
1 

Torsdagsbladet 

NR 184, V 10, 2021. (Årgång 10) 

Innehåll 

Redaktören har ordet   2 
Vårt kansli uppdaterar stängning  3-8 
Vaccinering   9-10 
Polisen informerar   11 
Funktionsrätt Sverige   12-15  
Arvsfonden; Psykbryt 16 mars  16 
Märta Nasvelldagen 25 mars  17-18 
Allergilyftet   19 
Infoteket webbföreläsning 17 mars 20 
Uppsala Universitet vårens föredrag 21 
MR Dagarna programtips  22 
Studie digitala utställningar  23 
Region Uppsala invånarpanel  24 
Folkrörelsearkivet årsmöte 12 april 25-26 
Kallelse Hjärnkoll årsmöte 15 april  27   
SUF konferens 5 maj   28 
MR Dagen Göteborg 6-7 december 29 
Tänkvärt    30 
   
  
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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Vad sysslar folk med då isen har smält och skridskorna är undanlagda? 
Från grillplatsen på Fjällnora beskådade jag en trend på uppgång – vinterbad!  
 
Huttrande våghalsar samlas på badbryggan, smyger tvekande i nedför badstegen, nuddar 
det iskalla vattnet… doppa sig eller fega ur?  
 
Somliga får det snabbt avklarat, somliga ligger kvar och plaskar.  
Av ansiktsuttrycken att döma ser ingen ut att precis njuta, snarare som man befinner sig i ett 
tillstånd av chock. ” Såå skönt efteråt, och väldigt uppiggande”, påstod en tillfrågad dam.  
    

 
I söndags tävlades det på elitnivå i ett annorlunda 
Vasalopp. 
Klungan som startade var starkt reducerad då  
alla kämpande ”blåbär”* saknades i spåret.  
 
Visste ni att tävlingen blev öppen för kvinnor så  
sent som 1981? 
 
Läs här om en tuff dam som några år tidigare 
trotsade reglerna;   
svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/britt-akte-
vasaloppet-1974-tog-nummerlappen 
-nar-maken-blev-sjuk 
 

*Uttrycket blåbär som används på nybörjare eller 
amatörer inom sport härstammar från 60-talet. 
 Mindre duktiga åkare i Vasaloppet stannade gärna 
vid stationerna med blåbärssoppa och spillde lite vid 
varje tillfälle så vid målgång såg de till slut ut som 
"blåbär".  
 
 

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

     

    

 
Lilian, 72, badar året runt i en 

laxtrappa:  

”Som en jacuzzi” | SVT Nyheter 

 

Lilian Johansson, 72 år, badar i 

princip varje dag – på en lite 

annorlunda plats. 

  

Hon badar i en så kallad laxtrappa 

vid ett vattenfall i Munka-Ljungby. 

 – Det är mitt livselixir, säger hon. 

 

https://svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/britt-akte-vasaloppet-1974-tog-nummerlappen-nar-maken-blev-sjuk
https://svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/britt-akte-vasaloppet-1974-tog-nummerlappen-nar-maken-blev-sjuk
https://svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/britt-akte-vasaloppet-1974-tog-nummerlappen-nar-maken-blev-sjuk
https://svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/britt-akte-vasaloppet-1974-tog-nummerlappen-nar-maken-blev-sjuk
https://svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/britt-akte-vasaloppet-1974-tog-nummerlappen-nar-maken-blev-sjuk
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
https://svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/lilian-72-badar-aret-runt-i-en-laxtrappa-som-en-jacuzzi
https://svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/lilian-72-badar-aret-runt-i-en-laxtrappa-som-en-jacuzzi
https://svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/lilian-72-badar-aret-runt-i-en-laxtrappa-som-en-jacuzzi
https://svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/lilian-72-badar-aret-runt-i-en-laxtrappa-som-en-jacuzzi
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Kansliet stängt till och med den 30 april 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 30 april 2021.  

Besked kommer under vecka 16 (19/4 - 25/4) om hur det blir efter den 30/4 2021.  

Detta kan ändras om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer och läget  

förändras i pandemin. 

 

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. 
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• Undvik resor med kollektivtrafik där det inte går att boka plats.  
Välj till exempel att gå eller cykla när det är möjligt.  
Om du måste resa, undvik avgångar med trängsel.  
 

