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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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Vilket vinterlandskap!  
Välbehövligt som ljus kontrast och motvikt under rådande omständigheter.  
 
Vi befinner oss i ett virrvarr med snåriga restriktioner från olika instanser.  
Handlingsplanen kantas av dålig framförhållning och fördröjda beslut.  
 
Hur undviker vi att ställas inför en så kallad tredje våg?  
Försenade leveranser av vaccin – men vem hade inbillat sig att vaccineringen  
skulle gå som på löpande band? 
Hur sannolikt är det att Sverige firar midsommar med dans runt stången?  
 
Vänd näsan mot solen, ta ett djupt andetag och njut av den härliga vintern!  
Naturen åstadkommer inga underverk men kanske är en pusselbit som är  
nödvändig för vår mentala hälsa.  
 

 

Vi blir piggare av ljuset från snön | 

SVT Nyheter 
 

All den snö som fallit över stora delar av Sverige 

de senaste veckorna leder inte bara till en 

massa skottande – den påverkar dagsljuset  

som i sin tur har effekt på hur vi mår. 

svt.se 

 
Hjärtlig Alla Hjärtans Dag ! 
//Helene 
 
 
 
 
    
 
   Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
   Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
 
 

 

 

https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/vi-blir-piggare-av-ljuset-fran-snon
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/vi-blir-piggare-av-ljuset-fran-snon
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/vi-blir-piggare-av-ljuset-fran-snon
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. 

Folkhälsomyndigheten, folkhalsomyndigheten.se/ 

Vårdguiden, Region Uppsala  1177.se/Uppsala-lan/ 
 
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
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Vaccination mot covid-19 

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller 
dö i covid-19.  
 
Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. 
  
Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. 
 
 
Mer information finns på 1177.se/Uppsala-lan/ 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/
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Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, 
kansliet, länssamarbetsorganisationer 
  
För kännedom har Funktionsrätt Sverige skickat in följande skrivelse:  
 
Behovet av en förbättrad statlig styrning på hjälpmedelsområdet 
  
   
Hälsningar 
  
Lotta Löwenström 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 40 417 
  
www.funktionsratt.se     
Följ oss på Facebook: funkratt.se och Twitter: @funkratt_se 
  
www.respektforrattigheter.se 

  
  

 
 

 

https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/skrivelser-2018/skrivelser-2021/
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
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Personer med sjukersättning, aktivitetsersättning eller 
handikappersättning kan beställa Försäkringskassans 
förmånsintyg på papper eller för att visa i mobilen. 
  
Ett förmånsintyg kan exempelvis ge rabatt i kollektivtrafiken i 
vissa delar av landet eller till olika kulturevenemang med mera. 
 
Den som har den nya merkostnadsersättningen istället för 
handikappersättningen kan enligt Försäkringskassan inte få 
intyget.  
Synskadades Riksförbund har försökt få Försäkringskassan att 
ändra på den orättvisan. 
  
Gå gärna till vår webbsida där vi visar hur det går till att beställa 
förmånsintyget. 
 
https://www.srf.nu/.../nya-satt-att-fa-formansintyg-fran.../ 

 

https://www.srf.nu/nyheter/vara-nyheter/2021/nya-satt-att-fa-formansintyg-fran-forsakringskassan/?fbclid=IwAR0GjxDawg4I4_BI9FwGtzGX7e64QEODgyiLi58azDGiBZdsrfJTlyqeN0c
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Välkommen till Sveriges största mötesplats om astma och allergi! 

Allergilyftet – avstamp för framtidens astma- och allergivård. 
 

Astma och allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och påverkar ofta hela 

livssituationen. Trots att så många människor regelbundet behöver söka vård för sina 

symtom upplevs kunskapen inom vården om astma- och allergidiagnoser som låg.  

Det vill vi ändra på!  

 

På konferensen Allergilyftet lyfter vi fram ny kunskap kring vår största kroniska sjukdom och 

hör vad kända forskare säger om toleransutveckling och om allergi går att förebygga.  

 

Vi visar på framgångsrika exempel från Sverige och tittar närmare på Finlands nationella 

allergiprogram – vad har det inneburit, och vad kan vi överföra till Sverige?  

 

Till sist låter vi några av de högsta ansvariga politikerna debattera formerna för framtidens 

astma- och allergivård.  

 

På konferensen vill vi lyfta aktuell kunskap och peka på möjligheterna att förbättra vården.  

 

Allergilyftet arrangeras av Astma- och Allergiförbundet och Astma- och Allergiförbundets 

Forskningsfond. Vi tackar våra huvudsponsorer ALK och Chiesi. 

 

Deltagaravgift 595 kr, medlemmar i Astma- och Allergiförbundet deltar gratis. 

 

Jag hoppas att du och dina kollegor har möjlighet att vara med! 

