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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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I väntans tider på vaccin, 
 
Dessa restriktioner efter vaccinering kan tyckas något tvetydiga, kontentan lutar åt  
något mera frihet under eget ansvar…  
svt.se/nyheter/inrikes/jag-ar-vaccinerad-vad-hander-nu 
 
På sidan 17 i detta nummer hittar ni information om Uppsalas naturområden,  
passande nog är det ”Friluftslivets år” 2021.  
 
Här kommer fler tips som omfattar hela landet; 
Svenska Turistföreningen - Upptäck äventyret Sverige  
 
Tyvärr ställdes O-ringen i Uppsala åter in denna sommar.  
 
Är ni ändå nyfikna på orientering så kolla in friskvårdsprojektet ”Hitta ut”. 
Skaffa en karta, ge dig ut i naturen och leta efter så kallade ”checkpoints”. 
Hittaut i Uppsala - orientering.se 
 
 
Orientera mera! 
 
//Helene 
 
 
 
 

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

 

https://svt.se/nyheter/inrikes/jag-ar-vaccinerad-vad-hander-nu
https://www.svenskaturistforeningen.se/
https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/uppsala/
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Kansliet stängt till och med den 15 augusti 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 15 augusti 2021.  

Besked kommer under vecka 32 (9/8 - 15/8) om hur det blir efter den 15 augusti 2021. 

Detta kan ändras om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer och läget  

förändras i pandemin. 

___________________________________________________________________________ 

 

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla 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. 

• 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.  
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OBS! Nya rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken 

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. 

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. 

//Källa: SVT 

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. 
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· 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. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 

mailto:jocke.gunnarsson@c.hso.se
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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Hej,      april 2021 

I samband med vaccinationerna mot covid-19 pågår finns behov av lättillgänglig  
och anpassad information om vaccinen och vaccinationerna till olika grupper. 

I det här brevet har vi samlat material från bland annat Socialstyrelsen,  
Folkhälsomyndigheten och MSB som kan vara bra stöd vid kommunikation med 
personer som behöver få information som är anpassat utifrån deras behov.  
 
Nedan finns korta beskrivningar om respektive material och länkar.  
Sprid gärna denna information vidare till dina kontakter och nätverk. 

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19, 
inklusive faktablad och filmer. Informationen finns tillgänglighetsanpassad och 
översatt till många språk.  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/ 
covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/. 

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos MSB (krisinformation.se). 
Informationen vänder sig till allmänheten.  
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/ 
myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-
vaccin. 

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

Polisen har tagit fram information om bedrägerier kopplat till vaccinationerna mot 
covid-19. https://polisen.se/bedrageri. 

Läkemedelsverket reder ut vanliga missuppfattningar och myter om vaccinen. 
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-
coronavaccin. 

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 
Här finns även regional information om vaccination mot covid-19. 
https://www.1177.se/. 

Vänliga hälsningar, 
Socialstyrelsen  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/%20covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/%20covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccin
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccin
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/vaccin-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccin
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/%20myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/regional-information-om-coronaviruset
https://polisen.se/bedrageri
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin
https://www.1177.se/
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
har tillsammans med andra uppdraget att snabbt och samordnat sprida information 
till så många som möjligt för att bromsa smittspridningen av coronaviruset.  
 
Vi har hittills fått mycket god hjälp av er och är tacksamma om ni fortsättningsvis 
delar aktuell information på er webbplats, i sociala medier, medlemstidningar, 
nyhetsbrev, digitala medlemsmöten eller i andra kanaler. 
 
Coronapandemin: Detta gäller just nu 
På krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de förbud och de råd 
och rekommendationer som gäller just nu.  
Du hittar även länkar till fördjupad information. 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-
storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-
galler-just-nu 
 
 

Annonsmaterial med nationella budskap inför våren  
MSB producerar kontinuerligt informationsmaterial och filmer med budskap om hur 
alla kan hjälpa till att minska smittspridningen. 
Du kan ladda ner/dela och använda materialet i dina egna kanaler för att hjälpa oss 
att sprida budskapen.  
 