OBS! Nya rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken 

 

Nu vidtar Region Uppsala ytterligare åtgärder mot smittspridningen av covid-19 för att 

förebygga en tredje våg.  

Bland annat utökas rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken till att 

gälla alla tider. Provtagningen utökas också på flera platser i länet. 

– Vi har just nu ett stabilt läge i Uppsala län, både när det gäller antalet 

sjukhusvårdade och antalet konstaterade fall.  

Men i angränsande län ser vi en kraftig ökning av antalet fall och får rapporter om 

nya virusvarianter.  

Därför skärper vi rekommendationerna för att förebygga att läget försämras, säger tf 

smittskyddsläkare Helena Palmgren. 

Munskydd rekommenderas också i andra inomhusmiljöer, där man vistas under en 

längre tid (mer än 15 minuter) och inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra 

människor. Undantag görs för skolmiljöer, där nationella rekommendationer 

fortfarande gäller. 

 

Region Uppsala avråder också från resor inom länet och inom landet som inte är 

nödvändiga. 

Rekommendationerna är framtagna i samråd med Folkhälsomyndigheten och 

länsstyrelsen och gäller till den 30 mars. 

 

//Källa: SVT 
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Folkhälsomyndigheten har den 26 januari 2021 meddelat om vad som gäller för 

privata sammankomster:  

För privata sammankomster som omfattas av pandemireglerna gäller en 

deltagarbegränsning om max åtta deltagare. Det är den som yrkesmässigt 

använder eller upplåter lokaler eller andra utrymmen inomhus som har att se 

till att de inte används eller upplåts till en tillställning eller någon annan 

liknande privat sammankomst som har fler än åtta deltagare.  

Bestämmelsen kan till exempel omfatta verksamhet som bedrivs av aktiebolag, 

handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella 

föreningar, stiftelser och trossamfund, under förutsättning att den verksamhet 

som bedrivs är att anse som yrkesmässig. Även verksamhet som bedrivs i 

offentlig regi är att betrakta som yrkesmässig. Även en lokal som endast hyrs ut 

några gånger per år av exempelvis en kommun kommer att träffas av reglerna. 

Däremot kommer rent privat verksamhet, till exempel att en privatperson lånar 

ut sin bostad till en bekant, att falla utanför. 

Exempel på lokaler som kommer att omfattas av deltagarbegränsningen är 

festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- 

och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt lokaler som tillhör 

universitet, högskolor och studentkårer. En förutsättning är dock att lokalen 

används eller upplåts för en sådan privat sammankomst. 

Sammankomster som omfattas av bestämmelsen är till exempel fester med 

anledning av högtider, födelsedagar och studentfester. Huvudsyftet med 

sammankomsten är det sociala umgänget. Det innebär att bröllopsfester och 

dopfester omfattas, men inte vigsel- eller dopceremonier och begravningar. 

Det är inte ovanligt att privata sammankomster hålls på restauranger och andra 

serveringsställen. Serveringsställen omfattas dock inte av pandemireglerna, 

utan ska följa det regelverk som gäller för serveringsställen, även om 

serveringsstället upplåts för en privat sammankomst. Har serveringsstället en 

uthyrningsdel eller liknande som kan abonneras för privata fester räknas även 

den som ett serveringsställe och omfattas således av regelverket för 

serveringsstället. 

Att man använder catering eller erbjuder annan form av servering av mat och 

dryck för en privat sammankomst i en festlokal innebär fortfarande att 

verksamheten omfattas av pandemilagstiftningens begränsning om åtta 

deltagare. 
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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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Lokala rekommendationer 
Smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer.  
På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om rekommendationer  
i olika regioner. 

 
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 

 

 
 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset
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/ 
………………………………………………………………………………………………………. 

Fas 1 

I den första fasen, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras följande 
riskgrupper: 

• Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst 
enligt socialtjänstlagen. 

• Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig 
omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer. 

• Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon 
som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten. 

Fas 2 

Den andra fasen innefattar följande riskgrupper: 

• Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först. 
• Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan 

organtransplantation, och deras hushållskontakter. 
• Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. 
• Personer som är 18 år eller äldre och som får insatser enligt lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
• Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt 

socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först. 
• Personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära de 

patienter och omsorgstagare som nämns i ovanstående punkter. 

