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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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God fortsättning, 2021 inleddes med en mångfald av sprakande raketer i ett storslaget 

fyrverkeri. Nytt år med nya möjligheter är ett vanligt motto …. Utbytt till nytt år och nya 

rekommendationer, restriktioner, lagar, regler och ett allmänt kaos. Inklusive vädret.  

 

Rekommenderas att bära munskydd inom kollektivtrafiken, specificerat rusningstid.  

Ändå väljer många att avstå. Är det kostnaden som påverkar inköp och användning?  

De billigaste CE-märkta munskydden i förpackning på 50 stycken kostar ca 130 kr (på nätet).  

 

Intressant studie från Karolinska Institutet angående tygvarianten av munskydd; 

”En litteraturstudie koordinerad av Karolinska Institutet och McMaster University i Kanada 

visar att munskydd av tyg ger en filtrering på klinisk nivå vilket kan minska spridningen av 

virus som sars-cov-2.”  

https://nyheter.ki.se/munskydd-av-tyg-kan-minska-smittspridningen- 

av-sars-cov-2 

 

Dan Eliasson är åter ett exempel på makthavare, företrädesvis män, som ignorerar 

pandemins grundläggande restriktioner.  

MSB:s generaldirektör, av alla, riskerar karriär och rykte för att träffa sina nära och kära.  

Reser iväg till Gran Canaria under julen, på enligt honom en nödvändig tripp.  

Hemma igen tar han konsekvenserna, och med lite värdighet i behåll lämnar han sin 

befattning. Jamen det var ju storsint… bortsett ifrån att han omgående får en tjänst på 

regeringskansliet och där fortsätter att håva in runt 160.000 kr i månadslön.  

Smart drag eller trodde han verkligen att resan skulle gå obemärkt förbi? 

Om någon orkar, här Eliassons urskuldande förklaring; 

https://www.expressen.se/nyheter/statsvetarna-om-andra-resan-natt-en-grans/ 

 

Ett något roligare initiativ;  

”Som dedikerad datorspelare föddes en idé tidigt under pandemin hos Inger Grotteblad: 

 Att få fler att upptäcka spelandet genom att starta en grupp för spelande seniorer. 

– Intresset har varit stort, berättar 68-åringen”. 

svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hon-livar-upp-karantanlivet-for-aldre-genom-dataspel 

// källa SVT Nyheter, Uppsala 

 
/Vi fick åtminstone en vanlig vinter,   
Helene 
 
    

    
 

  

https://nyheter.ki.se/munskydd-av-tyg-kan-minska-smittspridningen-%0bav-sars-cov-2
https://nyheter.ki.se/munskydd-av-tyg-kan-minska-smittspridningen-%0bav-sars-cov-2
https://www.expressen.se/nyheter/statsvetarna-om-andra-resan-natt-en-grans/
https://www.expressen.se/nyheter/statsvetarna-om-andra-resan-natt-en-grans/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/hon-livar-upp-karantanlivet-for-aldre-genom-dataspel
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Kansliet stängt till och med den 28 februari 2021. 

Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala har beslutat 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 28 februari 2021. Besked kommer från styrelsen under 

vecka 7 (15/2 - 21/2) om hur det blir efter den 28/2 2021.  

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som vistas i Uppsala län att: 

Ta/ha ett Personligt ansvar:  
1 § Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot 
spridning av covid-19.  
Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att 
smitta andra.  
Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i 
riskgrupper. (HSLF-FS 2020:80). Allmänna råd till 1 § (HSLF-FS 2020:80).  
 
Grundläggande försiktighetsåtgärder För att undvika spridning av covid-19 bör du  
1. stanna hemma vid symtom på covid-19,  
2. tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och 
3. hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den 
regionala smittskyddsläkaren.  
Begränsa nya nära kontakter  
 
Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du 
normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående 
utanför hushållet.  
Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni  
1. undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid, och  
2. med fördel umgås utomhus. 

___________________________________________________________________ 

· Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som gäller från och med 
den 7 januari 2021, ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. 
  
Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka 
plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor 
vanligtvis reser: klockan 7 – 9 samt 16–18 vardagar.  
Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från 
gymnasieåldern och äldre. 
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________________________________________________________________ 

· Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika 
spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.  
Särskilda bestämmelser för att begränsa spridning av covid-19 finns i - förordning (2020:114) 
om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

· Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och 
allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara att  
1. uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för 
det,  
2. använda digitala alternativ eller skjuta upp tjänsteresor, konferenser och liknande 
arrangemang,  
3. ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra, till exempel vid möten, i fikarum och i 
omklädningsrum, samt  
4. ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller att 
använda handdesinfektion. 

· För föreningar med mera. För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra 
associationsformer  
1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem 
digitalt, och  
2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt. 

· Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor 
tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest 
eller liknande socialt umgänge.  
 
Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt 
avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt 
motiverad. 

· Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. 

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter –  
som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. 

· Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de 
allmänna råden ovan.  
Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda 
utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser 
och andra fysiska möten.  
Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa 
öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ. 
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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. 

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör man avstå från evenemang som samlar 
många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. 

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. 

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare. 

Det som gäller för att kunna genomföra ett möte är att mötet genomförs med maximalt åtta 
personer, samt att det genomförs med ansvar för att hålla avstånd, 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. 

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 
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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 att 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

krisinformation.se
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Inbjudan  

Webbinarium om Organisationsöversynen 
 

Tid: Onsdag den 20 januari kl 09.30-11.30 

Plats: Mötet hålls på distans i Zoom 

Anmälan: https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-om-

organisationsutredningen/ 

Inför mötet skickas möteslänk till de som anmält sig. 

Ansvarig: Mikael Klein, mikael.klein@funktionsratt.se  

 

På Funktionsrätt Sveriges kongress 2017 beslutades om att göra en organisationsöversyn för 

att förstärka samarbetet mellan nationell, regional och lokal nivå inom Funktionsrätt. 

  

En arbetsgrupp har jobbat med frågan sedan ett år tillbaka och har lämnat sin slutrapport till 

styrelsen som ställt sig positiv till förslagen i rapporten.  

Styrelsen kommer föreslå kongressen att göra de stadgeändringar som 

organisationsöversynen föreslagit.  

Styrelsens förslag sänds ut till medlemsförbund och län innan jul.  

Kongressen hålls den 20 maj 2021 på distans. Medlemsförbund och län har rätt att väcka 

motioner till kongressen, både om styrelsens förslag eller i helt andra frågor. 

  

Motionstiden löper ut den 20 februari 2021. Samtliga kongresshandlingar, inklusive 

motioner och motionssvar, sänds ut till kongressens ombud en månad innan kongress.  

Dagen innan kongressen, den 19:e maj, planeras en länskonferens hållas, också på distans. 

Inbjudan till länskonferensen kommer sändas ut när programmet blivit klart. 

Vid detta webbinarium den 20/1, kommer organisationsöversynens rapport att presenteras 

lite djupare och förslagen diskuteras.  

Webbinariet vänder sig till medlemsförbund och Funktionsrättsföreningar eller motsvarande 

på länsnivå och lokal nivå.  

Medverkande i webbinariet är några av de personer som ingått i arbetsgruppen som arbetat 

med organisationsöversynen. 

Organisationsöversynens slutrapport och alla bilagor till rapporten finns att läsa här: 

https://funktionsratt.se/sidor-utanfor-menyn/organisationsoversynens-rapport-och-dess-

bilagor/  

Varmt välkommen! 

 

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-om-organisationsutredningen/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-om-organisationsutredningen/
mailto:mikael.klein@funktionsratt.se
https://funktionsratt.se/sidor-utanfor-menyn/organisationsoversynens-rapport-och-dess-bilagor/
https://funktionsratt.se/sidor-utanfor-menyn/organisationsoversynens-rapport-och-dess-bilagor/
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Funktionsrätt Sverige och Statens medicin-etiska råd, Smer, arrangerar tre webbinarier,  
den 25-27 januari 2021, med syfte att uppmärksamma situationen för personer med 
funktionsnedsättning och de etiska utmaningar som väckts i samband med coronapandemin.  
 
Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde? 
25 januari, kl. 9.30-10.30 
Vad hände i mars-april i pandemins första och akuta fas?  
Upprätthölls de principer och värden som ligger till grund för vår reglering?  
Hur involverades funktionsrätts-/patientorganisationerna i myndigheternas och regeringens 
arbete i framtagandet av rekommendationer och förslag till reformer?  
Hur informerades personer kring de uppdaterade prioriteringsriktlinjerna inom 
intensivvården?  
Hur hanterades oron hos berörda grupper av hälso- och sjukvården?  
Vad kan vi lära inför framtiden? 
Till program och anmälan 
 
Nuläget: psykisk ohälsa, etik och goda exempel. 
26 januari, kl. 9.30-10.30 
En första och andra våg av pandemin har nu svept över Sverige.  
Coronapandemin har haft en negativ effekt på människors psykiska mående och personer 
med funktionsnedsättning har drabbats särskilt hårt.  
Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund har rapporterat om en ökad oro för dessa grupper 
och även internationella studier påvisar en ökad psykisk ohälsa till följd av pandemin.  
Vad görs nu för att nå berörda grupper? Vilka insatser behövs och vad kan göras bättre? 
Vilka etiska problem är centrala? 
Till program och anmälan 
 