Just nu har budskapen fokus på nuvarande rekommendationer kopplade till våren 
och dess högtider.  
Annonsmaterial med nationella budskap: 
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-
anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons--och-kampanjmaterial/annonsmaterial-
med-nationella-budskap/ 
 
 

Faktablad från Folkhälsomyndigheten om vem som erbjuds vaccination mot 
covid-19 
Faktabladet ger information om att alla som bor i Sverige och är över 18 år erbjuds 
gratis vaccination mot covid-19 och att man behöver inte vara svensk medborgare för 
att få vaccin.  
 
Faktabladet berättar även hur man gör om man saknar Id-handling, personnummer 
eller samordningsnummer och vill vaccinera sig. 
 
Faktabladet på flera språk: arabiska, bulgariska, dari, engelska, persiska, farsi, 
polska, rumänska, ryska, somaliska, tigrinja och turkiska: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-
sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/ 
  
 
 
 
 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons--och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons--och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/ladda-ned-annons--och-kampanjmaterial/annonsmaterial-med-nationella-budskap/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/information-pa-andra-sprak/vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
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Faktabladet på svenska: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-
som-ska-vaccinera-dig--vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/ 
  
Teckentolkade filmer från Folkhälsomyndigheten – Till dig som vaccinerar dig 
mot covid-19 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/teckensprak-lattlast/ 
 

 
Filmer om vaccinering mot covid-19 på andra språk 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram två filmer som handlar om vaccinering mot 
covid-19. Den ena filmen tar upp varför vi ska vaccinera oss och den andra filmen 
informerar om hur det går till. Filmerna är framtagna på arabiska, somaliska, 
engelska, svenska, farsi och tigrinja. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, 
Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen. 
 
Filmerna finns att ladda ner på Folkhälsomyndighetens webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer 
 
Filmerna finns också på informationsverige.se: 
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsfilmer-
om-corona-pa-flera-sprak/ 
   
Informationsfolder om covid-19 på sju språk 
MSB har beviljats medel ur EU:s AMIF-fond (asyl- migrations- och 
integrationsfonden) för att nå ut med pandemiinformation till gruppen 
tredjelandsmedborgare (primärt asylsökande och anhöriginvandrare).  
 
Inom ramen för det projektet har bland annat en folder tagits fram på språken lätt 
svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och spanska.  
Informationen fokuserar på hur man ska gå till väga vid symtom på covid-19. 
 
Foldern finns att beställa gratis på msb.se:  
Information on COVID-19 for you who have recently arrived in Sweden (msb.se): 
https://www.msb.se/sv/publikationer/information-on-covid-19-for-you-who-have-
recently-arrived-in-sweden/ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-ska-vaccinera-dig--vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-ska-vaccinera-dig--vem-erbjuds-vaccination-mot-covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/teckensprak-lattlast/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/informationsmaterial/filmer
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsfilmer-om-corona-pa-flera-sprak/
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/informationsfilmer-om-corona-pa-flera-sprak/
https://www.msb.se/sv/publikationer/information-on-covid-19-for-you-who-have-recently-arrived-in-sweden/
https://www.msb.se/sv/publikationer/information-on-covid-19-for-you-who-have-recently-arrived-in-sweden/
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Samlingssida för att underlätta spridning av översatt informationsmaterial 
MSB har skapat en samlingssida på msb.se med översatt information om covid-19 dit 
aktörer på alla nivåer kan gå in och hämta och länka från sina egna webbplatser. 
 
Vi behöver hjälp och stöd med att aktivt få in tips om översatta informationsmaterial 
som vi sedan kan lägga upp på samlingssidan så att fler kan ta del av de 
översättningar som finns.  
 
För att MSB ska kunna lägga upp en länk till ett översatt material är kravet att det 
finns en tydlig beskrivning på svenska om syfte, innehåll och budskap. 
  
Samlingssidans adress: 
https://www.msb.se/coronavirusetandrasprak 
  
Tips på översatta material skickas till: 
samverkancorona@msb.se 
 
 
Dela gärna med dig av goda exempel 
Varje bransch, organisation eller verksamhet ställs inför särskilda utmaningar under 
pandemin. MSB vill hjälpa till att sprida goda exempel från andra som på olika sätt 
informerat och gjort insatser för att minska smittspridningen. 
  
Dela gärna med er av goda exempel från er verksamhet så att fler får ta del av det ni 
gör och får tips på hur deras verksamhet kan utvecklas till att bli mer smittsäker. 
 

