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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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Från en matt vårsol, gröna åkrar och isfria vägar till ett ymnigt snöfall med blåst och halka.  
Broddar av, broddar på. Så plötsligt blev det ett vinterlandskap igen. 
Oavsett om man gillar snö så ser omvärlden något ljusare ut. 
 
Hallå alla ni som minns sparkstöttingen, vart tog detta praktiska ”fordon” vägen? 
Säker att hålla sig i, transport av matkassar, passagerare. 
En fartupplevelse att svischa iväg på halt underlag och stanna upp i en snövall. 
Vore lite kul att återuppleva barndomens sparkturer.  
 
Jodå, sparken i uppdaterad modell, finns fortfarande på marknaden. 

Troligtvis mer populär norröver. 

  

 

 

Varning - som brukligt i kristider existerar det skurkar som utnyttjar läget. 

Polisen varnar nu för en ny typ av 

telefonbedragare.  

Bedragarna ringer upp människor och 

påstår sig komma från 

Folkhälsomyndigheten eller regionen 

och vill boka in en vaccinationstid. 

 

 

Polisen varnar för vaccinationsbedrägeri | SVT Nyheter  

Källa; svt.se  

 
 

/ Var försiktiga och ta hand om varandra, 
Helene    

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

https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/polisen-varnar-for-vaccinationsbedrageri
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/polisen-varnar-for-vaccinationsbedrageri
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/polisen-varnar-for-vaccinationsbedrageri
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/polisen-varnar-for-vaccinationsbedrageri
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/polisen-varnar-for-vaccinationsbedrageri
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/polisen-varnar-for-vaccinationsbedrageri
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/polisen-varnar-for-vaccinationsbedrageri
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/polisen-varnar-for-vaccinationsbedrageri
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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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 
 

 

 

Guide: Svar på alla frågor om vaccinerna | 

SVT Nyheter  

krisinformation.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
https://svt.se/nyheter/inrikes/guide-svar-pa-alla-fragor-om-vaccinerna
https://svt.se/nyheter/inrikes/guide-svar-pa-alla-fragor-om-vaccinerna
https://svt.se/nyheter/inrikes/guide-svar-pa-alla-fragor-om-vaccinerna
https://svt.se/nyheter/inrikes/guide-svar-pa-alla-fragor-om-vaccinerna
https://svt.se/nyheter/inrikes/guide-svar-pa-alla-fragor-om-vaccinerna
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Förhoppningsvis har ni alla hört talas om Funktionsrätt Sveriges projekt 
 
 ”Min sexualitet – min rätt” där vi tillsammans med RFSU under tre år arbetar för 
att stärka sexuell och reproduktiv hälsa för personer med funktionsnedsättning 
och/eller kronisk sjukdom.  
 
För att utforma det arbetet på bästa sätt kartlägger vi nu hur målgruppen själv 
upplever sin situation och vilka områden som behöver förbättras för att personer  
med funktionsnedsättning/kronisk sjukdom ska få sina rättigheter tillgodosedda inom 
sexuell och reproduktiv hälsa. 
  
Vi gör därför just nu en stor enkätundersökning som riktar sig till alla personer med 
kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning i Sverige och som är över 15 år.  
 
Här är länken:  
https://surveys.ipsosinteractive.com/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=S21002141&
I.user6=1.  Här är en kortlänk: https://a.ipsos.se/zuz2j 
 
Enkäten kommer att vara öppen från och med nu och fram till den 7 mars. 
När resultaten är sammanställda kommer de att presenteras i en rapport och vi 
kommer även bjuda in till en gemensam konferens för att tillsammans med de 
förbund som önskar analysera resultaten och hur arbetet framåt ska utformas  
på bästa sätt. 
  
Läs gärna mer om enkäten och projektet här: 
https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-
ratt/enkatundersokningen/ 
 
Jag ska också informera om att det förutom denna enkät kommer genomföras en 
enkät som är mer lättläst och kognitivt tillgänglig senare i vår. 
  
Vi tar fram den i samarbete med en forskare som är inriktad på frågor om sexualitet 
hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
Om ni tror att era medlemmar skulle ha bättre nytta av den versionen av enkäten, 
kontakta gärna mig.  
  
  
Vänligen 
Veronica Östervall 
Kommunikatör och administratör 
Projektet Min sexualitet – min rätt 
  
 www.funktionsratt.se     
____________________________ 
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
  
 

https://surveys.ipsosinteractive.com/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=S21002141&I.user6=1
https://surveys.ipsosinteractive.com/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=S21002141&I.user6=1
https://a.ipsos.se/zuz2j
https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/enkatundersokningen/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/enkatundersokningen/
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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Nätverket Fritid för alla, enkät om fritidsaktiviteter  

  
Sprid gärna denna enkät vidare till brukare i era nätverk, tack! 
Det är väldigt svårt att göra en enkät som är enkel att fylla i själv. 
  