Jag bifogar en inbjudan som du gärna får vidarebefordra till dem som du tror kan vara 

intresserade. Läs mer och anmäl dig på www.allergilyftet.se.  

 

Varmt välkommen! 

Astrid Mäkitalo 

Ordförande i Astma-och Allergiföreningen i Uppsala län 

 

 

 

http://www.allergilyftet.se/
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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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”Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader”  

 

Boverket bjuder 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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För vårens kursprogram;  studieframjandet.se/region Uppsala 

 

För dig med särskilda behov - Uppsala 

Studiefrämjandet arrangerar aktiviteter för unga och vuxna med funktionsvariationer. 

Verksamheten utgår från våra profilområden djur, natur, miljö och kultur. 

 

 

 

https://www.studieframjandet.se/amnen/halsa-for-kropp--sjal/sarskilda-behov/?region=Uppsala%20l%C3%A4n
https://www.studieframjandet.se/amnen/halsa-for-kropp--sjal/sarskilda-behov/?region=Uppsala%20l%C3%A4n
https://www.studieframjandet.se/amnen/halsa-for-kropp--sjal/sarskilda-behov/?region=Uppsala%20l%C3%A4n


16 

 

”Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län”  

 
är ett projekt som bedrivs inom Uppsala läns kommuner samt Region Uppsala under 
perioden 1 oktober 2020 – 28 februari 2022.  
 
Syftet är att stärka arbetet med att tillvarata patienter, brukare och anhörigas 
erfarenheter och kunskap för att möjliggöra medskapande inom vård, hälsa, stöd 
och omsorg på individ- verksamhets- och systematisk nivå.  
 
Projektet arbetar för att sprida kunskap och framgångsfaktorer, skapa samsyn kring 
delaktighet och medskapande samt stötta verksamheter att implementera metoder 
för att arbeta enligt de riktlinjer som kommunerna och regionen fastslagit.  
 
Ni hittar riktlinjerna här. 
 

Den 5 mars mellan 09:00-11:00 är du välkommen att delta. 
Inbjudan vänder sig till: 

• Du som arbetar inom hälsa, vård, stöd och omsorg i Uppsala län. 
• Du som har intresse för frågorna utifrån patient- brukar- eller 

anhörigperspektiv. 

   
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-
s/kalender/patient--och-brukarmedverkan/ 
  
  
Med vänlig hälsning  
Ulrika Toresten 
FoU-samordnare Funktionshinder 
FoU Socialtjänst 
018-617 13 44 
072-205 31 03 
 
Besök: St Johannesgatan 28 G 
ulrika.toresten@regionuppsala.se 
Region Uppsala 
www.regionuppsala.se/FoU-S 

 

 

https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-26174&docId=DocPlusSTYR-26174&filename=Patient-%20och%20brukarmedverkan%20i%20Uppsala%20l%C3%A4n.pdf
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/patient--och-brukarmedverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/patient--och-brukarmedverkan/
mailto:ulrika.toresten@regionuppsala.se
http://www.regionuppsala.se/FoU-S
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ÅRSMÖTE 12 APRIL 

 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län har årsmöte måndag den 12 april. 

- Samling och registrering 18.30-18.45 

- Årsmötets inledning, kl 19.00, med föredrag av Silke Neunsinger och  

Monica Sparrman, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

- Årsmötesförhandlingar 

 

Plats meddelas senare i samband med kallelsen. Utskick sker under vecka 9. 

Med tanke på rådande smittriskförhållanden och förbud för folksamlingar hålls 

årsmötet 2021 med all sannolikhet över länk. 

 

KURSER 

 

ONS 17 MAR | 10.00-12.00 

GDPR FÖR FÖRENINGAR OCH ARKIV 

 

Kjell Adolfsson, Uppsala universitet 

Avgift: medlem 200 kr, övriga 500 kr 

Föranmälan senast 15 mars 

Mötet genomförs digitalt (Zoom-möte) 

 

Vi anordnar gärna kurser på medlemmarnas beställning.  

Folkrörelsearkivet kan erbjuda kurser om bl.a. arkivvård för föreningar, 

introduktionskurs i att planera föreningshistorik, e-arkiv, källkritik, med mera.  

Se vidare om vårt kursutbud på vår hemsida: www.fauppsala.se, fliken 

Utåtriktad verksamhet > Kurser. 

 

 

 

 

 

http://www.fauppsala.se/
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FYRISKÄLLANS OCH ARKIVETS ÖPPETHÅLLANDE 

 

På grund av smittskyddsåtgärderna fortsätter Folkrörelsearkivet att hålla stängt 

för besök tills vidare.  

Vi i personalen arbetar i möjligaste mån hemifrån.  

Det går bra att kontakta oss via e-post info@fauppsala.se och telefon  

018-7272470 i olika ärenden. 

När vi inte kunnat ha publik har vi lagt föreläsningar på Folkrörelsearkivets 

Youtubekanal istället.  