Maila goda exempel till samverkancorona@msb.se 
 
  

Tack för att du hjälper till att sprida samhällsviktig information – 
tillsammans bromsar vi smittan. 
 
 
 

 

https://www.msb.se/coronavirusetandrasprak
mailto:samverkancorona@msb.se
mailto:samverkancorona@msb.se
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2021-04-11 

Till 

Medlemsföreningarnas representanter 

Styrelsens ledamöter och ersättare 

Revisorerna och ersättare 

Valberedningen 

Alla Kommun-HSO i Uppsala län 

Nominera personer till Samverkansråd ”Kultur” mellan 

förvaltningen Kultur- och bildning, Region Uppsala och FUL, 

Funktionsrätt Uppsala län.  

I överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 2021 – 2024 mellan Region Uppsala 
och Funktionsrätt Uppsala län, står det under rubriken ”Åtaganden”:  
 
Funktionsrätt Uppsala län i samverkan med Region Uppsala inspirerar till samråd, genom 
bland annat samverkansråd inom Region Uppsalas samtliga fyra verksamhetsområden, 
hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling, samt samverkansråd för 
tillgänglig natur.  
 
Nu är det dags att nominera personer till Samverkansråd ”Kultur”, för perioden 2021-06-08 

– 2024-12-31. Ett samverkansråd mellan förvaltningen Kultur- och bildning, Region Uppsala 

och FUL, Funktionsrätt Uppsala län.  

Förvaltningen Kultur- och bildning arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt 
konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig och för att du ska 
erbjudas en attraktiv livsmiljö.  
 
Det gör förvaltningen Kultur- och bildning genom att samverka med och stödja länets 
kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet, samt genom att bedriva 
folkbildning, konferensverksamhet och arbeta med offentlig konst. 

Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under en politiskt tillsatt 
nämnd, kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som 
bland annat består av enheterna kulturutveckling, konst-enheten, Wiks folkhögskola och 
Wiks slott. 
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FUL kommer att representeras av fem personer i samverkansrådet. 

 

Samverkansrådet ”Kultur” kommer att ha sitt första möte hos Region Uppsala,  

2021-06-08, klockan 14.00 – 16.00. 

Mötet kommer att genomföras digitalt. 

 

Skicka era nomineringar till: janne.wallgren@c.hso.se  

senast den 3 juni 2021. 

 

Hälsningar  

/Janne 

 

Janne Wallgren 

Kanslichef/Ombudsman  

Funktionsrätt Uppsala län 

Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala. 

Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 

Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 

E-post: janne.wallgren@c.hso.se 

 

 
 

 

mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Pressmeddelande Publicerad: 22 April 2021 07:00 

Funktionsrättsbyrån blir verklighet  

Idag har vi fått positivt besked från Allmänna arvsfonden.  
Vår idé om en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning blir 
verklighet!  
 
”Det här är efterlängtat och välkommet! Behovet av en byrå som personer med 
funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt.  
Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina 
rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters 
jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar”, kommenterar Nicklas 
Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige. 

Till Funktionsrättsbyrån ska personer med funktionsnedsättning kunna vända sig för 
att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, 
vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt.  
 
Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan 
tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska samla kunskap från 
rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i 
samhället.   
 
”Vår vision är att Funktionsrättsbyrån blir en stark rikstäckande aktör dit människor 
med funktionsnedsättning kan vända sig för att få individuellt stöd.  
Genom Arvsfonden får vi möjlighet att tillsammans med funktionsrättsrörelsen bygga 
upp verksamheten under projektets tre år, men stödet behöver finnas kvar så länge 
som människors rättigheter inte tillgodoses", avslutar Nicklas Mårtensson. 
 
Funktionsrättsbyråns primära målgrupp är personer med funktionsnedsättning över 
18 år och anhöriga som behöver stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör 
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.  
 
Funktionsrättsbyråns verksamhet ska byggas upp stegvis. Projektet planeras att 
starta till hösten. 