 

https://www.1177.se/Uppsala-lan/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
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Fas 3 

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper: 

• Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som 
innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista 
nedan). 

• Personer i åldern 60–64 år. 
• Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som 

innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista 
nedan). 
 
 

Fas 4 
I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som 
inte prioriterats i de tidigare faserna. 
 
 

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli 
allvarligt sjuk i covid-19: 
 

• Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt 
blodtryck). 

• Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma. 
• Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad 

hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, 
neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder). 

• Kronisk lever- eller njursvikt. 
• Diabetes typ 1 och typ 2. 
• Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en 

sjukdom eller behandling. 
• Downs syndrom. 
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Telefonbedrägerier – skydda dig  
 
Bedrägerier via falska telefonsamtal drabbar många som förlorar sina pengar genom att de 
luras att lämna ut kortuppgifter och koder eller logga in på sin bank.  
Bedragare riktar ofta in sig på äldre personer och andra utsatta grupper. 
 
Bedrägerier och Covid-19 
Just nu utnyttjar bedragare att många vill vaccinera sig mot Covid-19. 
Bedragarna säger att de ringer från till exempel Folkhälsomyndigheten eller din region, och 
vill boka in en vaccinationstid åt dig.  
De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id, detta ska du 
absolut inte göra. Lägg direkt på luren om du får denna typ av samtal. 
  
Det är vanligt att bedragare utger sig för att ringa från banken, ett företag eller en 
myndighet. En bedragare är skicklig i det sociala samspelet och har kanske även tagit reda på 
personlig information om dig för att verka trovärdig.  
 
Bakom bedrägerierna står ofta kriminella nätverk. Var därför alltid skeptisk när någon okänd 
ringer, för att inte råka illa ut. Ta del av filmer och polisens tips för att skydda dig.  

Se polisens film här: https://youtu.be/C0XWXZXrWmc 
  

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier 
• Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat 

kontaktar dig. 
• Lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. 

Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar. 
• Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller be att få ringa 

tillbaka på ett nummer som du själv tar reda på. Det gäller oavsett om personen 
säger sig vara en nära släkting eller från banken, ett företag eller en myndighet. 

• Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den har personliga uppgifter om dig. 
Bedragare kan hitta information på nätet för att lura dig. 

• Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. 
Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet. 
 

Så här kan ett telefonbedrägeri gå till 
En misstänkt bedragare ringer upp och försöker lura till sig pengar genom att utge sig att 

ringa från en bank. Se och lyssna här: https://youtu.be/je0kBpGQZLA 
 
 Telefonbedrägerier | Polismyndigheten 

 
 
  

 

https://youtu.be/C0XWXZXrWmc
https://youtu.be/je0kBpGQZLA
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/bedrageri/telefonbedragerier---skydda-dig/
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Medlemsförbund, länsorganisationer och representanter för Funktionsrätt 
Sverige i olika samråd: 
 
Hur kan vi bli bättre på att tillsammans driva våra frågor? 

 
Funktionsrätt Sverige planerar att ta fram utbildning för företrädare som representerar den 
breda funktionsrättsrörelsen och patienter i olika möten med beslutsfattare inom politiken, 
myndigheter, regioner och kommuner. 
 
Vi behöver din hjälp för att forma både innehåll och upplägg så att den möter så många 
behov som möjligt. Det är en kort enkät som bara tar några minuter att fylla i.  
Vi ser fram emot ditt svar senast 17 mars. 
  
Har ni övriga synpunkter eller har svårt med enkäten kontakta undertecknad. 
  
Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/SV7JHJZ 
  
Tack på förhand. 
  
 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://sv.surveymonkey.com/r/SV7JHJZ
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
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Webbinarium: Ett år med pandemi – vad har vi lärt oss? 
 
Välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar hur vi kan skapa ett mer inkluderande 
arbetsliv efter pandemin. En utgångspunkt är principen om universell utformning, som 
handlar om vikten av att utforma samhället och arbetslivet utifrån ett mångfaldsperspektiv. 
  