En modern inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara. 
27 januari, kl. 9.30-10.30 
Hur involveras funktionsrättsrörelsen i utvärderingen av pandemin så att en krisberedskap 
kan utvecklas som inkluderar alla?  
Vilken statistik och vilka utvärderingar har gjorts från myndigheters sida när det gäller hur 
personer med funktionsnedsättning påverkats under pandemin?  
Hur ska man lära sig inför framtiden om man inte tar vara på den aktuella erfarenheten? 
Till program och anmälan 
 
Webbinarierna kommer att direkttextas.  
Anmäl behov av teckenspråkstolk direkt till monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se 
  
Bästa hälsningar  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
070 885 42 65 
  
 

https://smer.se/calendar/det-akuta-laget-delaktighet-tillganglighet-och-manniskovarde/
https://smer.se/calendar/nulaget-psykisk-ohalsa-etik-och-goda-exempel/
https://smer.se/calendar/en-modern-inkluderande-krisberedskap-erfarenheter-ar-farskvara/
mailto:monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se
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Till länssamarbetsorganisationer 
  
   
Vi kommer att anordna ett webbsänt rundabordssamtal om digital tillgänglighet och 
upphandling med internationell inspiration den 28 januari kl 15 – 16.30. 
 
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/rundabordssamtal-om-digital-tillganglighet-i-
upphandling/ 
  
Inför webbinariet planerar vi att ta fram ett underlag om upphandling. 
Hoppas att ni har tid och möjlighet att svara snabbt på några korta frågor.  
Svar önskas senast 15 januari : 
  
1/ Har ni varit involverade i någon upphandlingsprocess som rör digitala produkter eller 
tjänster? 
  
Om ja – är det enstaka fall, eller sker det systematiskt? 
  
2/ Vet ni om det finns någon policy med mål om krav på tillgänglighet och eventuellt 
universell utformning i regionen (kommunen)? 
  
Om ja – följs det upp på något sätt? 
  
Har ni något konkret gott exempel, kontakta mig gärna. 
 
Skickar med lite inspiration från ett webbinarium om offentlig upphandling och tillgänglighet 
som vi var med och arrangerade nyligen. 
https://www.mfd.se/inspiration/evenemang/hallbar-offentlig-upphandling-och-
tillganglighet/ 
  
  
  
  
Varma hälsningar  
Mia Ahlgren 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Swedish Disability Rights Federation 
  
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
+46 70 268 5222   
  
www.funktionsratt.se     
  

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/rundabordssamtal-om-digital-tillganglighet-i-upphandling/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/rundabordssamtal-om-digital-tillganglighet-i-upphandling/
https://www.mfd.se/inspiration/evenemang/hallbar-offentlig-upphandling-och-tillganglighet/
https://www.mfd.se/inspiration/evenemang/hallbar-offentlig-upphandling-och-tillganglighet/
http://www.funktionsratt.se/
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin 

har påverkat anhöriga. De är tacksamma om den som ger vård, hjälp eller stöd till en 
närstående kan svara på enkäten.  
 
Genom att göra det hjälper ni dem i arbetet med att belysa anhörigas situation. 

Länken till enkäten finner du på www.anhoriga.se 

 
Enkäten vänder sig till anhöriga som är 18 år och äldre för att undersöka konsekvenserna av 
Covid-19 pandemin.  
Enkäten ingår som en del i ett regeringsuppdrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
angående Anhöriga och Covid-19 pandemin.  
 
Enkäten är framtagen i samverkan med ett forskningsinstitut i Italien och Eurocarers, (en 
organisation med 70 forskningscentra och anhörigorganisationer i Europa).  
 
Enkäten går ut till åtta länder i EU. Syftet är att belysa konsekvenserna av Covid-19 
pandemin för anhöriga och att kunna ge förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder för 
att minska konsekvenserna av Covid-19 pandemin. 
  
  

Vänliga hälsningar, 
Roshan 
  
 Roshan Tofighi, PhD 
Intressepolitisk utredare 
Health policy officer 
_____________________________ 
  
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 
Twitter:@funkratt_se och @funkratt_halsa 
  

http://www.anhoriga.se/
http://www.funktionsratt.se/
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Funktionsrätt Sveriges kongress hålls den 20 maj 2021 på distans.  
 
Medlemsförbund och län har rätt att väcka motioner till kongressen, både om styrelsens 
förslag eller i helt andra frågor. Motionstiden löper ut den 20 februari 2021.  
 
Samtliga kongresshandlingar, inklusive motioner och motionssvar, sänds ut till kongressens 
ombud senast fem veckor innan kongress. Dagen innan kongressen, den 19:e maj, planeras 
en länskonferens hållas, också på distans. Inbjudan till länskonferensen kommer sändas ut 
när programmet blivit klart. 
 
Funktionsrätt Sveriges styrelses förslag till kongressen gällande: 
 

• Stadgeändringar 
• Valstrategi 2022 
• Värdgrundsdokument (en utveckling av uppförandekoden). 

