
Det krävs inga speciella förberedelser men deltagande i en kreativ workshop som 
denna bygger på att alla bidrar med sina erfarenheter och kunskaper. 

Om du undrar över något kan du kontakta Rätt från börjans projektledare Diana 
Chafik, E-post: diana.chafik@funktionsratt.se 
 
  
Deltagarantalet är begränsat till 12 deltagare.   
(Om det blir fler anmälningar upprättar vi en reservlista - huvudsakligen utifrån 
anmälningstidpunkt). 
  
Anmälan 
Länk till anmälan och mer info 
  
  
Tor Gustafsson 
Kommunikatör 
_____________________________ 
  
rattfranborjan.nu 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070-169 98 61 

 

https://codesign.se/
https://codesign.se/byggare-tryggare/
mailto:diana.chafik@funktionsratt.se
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/inbjudan-till-digital-workshop-hur-skapar-vi-mer-inkluderande-larmiljoer/
https://rattfranborjan.nu/
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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     
 

 

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/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-standard-for-personcentrerad-vard-och-sen/
http://www.funktionsratt.se/
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Till styrelsen, förbundsordförande, kanslichefer, kansliet, 
länssamarbetsorganisationer och nätverket jämlik hälsa, 
  
 
Regeringen utsåg i december 2019 en särskild utredare, barnläkaren Peter 
Almgren, att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga.  
 
Uppdraget innefattar bland annat förebyggande och främjande insatser för både den 
fysiska och psykiska hälsan, samt insatser inom den nära vården som kan avlasta 
den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. 
  
Några av Funktionsrätt Sveriges medlemsföreningar är representerade i 
utredningens referensgrupp.  
 
Men Peter Almgren ska under en timmes dialogmöte den 20 november berätta om 
utredningens arbete för hela Funktionsrätt. 
  
För anmälan: https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/mote-med-
utredningen-sammanhallen-god-och-nara-vard-for-barn-och-unga/ 
  
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     

 
 

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/mote-med-utredningen-sammanhallen-god-och-nara-vard-for-barn-och-unga/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/mote-med-utredningen-sammanhallen-god-och-nara-vard-for-barn-och-unga/
http://www.funktionsratt.se/
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Här kommer information gällande Astma- och Allergiförbundets årliga 
stipendie till minne av Kerstin Hejdenberg. 
 
Dela gärna i era kanaler! 
 

Se även bifogad PDF med info. 
  
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 
  
       
www.astmaoallergiforbundet.se 
www.asthmaallergynordic.com 

  
 

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
http://www.astmaoallergiforbundet.se/
http://www.asthmaallergynordic.com/
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Här på Infoteket försöker vi göra det bästa möjliga av dessa konstiga tider med 
social distans.  
 
Vi fortsätter med webbsända föreläsningar och kurser.  
 
Visst saknar vi att kunna se och träffa er, men för en del kanske det här till och 
med är bättre, eftersom man kan se hemifrån oavsett var man bor.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Närmast på tur är en föreläsning om att vara tjej och ha en Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (tex autism och adhd).  
Den kommer att hållas på biblioteket i Östhammar för en mindre publik. 
  
Det är redan fullsatt i lokalen, men föreläsningen kommer även att livestreamas via 
Östhammars kommuns Facebook-sida ”Att uppleva och göra”.  
 
Anmäl er gärna så skickar vi länken dit.  
Eller håll själv koll på Östhammars kommuns Facebook! 
 
OBS! denna föreläsning kommer endast att livestreamas och går inte att se i efterhand! 
  

Tjejer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
Tid: Måndag 9 november kl 18-20 
Plats: Östhammars bibliotek (fullsatt) och på webben 
 
 
 Är du nyfiken på vad autism är? Då kan du delta i en halvdagsutbildning om autism.  
 
Denna utbildning vänder sig till dig som inte har så mycket förkunskaper.  
Den ger en grundläggande kunskap om autism, vilka konsekvenser det kan innebära att ha 
autism och lite om vad man kan göra för att underlätta vardagen.  
Utbildningen kommer att vara helt webbsänd.  
 
När du anmält dig får du en länk och instruktioner om hur du gör för att delta. 
(Denna utbildning är samma som har gått en gång tidigare i höst.) 
 

Utbildningstillfälle: Om autism 
Tid: Tisdag 10 november kl 8:30 – 12 
Plats: På webben 
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Vad är intellektuell funktionsnedsättning (IF), vad innebär diagnosen och vad kan man 
göra för att underlätta i vardagen när man har intellektuell funktionsnedsättning?  
 
På denna halvdagsutbildning får du grundläggande kunskap om intellektuell 
funktionsnedsättning. Vi kommer att gå igenom IF både hos barn och vuxna.  
Utbildningen passar för dig som inte har så mycket förkunskaper.  
 