Tid: Onsdagen den 24 mars kl 09:00 - 10:00 
Plats: Distansmöte via Zoom 
Arrangörer: Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början och  Lärandeforum UUA – 
Universell utformning av Arbetsplatser. 
  
Ett år har passerat sedan pandemin i grunden förändrade vardagen för oss alla – inte minst i 
arbetslivet. De nya utmaningarna i vardagen har varierat för olika människor, men behovet 
av att snabbt skapa nya inkluderande lösningar har blivit tydliga – både arbetsmiljömässigt 
och organisatoriskt. 
  
Vilka lärdomar kan dras av detta första år med pandemi?  
Hur utformar vi ett framtida arbetsliv där ingen behöver lämnas utanför? 
  
Medverkande: 
Linda Widar, arbetsmiljöforskare Högskolan i Gävle 
Eric Donell, vice ordförande för Riksförbundet Attention 

  
Länk till anmälan och mer information: 
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-ett-ar-med-pandemi/ 
  
Välkommen! 
  
Tor Gustafsson 
Kommunikatör 
_____________________________ 
  

 
  
rattfranborjan.nu 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070-169 98 61 
www.funktionsratt.se     
  

https://rattfranborjan.nu/
https://akademssr.se/UUA
https://akademssr.se/UUA
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-ett-ar-med-pandemi/
https://rattfranborjan.nu/
http://www.funktionsratt.se/
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Idag har vi en debattartikel i Aftonbladet ”Socialförsäkringen har slutat fungera”. 
 
Med anledning av dagens lansering av vår idéskrift om socialförsäkringen gick vi också ut i 
morse med pressmeddelandet  
 
”En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara?” 
  
Sprid gärna i era kanaler! 
 
  
Bästa hälsningar 
Annica Nilsson 
  
Intressepolitisk utredare/Kommunikatör/vik. presskontakt 
_____________________________ 
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 24 
www.funktionsratt.se 
  

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wen0P4/socialforsakringen-har-slutat-fungera?fbclid=IwAR1sLQLb-4fRE3vDaI0SRYtmfyHS1W4Ugj2P2vxDtvLEC1FPUxE1xZobOOc
https://funktionsratt.se/press-en-socialforsakring-utan-trygghet-ar-det-sa-det-ska-vara/
https://funktionsratt.se/press-en-socialforsakring-utan-trygghet-ar-det-sa-det-ska-vara/
https://funktionsratt.se/press-en-socialforsakring-utan-trygghet-ar-det-sa-det-ska-vara/
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Pressmeddelande Publicerad: 9 Mars 2021 07:00 

En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara? 
 
Idag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift om socialförsäkringen och ställer samtidigt 
företrädare för riksdagspartierna mot väggen i ett webbinarium.  
”Vi behöver svar. När vi ser Försäkringskassans prognoser om ständigt sjunkande sjuktal 
undrar vi hur många – om ens någon – kommer omfattas av sjukförsäkringen i framtiden”, 
säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. 

Våra medlemsförbund har länge vittnat om en alltmer restriktiv tillämpning hos 
Försäkringskassan. Resultat från vår enkätundersökning genomförd hösten 2019 som 
omfattar alla ersättningsformer, bekräftar att många möts av misstänksamhet, långdragna 
granskningar, avslag och indragningar.  
Bland våra 46 medlemsförbund som samlar personer med kroniska sjukdomar, psykiska, 
fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar finns otaliga exempel där människor istället för 
rehabilitering och stöd, blir utförsäkrade och ställda utan försörjning. 
 
”Försäkringskassans agerande har satt rättssäkerheten ur spel, och det har varit känt länge 
nog. Nu behöver våra politiker sätta ideologiska låsningar åt sidan för att ge svenska folket 
en socialförsäkring som fungerar när den väl behövs”, säger Elisabeth Wallenius. 
 
Förutom att Försäkringskassans tillämpning får katastrofala följder för enskilda och deras 
anhöriga, har det här lett till att den läckande socialförsäkringen belastar våra andra system. 
Arbetsförmedlingen har länge larmat om att de får ta emot människor som är för sjuka för 
att söka jobb och på socialkontoren har unga med omfattande och livslånga 
funktionsnedsättningar blivit en ny målgrupp, liksom allt fler sjukskrivna. 
  