  
Motionstiden kring dessa tre dokument löper liksom för övriga motioner ut den 20 februari 
2021. Motionerna skickas in till info@funktionsratt.se 
  
Med vänlig hälsning 
  
Nicklas Mårtensson 
Kanslichef 
_____________________________ 
 Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 40 423 
  
www.funktionsratt.se     
Följ oss på Facebook: funkratt.se och Twitter: @funkratt_se 
  
www.respektforrattigheter.se 
  
  
  
  
  

 

mailto:info@funktionsratt.se
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
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Förslag till Valstrategi 2022 - grunden för vårt gemensamma valarbete 

För att driva ett framgångsrikt intressepolitiskt arbete under valåret behövs stöd av 
medlemsförbund och regionala och lokala funktionsrättsorganisationer i landet. 
Kraften ligger i att vi delar samma bild av nuläget, målet och vägen dit och att vi kan driva 
valarbetet tillsammans med enad röst.  
Det kräver ett gemensamt ägarskap för den gemensamma strategin. 

Nedan följer en analys av viktiga delar samt förslag till en plan för valarbetet; 

· Funktionsrätt Sveriges roll 

· Nulägesbild 

· Kommunikativa utmaningar och möjligheter kopplade till samhällssituationen 

· Målbild 

· Funktionsrätt Sveriges övergripande rättighetsbudskap i valet 2022 

· Målgrupper 

· Vem kommunicerar vårt budskap? 

· Planering och genomförande av valkampanj 

Funktionsrätt Sveriges roll 
Varför ska politiken lyssna på oss? Det viktigaste skälet är att vi är den största organisationen 
på funktionsrättsområdet.  
Funktionsrätt Sverige organiserar Sveriges samlade funktionsrättsrörelse och representerar 
därmed cirka 400 000 medlemmar. Om vi räknar in alla de personer som själva har, eller har 
en anhörig som har funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom i Sverige handlar det om 
långt fler.  
 
Vår Novus-undersökning som genomfördes under pandemin visar att 47 procent, nära 
hälften av allmänheten i åldern 18-79 år, alltså väljarna, omfattas av definitionen, vilket 
utgörs av cirka 3,5 miljoner personer i Sverige. Då är inte barn och ungdomar under 18 år 
inte inräknade.  
 
Vi utgör tillsammans en stor del av Sveriges elever, studenter, patienter, arbetssökande, 
arbetstagare, föräldrar, anhöriga, pensionärer och så vidare. 
Vi driver alltså opinion kring frågor, som är viktiga för en betydelsefull del av väljarna och har 
alltså goda möjligheter att nå de politiska partierna.  
Kan vi enas kring ett gemensamt valbudskap och driva det tillsammans blir vi starka. 
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Nulägesbild 
Sedan vårt namnbyte 2017, har Funktionsrätt Sverige fått en starkare röst.  
Fler förbund har valt att ansluta sig till oss. 

Vi får del av den massmediala arenan på ett annat sätt och våra ställningstaganden i olika 
frågor efterfrågas ofta. Vi har också goda kontakter inom politiken; med flera statsråd, 
ledamöter i relevanta utskott och med riksdagspartierna.  
 
Under senare år har vi också rönt politisk framgång i flera för oss viktiga frågor. 
Det handlar om LSS och personlig assistans, om skola- och utbildning, om digital 
tillgänglighet och universell utformning, om reformer kopplade till coronapandemin och nu 
senast om socialförsäkringen.  
Detta skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt påverkansarbete inför valet 2022! 

Kommunikativa utmaningar och möjligheter kopplade till samhällssituationen 
Coronapandemin har haft förödande konsekvenser för hela det svenska samhället; 
ekonomin har gått tillbaka, arbetslösheten ökar, sjukvården utsätts för stora påfrestningar, 
vilket också lett till att den ordinarie vården påverkas negativt, den direkta psykiska ohälsan 
har ökat som en följd av restriktioner och social distansering och negativa effekter har 
observerats inom skola- och utbildning m.m.  
 
Listan kan göras lång. En allvarlig etisk konsekvens av pandemin är att respekten för den 
enskildes rättigheter har prövats hårt och i vissa fall blivit en fråga om liv eller död.  
Detta berör i all högsta grad personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. 

Många kämpar nu om det massmediala utrymmet. En utmaning är att erövra yta för våra 
frågor i den hårda konkurrensen.  
Samtidigt finns en ny gemensam insikt om välfärdens bräcklighet och om konsekvenserna av 
detta när det oförutsedda inträffar.  
Detta är något som främjar vårt rättighetsarbete mot ett samhälle för alla.  
Det har också skapats en ny värdegemenskap i Sverige, eftersom bekämpandet av smittan 
hänger på det kollektiva ansvaret.  
Om vi ska ha en chans att klara det här, måste vi alla ta ansvar och kämpa tillsammans! 