Utbildningen kommer att vara helt webbsänd.  
När du anmält dig får du en länk och instruktioner om hur du gör för att delta. 
 

 Utbildningstillfälle: Om Intellektuell funktionsnedsättning. 
Tid: Torsdag 12 november kl 8:30 – 12 
Plats: På webben 
     
 

Anmälan till   Infoteket@regionuppsala.se 
 
 

 
regionuppsala.se/infoteket 
 
S:t Johannesgatan 28 D 
752 33 Uppsala 
Tel: 018-611 66 77 

mailto:Infoteket@regionuppsala.se
http://www.regionuppsala.se/infoteket
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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. 

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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Anmälan, klicka på länken till föreläsning; 
Länk för att anmäla enskilt/privat deltagande 
Länk för att anmäla deltagande som gruppaktivitet 
Sista anmälningsdag är 30 oktober. 
  

Projektet Goda levnadsvanor 
Omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och äldreförvaltningen i Uppsala 
kommun driver tillsammans projektet Goda levnadsvanor. 
 Projektet finansieras med statliga pengar inom ramen för psykisk hälsa.  
  
Med vänlig hälsning,  
JEANETTE NORDIN 
Brukarombud 
 
Postadress: Uppsala kommun, 
Box 1023, 751 40 Uppsala 
Telefon: 018-7275006 
e-post: jeanette.nordin@uppsala.se 
 
  

 Rör på dig = träna din hjärna?  
 
Lyssna på hjärnforskaren Anders Hansen!  
Välkommen till en digital föreläsning fredag 13 november 10.00–12.00 
  
Rör på dig! Det är det bästa du kan göra för din hjärna och din hälsa.  
Det säger Anders Hansen, författare och överläkare i psykiatri, känd från tv och 
radio. Under den direktsända föreläsningen berättar han vad som händer i 
hjärnan när du tränar.  
 
Föreläsningen vänder sig särskilt till dig som bor på ett av kommunens 
boenden eller regelbundet deltar i någon av kommunens sociala 
verksamheter. 
 
Program: 
 • Kort om kommunens och regionens arbete kring goda levnadsvanor. 
 • Hjärnstark – Anders Hansen föreläser.  
Du har möjlighet att ställa frågor.  
Det kostar ingenting att delta i den digitala föreläsningen. 
  
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NiqThq83BEKJ8u0e4JX0WlSZF_4tQSJLhHavCPGqFXxUMFZGV0hSQTYzQ045NkxaTDFIWUdMU0xJTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NiqThq83BEKJ8u0e4JX0WlSZF_4tQSJLhHavCPGqFXxURURUWUNLQVFMV01LWUY5R0ZSRUo5V01EMC4u
mailto:jeanette.nordin@uppsala.se
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Demokrati och mänskliga rättigheter 

Ett digitalt Forskarna på slottet 
19 november 2020 kl. 13.30 - 16.00 

 
Länsstyrelsen i Uppsala län välkomnar dig till ett digitalt arrangemang för att under en 
eftermiddag ta del av föreläsningar och diskussion på temat Demokrati och 
mänskliga rättigheter. 
 
Läs mer och anmäl dig här: 
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---
uppsala/2020-03-10-forskarna-pa-slottet.html 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för 
ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet. 
 
Det digitala arrangemanget den 19 november är det nionde i ordningen och 
förhoppningen är att forumet ska fortsätta bidra till att skapa nya relationer och 
samarbeten i länet. 
     

Vänliga hälsningar, 
Anna-Klara Lindeborg 

   
Länsstyrelsen Uppsala län 

Anna-Klara Lindeborg 
Samordnare till landshövdingen 

  
Telefon: 010-22 33 484 

Mobiltelefon/SMS: 073-052 38 43 
E-post:anna-klara.lindeborg@lansstyrelsen.se 

Postadress: 751 86 Uppsala 
Besöksadress: Bäverns gränd 17 

Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala 
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan 

Twitter: www.twitter.com/uppsalalst 
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, 

se https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
  
 
  
 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2020-03-10-forskarna-pa-slottet.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2020-03-10-forskarna-pa-slottet.html
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
http://www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
http://www.twitter.com/uppsalalst
https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Ökad tillgänglighet på allmänna  

platser för personer med 

funktionsnedsättning 

Boverket får i uppdrag att se över regelverket som handlar om att ta bort 

hinder mot tillgänglighet på allmänna platser och hinder mot användbarhet i 

lokaler dit allmänheten har tillträde. 