Försörjningsstödet, tänkt som ett tillfälligt stöd i akuta situationer, har för allt fler blivit den 
permanenta försörjningen. 
 
”Behovet av reformer är skriande. För varje timme, dag och månad eskalerar frustrationen. 
Gränsen är nådd – sedan länge. I ett första steg behöver förslagen som läggs fram i 
betänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering”, förverkligas.  
 
Dagens tillämpning ger inte trygghet vid sjukdom och stöttar inte heller människor till 
arbete. Socialförsäkringen är därmed på väg att förlora sin viktiga samhällsfunktion”, 
avslutar Elisabeth Wallenius. 

 
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. 
Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka  
400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.  
 
/ Presskontakt Annica Nilsson, Intressepolitisk utredare, annica.nilsson@funktionsratt.se, 
08-546 404 24, 076-697 80 55 

mailto:annica.nilsson@funktionsratt.se
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Webbinarium med Arvsfonden: Psykbryt – bryt den psykiska ohälsan 16/3 
 
Allmänna Arvsfonden vill under tre år satsa minst 500 miljoner på att främja barns och 
ungas psykiska hälsa. Pengar kan förstås inte bryta psykisk ohälsa – men goda idéer 
kan. Hur kan man omvandla sina goda idéer till Arvsfondsprojekt? 
  
Catrin Fryklund och Lisa Ericson från Allmänna Arvsfonden berättar om 
satsningen Psykbryt och om Arvsfondens ansökningsprocess för projektansökningar 
med fokus på fallgropar och framgångsfaktorer. 
 
Efter presentationen ges tid för frågor om satsningen och om själva 
ansökningsprocessen. 
  
Plats/Tillgänglighet: 
Digital direktsändning via Zoom.  
Länk skickas ut dagen före webbinariet till de som anmält sig. 
Webbinariet kommer att direkttextas och teckenspråktolkas. 
Webbinariet kommer att spelas in. 
 
Program och medverkande: 

• Catrin Fryklund, Handläggare Arvsfonden 
• Lisa Ericson, Handläggare Arvsfonden 

Moderator: Nickas Mårtensson 
  
Länk till anmälan och mer information: 
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-med-arvsfonden-
psykbryt-bryt-den-psykiska-ohalsan/ 
  
På länken nedan kan ni se ett tidigare webbinarium om Arvsfonden i största 
allmänhet.  
 
Ni måste registrera er för att få tillgång till det inspelade webbinariet. 
 
Varmt välkomna! 
   

  

 

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-med-arvsfonden-psykbryt-bryt-den-psykiska-ohalsan/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-med-arvsfonden-psykbryt-bryt-den-psykiska-ohalsan/
https://tv.streamfabriken.com/kammarkollegiet-webbinarium-hela-sveriges-arvsfond/register
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Varmt välkommen till Märta Nasvelldagen! 
  
Föreläsningar med fokus på psykiatrins utmaningar, att förstå, förebygga och behandla 
psykisk sjukdom samt med möjlighet till frågor och diskussion.  
 
Årets tema är ”Från kris till trauma: från begrepp till behandling”.  
 
Föreläsare är läkare och forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset samt 
representant från brukar- och patientorganisationer.  
Det kommer bl a även vara en paneldebatt om ämnet med yrkesmän samt riksdagsledamot. 
  
Tid: Torsdag 25 mars, kl 16.00–19.45 
Plats: Med tanke på Covid-19 situationen så kommer årets Märta Nasvelldag att ske digitalt 
på zoom-länk 
Arrangör: Uppsala universitet, inst för neurovetenskap 
Övrigt: Fri entré, ingen föranmälan 
  
All information, hela programmet samt zoomlänk hittar ni här: 
  

https://neuro.uu.se/forskning/marta-nasvelldagen-2021/ 
 
 
  
Finns även på facebook: https://facebook.com/events/1886291381536322/ 
 
 
 Välkomna! 
  