Vårt kommunikativa budskap under pandemin har hittills varit att redan befintliga brister för 
personer med funktionsnedsättning har blottats och fördjupats under pandemin.  
 
Välfärdssystemen har visat sig bräckliga och problemen har tydliggjorts.  
Det finns därmed ett förändringsfönster, där vi måste komma med konstruktiva förslag till 
förändring. De brister vi ser kan inte skyllas på pandemin.  
Vi kan inte vänta längre, lyssna på våra förslag! 
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Målbild 
Arbetet med vårt fokusområde Jämlik hälsa beslutades av kongressen 2019, och kommer att 
fördjupas under 2021.  
För att ytterligare kunna synliggöra jämlik hälsa i vårt breda utåtriktade påverkansarbete 
behöver vi definiera vad jämlik hälsa innebär för oss samt hitta en gemensam vokabulär för 
frågorna. 

Det finns en rad policydokument att utgå ifrån; förutom den självklara 
funktionsrättskonventionen, även rapporten Respekt för rättigheter, plattformen jämlik 
hälsa samt vårt idéprogram.  
Definitioner, nyckelformuleringar och begrepp kan vi hitta här. 

Vi knyter an till temat Jämlik hälsa oavsett fråga och sammanlänkar begreppet med 
funktionsrätt! 

Det intressepolitiska området jämlik hälsa omfattar naturligtvis också en rad konkreta 
vårdpolitiska frågor som vi kommer att intensifiera arbetet med under 2021 och som 
kommer att följa med oss i valarbetet. 

· Målbilden för valet 2022 är att Funktionsrätt Sverige uppfattas som självklar företrädare för 
frågor som rör Jämlik hälsa. 

· Jämlik hälsa ska vara en av de fem viktigaste väljarfrågorna under valet 2022. 

Funktionsrätt Sveriges övergripande rättighetsbudskap i valet 2022 
Funktionsrätt Sveriges grund är FN:s funktionsrättskonvention och vårt fokusområde är 
Rätten till jämlik hälsa. Förutsättningar för hälsa kan handla om inkluderande utbildning, 
adekvat vård, arbete och trygg försörjning. 

Funktionsrätt definierar vi så här: Funktionsrätt – rätten att fungera i samhällslivets alla delar 
på lika villkor – handlar om att alla fullt ut ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter.  
Det är utifrån dessa parametrar vårt huvudbudskap inför valet formulerats; 

Funktionsrätten gäller alla! 
Den ger rätt till jämlik hälsa - 
och makt över våra liv 

Målgrupper 
Våra målgrupper är politiker i våra riksdagspartier, på alla nivåer, och andra makthavare 
exempelvis på prioriterade myndigheter. 
För att nå dessa målgrupper behöver vi också nå allmänheten- vars opinion vi vill väcka för 
våra frågor. 
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Vem kommunicerar våra budskap? Mobilisering. 
· Funktionsrätt Sverige 
· Medlemsförbund 
· Regionala och lokala funktionsrättsorganisationer 
· Förbund utanför Funktionsrätt Sverige 
· Allmänheten 
· Samhällsdebattörer, forskare, influencers. 

Vi ser en vilja från våra medlemsförbund och regionala och lokala 
funktionsrättsorganisationer att förstärka rörelsen som en samlad kraft.  
Det är en stor tillgång i valarbetet! 

De organisationsförändringar som utretts kommer om de beslutas av kongressen leda till 
vissa stadgeändringar men också till en delvis förändrad verksamhetsinriktning med ett 
förstärkt samarbete med regionala och lokala funktionsrättsorganisationer.  
Även detta utgör en stor möjlighet. 

För att vårt valarbete ska bli så framgångsrikt som möjligt behöver både medlemsförbund 
och funktionsrättsorganisationer känna ägarskap för det gemensamma valarbetet.  
En viktig förutsättning är att vi enas kring ett gemensamt valbudskap, som samtliga aktörer 
vill använda i sitt eget valarbete. 

När det gäller regionala och lokala funktionsrättsorganisationer skulle det vara en 
framgångsfaktor att vi driver samma övergripande valbudskap. 
Eftersom vi nu är många funktionsrättsorganisationer med gemensam grundlogotyp kan vi 
för den som inte känner till oss uppfattas som en sammanhållen organisation.  
 
Om vi delar det övergripande huvudbudskapet under valarbetet ökar vårt genomslag, men 
om vi inte gör det är risken att vi blir disparata i både tonalitet och budskap.  
Regionala och lokala funktionsrättsorganisationerna är därför mycket viktiga i 
förankringsarbetet. 