 
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 
Mikael Klein, Intressepolitisk chef, mikael.klein@funktionsratt.se, 070-480 71 66 
 
  

     
 

mailto:annica.nilsson@funktionsratt.se
mailto:mikael.klein@funktionsratt.se
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Förturserbjudanden till medlemmar i våra medlemsföreningar 

Hyr vår vackra Sjöstuga 6 dagar i sommar 

Stugan består av 2 sovrum med 2 sängar i varje på övervåningen och på 

bottenvåningen finns ett nyrenoverat enkelt fullt utrustat kök, vardagsrum 

med kakelugn samt dusch/toalettrum. 

 
1 maj till den 13 juni är hyran 6200 kr sö fm till lö fm 

14 juni till 14 augusti är hyran 7000 kr sö fm till lö fm 

15 augusti till 2 oktober är hyran 6200 kr sö fm till lö fm 

Stugan hyrs ut i perioder av 6 dagar, från söndag förmiddag till lördag 

förmiddag. 

För bokningar vänligen kontakta Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs 

kansli på tel. 018 490 23 23 eller via e-post ekolnsnas@gmail.com, först till 

kvarn gäller, inom kort lägger vi ut sjöstugan på booking.com 

Normala priser via vår webbplats är: 7000 kr - 8200 kr för 6 dagar 
 

mailto:ekolnsnas@gmail.com
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Hitta ut i Uppsalas natur 

 

 

 

 

 

Vart kan man åka och vad kan man göra när man är i naturen?  

Vi tipsar om var du hittar information om utflyktsmål i Uppsalas natur! 

 

Välkommen ut i naturen! 

 

 

 

 

Naturkartan 

En digital friluftsguide med karta och information om natur i hela Sverige. 

Naturkartan finns både som app och på webben. 

Läs mer: www.naturkartan.se/uppsalalan 

 

 

Smultronställen 
Ett smultronställe är ett utflyktsmål som har fin natur och är trevligt och 

lättillgängligt för besökare. Det finns nära 50 smultronställen i länet.  

Läs mer: www.smultronstallen.nu  

 

 Tillgänglig natur i Uppsala län 

Oavsett om du använder rullstol, rollator eller har en barnvagn med dig ut 

så vill vi göra det lätt att vara i naturen!  

Här har vi samlat information om tillgänglig natur i länet. 

Läs mer: www.upplandsstiftelsen.se/tillganglignaturuppsala 

 

 

Friluftslivets år ”Luften är fri” 2021 
I år är det friluftslivets år i hela landet! Här samlar vi tips på vad man kan 

göra ute med familjen eller skolklassen. Några av tipsen finns även på 

persiska och arabiska. 

Läs mer: www.upplandsstiftelsen.se/friluftslivetsar2021 

http://www.naturkartan.se/uppsalalan
http://www.smultronstallen.nu/
http://www.upplandsstiftelsen.se/tillganglignaturuppsala
http://www.upplandsstiftelsen.se/friluftslivetsar2021
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Funktionsrätt Uppsala kommun 

Org.nr 817602–5008  
(handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun) 

 
  Uppsala den 4 maj 2021 
  

Påminnelse om   

vårt årsmöte (årsstämma) tisdagen den 25 maj 2021. 

Start klockan 18.00.  

 
På grund av den fortsatta pandemin ska mötet genomföras på distans över 
internet (digitalt/virtuellt/online). 
Länk för inkoppling kommer att skickas till envar anmäld. 
 
Varje medlemsförening har rätt att delta med ett röstägande ombud, i första hand sin 
ordförande (eller vid dennas förhinder annan därtill befullmäktigad). 
  
Anmäl deltagande snarast. Ange delegatens namn, förening och e-postadress att 
skicka länk till. 

Anmäl till funktionsrattuppsala@yahoo.com 

eller till Funktionsrätt Uppsala kommun, Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala. 

 

Vi förutser att vi ska betjäna oss av kommunikationsredskapet Zoom, som ger 
alternativet att delta per telefon.  
Även fast kabelinkopplad telefon fungerar om den har en fyrkants-knapp.  

 

OBS 1: En medlemsförening måste senast den 17 maj 2021 ha betalat sin 

årsavgift till samarbetsorganet för att dess ombud/delegat ska åtnjuta rösträtt 
vid mötet. 500 kronor till plusgiro 88 59 69-6, tack!  
  

OBS 2: Varje medlemsförening rekommenderas varmt att använda sin rätt att 

föreslå kandidater till årsmötets personval.  
 