  
 Vänligen Cecilia Yates, inst för neurovetenskap 
  
*** 
Cecilia Yates 
Informatör 
  
Uppsala universitet 
Institutionen för neurovetenskap 
BMC, Box 593 
751 24 Uppsala 
Tel 0704-250571 
www.neuro.uu.se 
  

https://neuro.uu.se/forskning/marta-nasvelldagen-2021/
https://facebook.com/events/1886291381536322/
https://mail.uu.se/owa/redir.aspx?REF=aqj8h919CR-VBIoHyUz_d5-KbI1PwqzXngZxlqFMVPsdM_pEfzfTCAFodHRwOi8vd3d3Lm5ldXJvLnV1LnNlLw..
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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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Mänskliga Rättighetsdagarna 19-21 april 
veckans programtips! 

 

Vilken betydelse har boendet för att kvinnor, tjejer och barn ska kunna lämna en 

våldsam man? Vilken roll har skyddade boenden och hur spelar privata aktörer in?  

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), håller i ett 

seminarium på MR-dagarna om trygghet, boende och mäns våld mot kvinnor. 

 

Att ha ett tryggt boende, en trygg bas, är ett grundläggande mänskligt behov och en mänsklig 

rättighet. Men för många kvinnor, tjejer och barn är hemmet långt ifrån en trygg plats. Roks 

kvinno- och tjejjourer möter varje år tusentals kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns 

och killars våld, ofta i hemmet. Den rådande bostadsmarknaden sätter ofta stopp för 

möjligheter att få ett nytt boende och det gör att många kvinnor och tjejer tvekar innan de kan 

lämna  mannen och våldet. För att få skydd och ett andrum finns kvinnojourer och tjejjourer 

som erbjuder en plats där de får stöd och berätta sin historia. Jourerna skapar trygga rum i 

form av skyddade boenden, men också platser på nätet där det går att chatta och prata med 

någon. Föreläser gör bland annat Jenny Westerlund som är ordförande för ROKS. 

 

Vikten av trygga rum för att undkomma mäns och killars våld 

Onsdag 21 april 2021, 14:00-15:00 

 

  

Besök ROKS digitala monter här! 

 

Upptäck fler av våra seminarier här! 

 

 

 

  

 
 

https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=0692410474&e=6a187d5d03
https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=a4ba6be07b&e=6a187d5d03
https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=6af6fc8e03&e=6a187d5d03
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Hej! 

Jag heter Tove och läster master i IT och lärande på Göteborgs Universitet. Jag letar 

nu efter deltagare som vill dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring 

museum, tillgänglighet och digitala utställningar, och som vill testa att ”besöka” en 

digital utställning. 

  

Under våren gör jag mitt mastersarbete om tillgänglighet i digitala museiutställningar. 

Under den rådande pandemin spelar den digitala tillgången till konst, kultur och 

lärande större roll än någonsin. Målet med studien är att ta reda på hur museer kan 

designa digitala utställningar som så många som möjligt kan ta del av och förstå, 

oavsett fysisk och psykisk funktionsförmåga. 

  

Du som deltar behöver vara över 18 år. Om du tycker detta verkar intressant, skicka 

ett PM till mig, eller skriv ett mejl till: 

 

gushjeto@student.gu.se 

så skickar jag mer information. 

  

Allt gott, 

Tove Hjelm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

gushjeto@student.gu.se
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Bli medlem i Region Uppsalas invånarpanel! 

 

Vi söker dig som vill vara med och hjälpa oss bli bättre på digital service  
och e-tjänster. Dina åsikter är viktiga för oss. 
 
För ökad invånarmedverkan startar Region Uppsala en invånarpanel.  
Till en början avgränsat till digital service och e-tjänster. 
 
Alla som bor i eller arbetar/studerar i Uppsala län och som är över 13 år är välkomna att 
delta. 

  
Så här går det till: 
 

• Du anmäler dig genom att registrera dina kontaktuppgifter 
• När en undersökning startar får du ett e-postmeddelande med en länk till frågorna. 

Vi kommer inte att kunna se vilka svar just du lämnat. 
• När tider för undersökningen är slut sammanställs svaren och resultatet publiceras 

på regionuppsala.se 
  
Välkommen att vara med och påverka! 
  

Här hittar du anmälningsformuläret 
  

Inom kort kommer vi även att öppna möjligheten att via regionuppsala.se, lämna idéer 

och förbättringsförslag kring digital service och e-tjänster inom Region Uppsala. 
  