Ett sekundärt mål är att även förbund som står utanför Funktionsrätt Sverige väljer att haka 
på och stödja vårt valarbete.  
Ytterligare ett mål är att också nå andra intressenter, som samhällsdebattörer, forskare och 
influensers som kan bidra till att sprida och stödja våra budskap. 

Planering och genomförande av valkampanj 
Grunden för Funktionsrätt Sveriges valkampanj läggs under våren 2021. 
  
Arbetet består av ett antal steg, bland annat; politisk nulägesanalys, formulering av politiska 
påverkansbudskap, framtagande av plan för valkampanj, produktion av material, utskick av 
kampanjmaterial till medlemsförbund och regionala och lokala funktionsrättsorganisationer 
samt genomförande av kampanjen under valåret 2022.  
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 God fortsättning! 
  
Hoppas att ni alla hunnit få några dagars vila och ledighet under jul- och nyår.  
Det har i alla fall vi på Infoteket.  
Men nu är det ett nytt år, med nya spännande evenemang.  
För vi fortsätter så gott vi kan trots pandemin.  
 
Alla vårens föreläsningar kommer att sändas digitalt och helt utan fysisk publik.  
Vi saknar förstås ”riktig” publik, men tycker ändå det har fungerat bra med digitala 
föreläsningar. I framtiden hoppas vi på att kunna göra både och. 
  
Först ut i år är en halvdagsutbildning om autism.  
Missade ni den i höstas så kommer här en ny chans.  
Det är en grundutbildning om autism för dig som inte har så mycket förkunskaper. 
  

Utbildningstillfälle: Vad är autism? 
Tid: 21 januari, kl 8:30 – 12 
Plats: På webben 
Mer information om hur du deltar skickas till din e-post efter anmälan. 
_________________________________________________________________________ 
  

Vad innebär det att ha både autism och OCD (tvångssyndrom)?  
Och hur kan man anpassa OCD-behandling för den som har autism.  
Om det berättar Frida Wickberg, psykolog på Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm. 
  

Autism och OCD: att stötta och behandla 
Tid: 10 februari, kl 18 – 20 
Plats: På webben 
Mer information om hur du deltar skickas till din e-post efter anmälan. 
___________________________________________________________________________ 
  

Vårens fullständiga program skickas ut inom kort! 
  
Anmälan till: 
Infoteket@regionuppsala.se  
Eller 018-611 66 77 
 
INFOTEKET OM FUNKTIONSHINDER 
Nära Vård och Hälsa 
Region Uppsala 
www.regionuppsala.se/infoteket 
S:t Johannesgatan 28 D 
752 33 Uppsala 

Tel: 018-611 66 77 
Öppet måndagar 12-17, tisdagar 12-17, onsdagar 12-19, torsdagar 12-17 
  

mailto:Infoteket@regionuppsala.se
http://www.regionuppsala.se/infoteket
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Utbildningstillfälle: Vad är autism? 

 

Webbsändning 21 januari 2021, kl 8.30–12 

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: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

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

När du anmält dig får du information med e-post om hur du 
tar del av utbildningen via dator, mobil eller surfplatta. 

Ingen deltagaravgift. 

Alla intresserade är välkomna att delta! 

Utbildningen är ett samarrangemang med 
habiliteringen i Uppsala. 

Infoteket om funktionshinder 

www.regionuppsala.se/infoteket 

 

www.regionuppsala.se/infoteket


18 

 3 februari 2021 arrangerar Hjärnkraft en föreläsningsdag om  

rehabilitering efter förvärvad hjärnskada.  

Under dagen föreläser Sofie Wennberg som sedan 2008 har en förvärvad hjärnskada efter 
en taekwondo-olycka.  
Dessutom medverkar Per Hamid Ghatan samt Emma Bergendahl och Malin Bauer. Läs mer i 
programmet nedan. 
  
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personer med förvärvad hjärnskada, eller 
vill veta mer om hjärnskador, till exempel personlig assistent, biståndsbedömare, personal i 
gruppboenden eller annan vård och omsorg, skolpersonal, anhörigkonsulenter, politiker och 
beslutsfattare, brukarorganisationer, personer med egen skada, närstående och andra 
intresserade. 
   
Anmäl dig via länken: 
!https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u-
BvBFRfEEuCoqO3ZPUi3qhZAmmaA_VCt1fzLMDGAuVUNlhBOFpPVjYzTExLNjRJVjNVMDJQNlV
EMi4u&embed=true 

Vi behöver din anmälan senast 1 februari.                                                               
  
När: Onsdag den 3 februari klockan 10.00 – 16.00. 
Var: Utbildningen är digital. 
Länk till webbinariet skickas ut efter anmälan. 
Pris: 300: - per person som deltar. Medlem i Hjärnkraft 150: - 
  
Bli medlem genom att gå in på vår hemsida: https://hjarnkraft.se 
  
  

FÖRELÄSARE 
Sofie Wennberg 
Sofie Wennberg drabbades 2008 av en traumatisk hjärnskada. 
Hon fick avbryta sin läkarutbildning och hela livet ändrades. Efter många års rehabilitering 
ser livet inte ut som hon hade tänkt men Sofie har hittat ett ”nytt bra”. 
 