Därför hoppas vi att ni kan uppmuntra och ge stöd i genomförandet vid behov. 
Den tar max 5 min att göra! 
  
Vi vill gärna veta mer om hur du spenderar din fritid!  
Genom att svara på enkäten kan du hjälpa oss förstå vilka aktiviteter som är 
populära, vilka som saknas och hur du letar information när ni vill hitta en ny 
fritidsaktivitet. 
  
Genom att svara på enkäten kan målgruppen hjälpa oss förstå vilka aktiviteter som  
är populära, vilka som saknas och hur de letar information när man vill hitta en ny 
fritidsaktivitet. 
 
Enkätens resultat kommer att redovisas för politiker och tjänstepersoner. 
  
Länk: https://forms.gle/1UwUV2sgyi6eP2eE8 
  
Enkäten stänger den 1 februari! 
  
Tack på förhand! 
  
/Nätverket Fritid för alla bildades hösten 2002. Nätverket består av representanter 
från olika föreningar, organisationer, Habiliteringen för barn och vuxna och Uppsala 
kommun och vill verka för en aktiv fritid för alla, oavsett funktionshinder. 
www.fritidforalla.se 
  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Med vänlig hälsning 
Lotta Johansson, verksamhetsutvecklare funktionsnedsättning/projektledare 
Orda/sekreterare 
  
Studiefrämjandet Uppsala Västmanland 
Ljusbärargatan 2 
S-754 23 Uppsala, Sweden 
  
Tel: +46 (0)18-19 46 27 
e-post: lotta.e.johansson@studieframjandet.se 
www.studieframjandet.se/uppsala 
  
 
  
  

https://forms.gle/1UwUV2sgyi6eP2eE8
http://www.fritidforalla.se/
tel:+46
mailto:lotta.e.johansson@studieframjandet.se
http://www.studieframjandet.se/uppsala
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 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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Kreativt skrivande för personer med intellektuell funktionsnedsättning  

 

 

Orda är ett projekt som handlar om skrivande.  

Tycker du om att skriva? Är du nyfiken på att skriva eller vill utveckla ditt skrivande?  

Vill du berätta om ditt liv för andra? Då kan du vara med i Orda!  

Vi jobbar i små grupper.  

Vi använder olika övningar för att få inspiration, idéer och lust att skriva.  

Det spelar ingen roll hur mycket du skrivit innan och vi kan ordna en tolk om du har ett annat 

modersmål än svenska. Alla kan vara med i Orda!  

 

Den 4 februari startar terminen!  

 

• Dag: Torsdagar  

• Tid: 17:00-18:30  

• Antal gånger: 15 gånger  

• Plats: Vi träffas digitalt just nu. Vi använder Zoom  

 

Vill du vara med? Kontakta oss!  

 

Elin Sjöman elin.sjoman@studieframjandet.se 018-194613 

 

Lotta Johansson lotta.e.johansson@studieframjandet.se 018-194627 
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 Hej alla! 

  
Nu är hela vårens program klart. Det blir lite annorlunda i år.  
 
Alla våra föreläsningar kommer att sändas digitalt och helt utan fysisk publik.  
Man anmäler sig som vanligt och vi skickar ut en länk till föreläsningen i god tid  
innan den börjar. Hoppas ni är med oss! 
 

 https://regionuppsala.se/infoteket/hamta-kunskap/evenemang/ 
  
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 
 _______________________________________________________________________ 
  

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. 
___________________________________________________________________________ 
  

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 
 
 

https://regionuppsala.se/infoteket/hamta-kunskap/evenemang/
http://www.regionuppsala.se/infoteket
mailto:Infoteket@regionuppsala.se
http://www.regionuppsala.se/infoteket
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Infotekets evenemang 

 

21 jan, 8.30–12 Vad är autism? 
Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig 
om autism. 

Webbutbildning 

10 feb, 18–20 Autism och OCD: att stötta och behandla 

Vad innebär det att ha både autism och OCD 

(tvångssyndrom)? 

Webbföreläsning 

3 mars, 18–20 Vad är Cerebral pares (CP)? 
Om Cerebral pares (CP) hos barn och vuxna. 

Webbföreläsning 

17 mars, 18–20 Adhd hos äldre: utmaningar och 
möjligheter 
Om svårigheter i vuxenlivet och hos äldre med 
adhd. 