  
  
Varma hälsningar 
 
Christianne 
*********************** 
Anhörigsamordnare/ Samordnare gåvor och erbjudanden 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
Vårdkvalitetsenheten 
018-611 32 51 
Regionkontoret 
Region Uppsala 
Storgatan 27 
Box 602, 751 25 Uppsala 
www.regionuppsala.se 
  
  
  

 

http://www.regionuppsala.se/
https://link.webropolsurveys.com/S/B8B999FA44B291E5
http://www.regionuppsala.se/
http://www.regionuppsala.se/
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FOLKRÖRELSEARKIVET INFÖR 2021 

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. 

 

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. 

 

http://www.fauppsala.se/
mailto:info@fauppsala.se
https://www.youtube.com/channel/UCQ5yIicNlRcBjB3TQ0MFbEQ
https://www.youtube.com/channel/UCQ5yIicNlRcBjB3TQ0MFbEQ
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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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län | c/o Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: S:t Olofsgatan 15 
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Det är dags att boka in årets Nationella SUF-Konferens i din kalender! 
  
Konferensen kommer som vanligt att innehålla många intressanta och lärorika 
föreläsningar.  
 
I år är konferensen digital, så välkommen att delta på distans via nätet.  
 
Öppen för alla via länk på internet. 
 
 

• Kostnadsfri 
• Ingen föranmälan 

• Sprid till alla som du tänker kan ha intresse av föreläsningarna. 
 

Program SUF-Konferensen 5 maj  >> 

 
  
 
Med vänliga hälsningar 
Laila Stolpe 
Informatör 
SUF-Kunskapscentrum www.regionuppsala.se/suf 
018-611 67 92 
070-601 60 31 
Laila.dahlstrom.stolpe@regionuppsala.se 
  
Nära vård och hälsa  
Region Uppsala 
www.regionuppsala.se/hoh 

https://regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum/om-suf-kc/utbildning_evenemang/
http://www.regionuppsala.se/suf
mailto:Laila.dahlstrom.stolpe@regionuppsala.se
http://www.regionuppsala.se/hoh
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 Nu lanserar vi temat för 

 MR-dagarna i Göteborg 6-7 december! 

 
 

Har er organisation eller företag kunskap om och erfarenhet av att jobba med mänskliga 

rättigheter? - Skicka in ert programförslag idag! 

 

 2021 kommer att bjuda på hela två MR-dagar; dels ett helt digitalt forum med livesändning 

från Uppsala Konsert & Kongress 19-21 april och sedan kommer vi till Göteborg 6-7 december! 

Temat för arrangemanget i Göteborg kommer att vara Demokrati + mänskliga rättigheter = 

sant! Nu kan du även ta chansen att ordna ett seminarium på Nordens största forum för 

mänskliga rättigheter – skicka in din ansökan till MR-dagarna i Göteborg idag! 

Demokrati och mänskliga rättigheter, två begrepp som går hand i hand och där den ena krävs 

för att den andra ska få en full verkan. Eller är det så enkelt? Sedan några år tillbaka kan vi se 

en negativ trend för demokratin globalt, något som också förstärkts ytterligare av 

Coronapandemin. Hur kommer det sig och hur påverkar det skyddet av mänskliga rättigheter? 

Hur kan vi vända trenden och istället stärka demokratin lokalt, nationellt och globalt samt 

säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras för alla alltid? 

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så. 

Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg kommer att uppmärksamma jubileumsåret genom att 

lyfta både de möjligheter och de utmaningar som demokratin utgör för uppfyllandet av allas 

mänskliga rättigheter. 

Välkommen med din ansökan senast 30 april! 

 

Pris 

25 minuter seminarium: 3 500 kr (momsfritt). 

60 minuter seminarium: 8 000 kr (momsfritt). 

 

Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på info@mrdagarna.se 

 

info@mrdagarna.se www.mrdagarna.se  

Läs mer om vad om ingår i priset och skicka in din ansökan här! 

mailto:info@mrdagarna.se
https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=4b644d93f1&e=6a187d5d03
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TÄNKVÄRT 
 

 

"Bara mycket få människor tycks vara beredda att 
vara mänskliga - och att ta ansvaret för det." 
 
 
// Pablo Picasso, (1881 - 1973), spansk konstnär och poet.  
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Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
 
  