Föreläser om: Sofie Wennberg beskriver sin resa.  
Hur det hela började, vilken hjälp hon fick och inte fick. Vad som funkade och vad som inte 
funkade. Vilka strategier som hjälpt mest i vardag och rehabilitering.  
Men framför allt vill hon fokusera på hopp och berätta var hon är nu och visa att det 
går, kanske inte dit man i början hoppades men till ett “nytt bra”. 
  
 
 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u-BvBFRfEEuCoqO3ZPUi3qhZAmmaA_VCt1fzLMDGAuVUNlhBOFpPVjYzTExLNjRJVjNVMDJQNlVEMi4u&embed=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u-BvBFRfEEuCoqO3ZPUi3qhZAmmaA_VCt1fzLMDGAuVUNlhBOFpPVjYzTExLNjRJVjNVMDJQNlVEMi4u&embed=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u-BvBFRfEEuCoqO3ZPUi3qhZAmmaA_VCt1fzLMDGAuVUNlhBOFpPVjYzTExLNjRJVjNVMDJQNlVEMi4u&embed=true
https://hjarnkraft.se/
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Per Hamid Ghatan 
Specialist i rehabiliteringsmedicin, projektledare för forskningsprojektet RGS@Home vid 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala, utvecklingschef vid Bragée kliniken i Stockholm.  
Han har mångårig erfarenhet av rehabilitering vid hjärnskada och har doktorerat i kognitiv 
neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 
 
Föreläser om: rehabilitering efter förvärvad hjärnskada. 
  

Emma Bergendahl 
Leg. specialistarbetsterapeut.  
Arbetar på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus. 
  

Malin Bauer 
Leg. logoped med masterexamen i logopedi med inriktning tal- och språkstörningar 
relaterade till neurologisk sjukdom eller skada.  
Arbetar på rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus. 
 
De föreläser om: Malin och Emma kommer att prata om teambaserad rehabilitering efter en 
förvärvad hjärnskada.  
De rehabiliteringsmedicinska frågeställningarna är ofta mycket komplexa och kan kräva ett 
flertal olika bedömningar av ett specialistkompetent rehabiliteringsteam som består av flera 
olika yrkeskategorier.  
Syftet med rehabiliteringsinsatserna är att kartlägga vilka funktionsnedsättningar skadan 
medfört och vilken typ av insatser och träning som behövs. 
  
FÖR MER INFORMATION Läs på vår hemsida www.hjarnkraft.se 
Eller kontakta Per-Erik Nilsson, utbildningsansvarig, för mer information. 
per-erik.nilsson@hjarnkraft.se,  0704-4132 55 
  

Varmt välkommen! 

   

Med vänliga hälsningar, 
 Cecilia Boestad 
Förbundssekreterare/Kanslichef 
Tel. direkt 08-447 45 33, alternativt 0769-48 77 25. 

 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 
Nybohovsgränd 12, 1 tr 
117 63 Stockholm 
Tel växel 08-447 45 30 (må-to kl 10.00 - 16.00) 
www.hjarnkraft.se   
Stöd patientnära forskning via Hjärnskadefonden: plusgiro 90 05 07-5 
  
 

http://www.hjarnkraft.se/
mailto:per-erik.nilsson@hjarnkraft.se
tel:0704413255
http://www.hjarnkraft.nu/
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Välkommen att ta del av uppdaterade kurser på Funk-IT Lyftets webbsida! 
http://funkit.uppsala.se/ 
  
Vårt material 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. 
 

På hemsidan finns vårt kursmaterial som PowerPoint (bildspel), PDF och filmer på YouTube 
som ger enkel kunskap för att använda modern teknik i vardagen.  
Filmerna är textade och vi arbetar på att syntolka dem. 
  
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 
  
  

http://funkit.uppsala.se/
mailto:funkitlyftet@uppsala.se
mailto:jennie.eriksson2@uppsala.se
mailto:funkitlyftet@uppsala.se
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  Centrum för forskning om funktionshinder 

  2021 Vårens öppna föredrag 

 

4 Februari kl 14–16 

Hur utvecklas talspråk och kommunikativa färdigheter hos barn 

med hörselnedsättning? 

Ulrika Löfkvist, Medicine doktor, universitetslektor, Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap, Uppsala Universitet. 

26 Mars kl 14–16 

TID – om tidsuppfattning hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med 

funktionsnedsättning och hur man kan förbättra tidshanteringen i vardagen. 