 Syftet är att snabbare öka tillgängligheten i befintliga miljöer för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

- Alla människor, med eller utan funktionsnedsättning, ska ha möjlighet att röra sig så 

obehindrat som möjligt i samhället.  

Därför är det viktigt att fler enkelt avhjälpa hinder såsom tunga dörrar, höga trösklar eller 

dålig belysning försvinner, säger bostadsminister Per Bolund. 

 

För att i en snabbare takt öka tillgängligheten i befintliga miljöer, inte bara invänta att 

miljöerna byggs om eller ersätts, finns det sedan 2001 bestämmelser med krav om att enkelt 

avhjälpta hinder ska åtgärdas i publika lokaler som allmänheten har tillträde och på allmänna 

platser. Det rör sig om åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda lokaler.  

 

Några exempel på lokaler som allmänheten har tillgång till är bibliotek och 

idrottsanläggningar. Allmänna platser kan exempelvis vara en park eller en gata. 

 

Genomförandet av funktionshinderspolitiken är viktig och befintliga brister i tillgängligheten 

ska tas bort. I den senaste uppföljningen bedömde dock Boverket bedömde att det 

fortfarande finns hinder. Boverket pekar även på ett antal lämpliga åtgärder för att förenkla 

regelverket. 

 

Mot bakgrund av detta får Boverket i uppdrag av regeringen att analysera hur en reglering 

av vem som ansvarar för enkelt avhjälpta hinder kan utformas.  

Myndigheten ska även utreda om det är möjligt att undanta vissa enkla åtgärder från den 

ekonomiska bedömningen som ska göras.  
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Boverket ska lämna förslag på författningsreglering. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2021. 

Fakta 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och 

full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som 

grund.  

Målet ska också bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 

Genvägar 

Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken  

Boverkets analys av reglerna om enkelt avhjälpta hinder 

Presskontakt 

Hanna Björnfors 

Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund 

073-509 26 05 

e-post till Hanna Björnfors  

  

   

 

 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/05/prop.-201617188/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/analys-av-reglerna-om-enkelt-avhjalpta-hinder/
mailto:hanna.bjornfors@regeringskansliet.se
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Hur har brukare påverkats av Coronapandemin? 

 

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 

 

 

 

 

mailto:brukarombud@uppsala.se
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Infoteket fyller 15 år 

Jubileum med webb-föreläsningar 27 november, kl 9-16. 

 Egen kunskap ger egenmakt. Infotekets chef Eva-Lena Söderlund berättar om 

varför Infoteket kom till och om behovet av information, sett ur ett brukar-  

och föräldraperspektiv.    

 Jämlika levnadsförhållanden? Öie Umb-Carlsson, forskare vid Centrum för  

forskning om funktionshinder, Uppsala Universitet berättar om utveckling av  

levnadsförhållanden för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

 Pusselbiten som saknas. Ida Rask, mamma till ett barn med den sällsynta 

diagnosen 22Q11 berättar om ett liv som många gånger är klurigt, men också 

alldeles underbart och härligt.  

 ESSENCE samlar diagnoserna till en helhet. Elisabeth Fernell är barnläkare 

med specialisering inom barnneurologi och habilitering.  

Hon förklarar hur man med begreppet ESSENCE tillåts att fokusera på 

svårigheter och stödbehov snarare än enskilda diagnoser.  

 Kulturinslag från Teater Blanka 

 Könsskillnader inom autism. Karl Lundin Remnélius, doktorand vid Karolinska 

Institutet presenterar resultat från sin forskning. 

 Vad betyder Infoteket för dig? Psykolog Curt Westin intervjuar Stina Nilsson, 

Pernilla Rydberg Hallén och Jonas Wik.  

Ett samtal om betydelsen av kunskap om sin eller sin anhöriges diagnos. 

Mer information: www.regionuppsala.se/infoteket15ar 

Frågor: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 

Ingen deltagaravgift. 

 

https://www.regionuppsala.se/infoteket15ar
mailto:infoteket@regionuppsala.se
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Riksfärdtjänst - Uppsala kommun 
Du måste söka riksfärdtjänst minst en månad innan önskad resdag.  

Om din ansökan kommer in för sent, eller är ofullständig, kan det innebära att du inte  

kan resa även om du skulle ha rätt till det. 

www.uppsala.se 

 

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/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/fardtjanst/riksfardtjanst/
www.uppsala.se
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/fardtjanst/riksfardtjanst/
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TÄNKVÄRT 
 
 
 

"Innan du drar slutsatser, 
ta reda på fakta. 
Innan du dömer, 

förstå varför. 
Innan du sårar, 

känn in. 
Innan du talar, 

tänk efter." 
 
 
 

//Jesper Caron (född 15 april 1973), föreläsare och humörtränare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