Webbföreläsning 

25 mars, 8.30–

12 

Vad är intellektuell funktionsnedsättning? 

Utbildningstillfälle för dig som vill lära dig om 

intellektuell funktionsnedsättning (IF). 

Webbutbildning 

14 april, 18–20 Att möta beteenden som utmanar oss med 

lågaffektivt förhållningssätt 

Om lågaffektivt förhållningssätt och hur vi kan 

bemöta personer med ett beteende som vi 

upplever utmanande. 

Webbföreläsning 

21 april, 18–20 Anpassad IT och DigiJag. 
Digital delaktighet för personer med IF 

Om hur informationsteknik (IT) kan göras 

tillgängligt för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (IF). 

Webbföreläsning 

28 april, 18–20 Vad är autism? 
Ett utbildningstillfälle för dig som vill lära dig 
om autism. 

Webbutbildning 

Läs mer om Infotekets evenemang på 
www.regionuppsala.se/infoteket 

 

Infoteket om funktionshinder 

S:t Johannesgatan 28 D Uppsala 

Anmälan till infoteket@regionuppsala.se  

eller telefon 018-611 66 77. 

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

och 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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I samband med remissen  

 

”Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader”  

 

bjuder Boverket in till webbseminarium vid två tillfällen, 18 och 25 februari 2021.  

Seminarierna riktar sig särskilt till remissinstanserna, men andra intresserade är också 

välkomna. 

Syftet med seminarierna är att underlätta för remissinstanser att sätta sig in i vad förslaget 

innebär eller bara förbereda sig inför att skriva sina remissvar. 

  

Vid seminarierna kommer Boverket presentera och kommentera förslaget och det kommer 

finnas möjlighet att ställa frågor.  

Antalet platser till seminarierna är begränsat och det krävs anmälan för att delta,  

se länk nedan. 

Webbseminarium om remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i 

byggnader - Boverket 

  

Med vänlig hälsning, 

Stina Jonfjärd 

administratör 

Boverket – Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 

 

Telefon: växel 0455-35 30 00, direkt 0455-35 31 96 

Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona 

 

stina.jonfjard@boverket.se 

boverket.se 

 

 

 

 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/remisseminiarium-foreskrift-skydd-mot-buller/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/remisseminiarium-foreskrift-skydd-mot-buller/
mailto:stina.jonfjard@boverket.se
boverket.se
boverket.se
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Föreningen Hjärnkoll Uppsala län  

 

Till medlemsförening i Föreningen Hjärnkoll Uppsala län (förteckning enligt nedan) eller i 

något av följande: Brukarnätverket NSPH, Brukarnätverket för beroendefrågor (vilande), 

Funktionsrätt i Uppsala län. 

 

Kallelse till Årsmöte 2021  
 

Tid: Torsdagen den 15 april 2021, kl. 17.30.  

Plats: Mötet kommer att ske digitalt.  
 

Medlemsförening har rätt att inkomma med motioner som ska vara styrelsen tillhanda 

senast två månader före årsmötet. 

 

Brukarnätverket NSPH, Brukarnätverket för beroendefrågor och Funktionsrätt i Uppsala län 

har rätt att utse fyra ombud vardera, med lika många ersättare.  

Ombud/ersättare ska vara anmälda senast en månad före årsmötet.  

Ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Röstning med fullmakt är inte tillåten.  

 

Stämman är öppen för medlemsföreningarnas medlemmar som då är åhörare med 

yttranderätt. Årsmöteshandlingar skickas ut till anmälda ombud senast en månad före 

årsmötet.  

 

Hjärnkolls medlemsföreningar är: Attention Enköping, Attention Håbo, Attention Uppsala, 

Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län, Balans Uppsala län, Föreningen Verkstan 

RSMH, HOPP Uppsala län, IFS Uppsala län, OCD-förbundet Uppsala län, Parkinsonförbundet 

Uppland, RSMH-distriktet Uppsala län, ÅSS Uppsala län. 

 

Motioner skickas till info@hjarnkoll-uppsalalan.se senast den 15 februari och anmälningar 

av ombud/ersättare senast den 15 mars. 

 

VÄLKOMNA önskar styrelsen! 

 

 

 

  

mailto:info@hjarnkoll-uppsalalan.se
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TÄNKVÄRT 

 

“Vi är här på jorden för att hjälpa andra;  
vad de andra gör här förstår jag inte.” 
 
 /Wystan Hugh Auden (1907 - 1973), brittisk poet. 

 

 
 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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