Gunnel Janeslätt, Leg arbetsterapeut och medicine doktor, Centrum för klinisk forskning i 

Dalarna; associerad till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, funktionshinder och 

habilitering, Uppsala universitet. 

20 April kl 14–16 

Kommunikationsinsatser för personer med Rett syndrom. 

Hur kan pekprat, partnerstrategier och ögonstyrd dator underlätta 

symbolkommunikationoch visuell uppmärksamhet? 

Helena Wandin, Filosofie doktor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala 

universitet; Leg. logoped, Nationellt center för Rett syndrom & närliggande diagnoser. 

19 maj kl 14–16 

Olika bedömningar av psykisk ohälsa.. 

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

Maricel Knechtel, Filosofie doktor, Sociologiska institutionen, 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.  

 

Föredragen anpassas efter covid-19-situationen och ges digitalt via zoom och/eller i 

universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3. Läs mer om detta på www.cff.uu.se 

 

http://www.cff.uu.se/
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Välkommen till AIMday Psykisk hälsa 2021! 

Vi ses digitalt den 18 mars via Zoom. 

 
 
Registrering/Anmälan för frågeställande organisationer är öppen till 
och med den 21 januari 2021. 
 
  
Se länk nedan: 
 
https://aimday.se/psykisk-halsa-2021/ 
 
 

AIMday Psykisk hälsa 2021 

Välkommen till AIMday Psykisk hälsa 2021!  
Vi ses digitalt den 18 mars via Zoom. 

aimday.se 

 
 
 

https://aimday.se/psykisk-halsa-2021/
https://aimday.se/psykisk-halsa-2021/
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Aktuellt från Elektroniskt expertstöd (EES) 

 

Enklare att se antal stängda EES signaler 
 

Under hösten har EES webbgränssnitt uppdaterats med ett räkneverk för fliken ”Avslutad signal”.  

Detta underlättar för den expedierande farmaceuten som nu enkelt kan se om det finns stängda signaler 

utan att behöva klicka på fliken. 
  

 

 

 

 

Stäng inte signalerna från kategorin Övrig info 
 

Rekommendationen är att inte stänga signalerna från kategorin Övrig info, eftersom de behöver synas vid 

varje expedition då farmaceuten ska ta ställning till om det kan vara ett möjligt för tidigt uttag på receptet. 
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På gång under 2021 

 
Antibiotika, allergi och mage-tarm är prioriterade områden som kommer ses över inom kategori barn. 

Antibiotika efterfrågades av användare i samband med fokusvecka barn och förtydligande av befintliga 

meddelandetexter kring laxermedel till mindre barn har också uppmärksammats. 

 

Inom kategori äldre och påverkar sjukdom pågår ett arbete med att se över antipsykotiska läkemedel. 

 

En översyn av alla ögondroppar för behandling av glaukom kommer göras inom kategorin 

dubbelmedicinering för att säkerhetsställa den kliniska relevansen.   

 

 

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 

 

 

 

 

 

mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se
https://one-lnk.com/x1eIXcDW70Z36WkpYd1AxFpm3ocBWSQSOJXAQIPJuwCyiixKqGnr15vpsBwgxdQFhx3sC4Ipz-LSFPeQPzz7Uvrqg/x1ebAddDgDVYjiTV9RDcB9LErMeyTlOyJx7ap947lzJALb7cWj3qFCm23C9uaHwrrrrJKn3i7ybzuUAdBYtqfedBdi-gYzrfIICxSEqEcf4iNKd068JLWrti-ek39P2Vlvbj9eyy4QWJ1Vtk-5EDlnnYQ/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
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1177 öppnar för e-legitimation utan krav på fysiskt möte 

Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att 1177 har gjort det möjligt att 
logga in på 1177.se med e-legitimationen Freja eID utan att användaren 
behöver göra en fysisk ID-kontroll vid utfärdandet.  
Detta för att framförallt ungdomar snabbt och corona-säkert ska kunna 
skaffa en e-legitimation, något som är ett krav för att exempelvis boka ett 
coronatest. 
 
Klicka här för att se hela releasen. 
 
  
Hälsningar, 
 
Matilda Markne 
Enheten för landsbygdsutveckling 
Länsstyrelsen Uppsala län 
 

 
Telefon: 010-223 34 46 
E-post: matilda.markne@lansstyrelsen.se 
 

 

https://publish.ne.cision.com/l/ekvedxyfe/news.cision.com/se/freja-eid-group/r/1177-oppnar-for-e-legitimation-utan-krav-pa-fysiskt-mote,c3258093
mailto:matilda.markne@lansstyrelsen.se
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                         TÄNKVÄRT 
          

 
"Glädje är ingenting du skjuter upp för framtiden;  
det är något du skapar till nuet.”  
 
Jim Rohn (1930 - 2009), amerikansk entreprenör, författare och motiverande 
talare. 

 

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