Hösten 2020 kunde vi presentera ett bra program och vi når av allt att döma fler 

människor denna väg. Under våren 2021 blir vi mindre aktiva med 

föredragsserier p.g.a. andra filminspelningar.  

Vi återkommer med annonseringar om premiärer. 

 

TVÅ NYA PROJEKT 

 

Vi börjar 2021 med att sätta igång arbetet med två stora projekt. 

1. Labour's memory, är ett projekt där vi tillsammans med Arbetarrörelsens 

arkiv och bibliotek (ARAB), International Institute for Social History i Amsterdam 

(IISH) och Archiv der soziale Demokratie i Bonn, ska digitalisera och 

tillgängliggöra verksamhetsberättelser och revisionsberättelser från den fackliga 

rörelsen, från 1880-talet fram till nutid.  

Vi samarbetar också med Institutionen för IT, Institutionen för lingvistik och 

filologi och Institutionen för Arkiv, bibliotek och museum (ABM) vid Uppsala 

universitet. Projektet kommer att pågå under tre år. 

 

2. Inget om oss utan oss! Svensk påverkan och medverkan i framtagandet 

av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

(CRPD).  

Projektet ska dokumentera svenskars insatser i framtagandet av FN-

konventionen som antogs 2006.  

Huvudsökande och förvaltare är Handikapphistoriska föreningen. 

  

 

 

mailto:info@fauppsala.se
https://www.youtube.com/channel/UCQ5yIicNlRcBjB3TQ0MFbEQ
https://www.youtube.com/channel/UCQ5yIicNlRcBjB3TQ0MFbEQ
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Nu nylanseras biljetterna till digitala MR-dagarna i Uppsala – boka din biljett 
idag! Vill du ha tips om vilka seminarier som passar just dig?  
Eller vill du veta hur programschemat ser ut?  
Det och mycket mer hittar du i vår digitala programtidning som finns ute nu! 
 
Från och med idag kan du boka din biljett till MR-dagarna som kommer äga rum 
digitalt den 19-21 april.  
Biljetten ger dig möjlighet att ta del av över 100 programpunkter på temat, Mänskliga 
Rättigheter – en fråga om var du bor? 
  
Du kommer att kunna se både livesända och förinspelade seminarier, chatta live med 
utställare och föreläsare samt få tillgång till det digitala utställartorget där du kan 
nätverka med organisationer och ta del av deras digitala material.  
 
Biljetterna till de digitala MR-dagarna ger dig även tillgång till att se inspelade 
program i hela tre månader efter forumet har ägt rum – perfekt för dig som har svårt 
att välja eller vill se om ett seminarie! 

 

Priser 

Myndighet & företag 3 dagar: 1300 kr 

Ideella organisationer, privatpersoner & lärare 3 dagar: 450 kr 

Studenter, arbetslösa, pensionärer, ungdomar upp till 20 år 3 dagar: 145kr 

 

 

Fri entré för skolklasser! 

Vi erbjuder fri entré för gymnasieklasser till MR-dagarna i Uppsalas digitala 

program. För mer information om hur du gör för att ta del av detta erbjudande 

kontakta info@mrdagarna.se 

Boka din biljett här! 

 

 

Nu lanseras programtidningen 

– läs den digitalt idag! 
 

   

 

   

mailto:info@mrdagarna.se
https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=1b9078aaab&e=6a187d5d03
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Se seminarier, nätverka och besök utställartorget 
– (nästan) som vanligt! 
 

Mycket kommer att vara annorlunda på de digitala MR-dagarna i Uppsala, men 

ambitionen är att du som besökare ska känna igen dig!  

 

Precis som vanligt erbjuder vi årets främsta tillfälle för dig som vill ha fortbildning i 

mänskliga rättigheter.  

Du kommer att kunna nätverka med organisationer och myndigheter, ta del av ett 

brett programutbud, livechatta med över 70 utställare och kolla på både live- och 

förinspelade program. 

 

Vår digitala plattform bjuder in till nya möjligheter, samtalen kommer vara tillgängliga 

under en längre tid. Du behöver inte tänka på schemakrockar eller hur du ska hinna 

jäkta mellan olika lokaler.  

 

Du som hade haft svårt att ta dig till Uppsala kan delta från din hemort.  

Tillsammans gör vi de digitala Mänskliga Rättighetsdagarna till samma viktiga arena 

för erfarenhetsutbyten, ny kunskap och ny energi i vårt fortsatta arbete! 
 

Vi ses digitalt den 19-21 april!
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TÄNKVÄRT 

 

"Varje ögonblick som du lever i det förflutna är 

ett ögonblick du kastar bort i nuet." 

 
 

//Tony Robbins (född 29/2 1960 - ), amerikansk självhjälpsförfattare, entreprenör, 

filantrop och livscoach. 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

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