Valen gäller styrelseledamöter (för två år), styrelseordförande (för ett år), två 
revisorer (för ett år) och två revisorsersättare (för ett år). 
 
Valberedare är AC Nyqvist, uppsala-knivsta@neuro.se och Bo 
Wedin, bo.wedin@hotmail.com. 
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Årsmötets ärenden är de vanliga årligen återkommande standardmässiga: 
dechargeärenden, personval och planering för framtiden.   
 
Årsberättelse och bokslut för 2020 ska i förväg sändas per e-post till de anmälda 
ombuden.  
 
Även annan intresserad kan på begäran tillställas dessa dokument. 
 
 
 
  
Hoppas att allt detta är glasklart men vill du ha förtydliganden så hör gärna av dig.   
 
Välkommen den 25 maj! 
 

 

  
Funktionsrätt Uppsala kommun 

  Sekretariatet 
 

       /Ingor Lind 
        0764 570 748   
      
        Kungsgatan 64 
        753 41 Uppsala       
 
 
Devis i coronatid: 
Dum spiro spero (Så länge jag andas har jag hopp) 
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Kära HHF:are! 

 

 

 

Här kommer det senaste medlemsbladet.  

 

Läs medlemsbladet här: https://hhf.se/2008-2/ 

 

Ur innehållet: 

 

* Ledare: Börjar allt fler bli intresserade av vad historien har att 

berätta? 

 

* Rapport från föreningens andra smittsäkra årsmöte. 

 

* Hjälpmedelsriksdag. 

 

* ”…att inte ligga samhället till last …” 

 

* Massage, en urgammal verksamhet för synskadade. 

 

* Vårdinstitutionshistoria i Västerbotten. 

 

 

 

Ha en riktig skön sommar önskar HHF!

https://hhf.se/2008-2/
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Boka in datumet - Välkommen till Livets möjligheter 2022 
 

 

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) 
konferensen Livets möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm.  
 
Temat för konferensen är ”Livslångt lärande för personer med 
flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”. 
 
Under de två dagarna kommer deltagarna få ta del av föreläsningar och samtal som 
vi hoppas kan ge ny kunskap och inspiration. 
 
Konferensen vänder sig främst till anhöriga, personal och beslutsfattare. 
 

Läs mer på Nka:s webbplats 
 
Nka anordnar konferensen i samarbete med Riksförbundet FUB, Anhörigas 
riksförbund, JAG, Svensk neuropediatrisk förening, Synskadades riksförbund, 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Centrum för 
sällsynta diagnoser, Bräcke diakoni, Ågrenska och Centrum för forskning om 
funktionshinder. 
 
Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson 

 

 

  
  

  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlar in, strukturerar och sprider 

forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet. Tillsammans 
med anhöriga, personal och lutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras 
närstående. 
  

 

 

 

https://anhoriga.se/konferenser/livets-mojligheter-2022/
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26 maj 2021 arrangerar Hjärnkraft en föreläsningsdag om 

hjärnskakning, konsekvens och rehabilitering. 

Under dagen föreläser Daniel Amir, Malin Bech och Johan Bergenbrink om sina 

upplevelser efter att ha blivit drabbade av hjärnskakningar. 

  

Dessutom medverkar Per Hamid Ghatan, Lars Lundgren och Nils Berginström som 

alla är experter inom området.  

 

Ett mer detaljerat program kommer att läggas ut på hemsidan! 

  
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med personer som drabbats av 
hjärnskakningar, eller vill veta mer om hjärnskakningar, till exempel som personal i 
vård och rehabilitering, skolpersonal, anhörigkonsulenter, försäkringshandläggare, 
politiker och beslutsfattare, brukarorganisationer, personer med egen skada, 
närstående och andra intresserade. 
 
Länk till anmälan: 
 
https://hjarnkraft.se/2021/04/15/webbinarium-om-hjarnskakning/ 
 
När: Onsdag den 26 maj klockan 10.00 – 16.00. 
Var: Utbildningen är digital.  
 
Länk till webbinariet skickas ut per mejl efter anmälan. 
 
Pris: 395: – per person som deltar. Medlem i Hjärnkraft 150: – 
 Bli medlem via Bli medlemssidan: https://hjarnkraft.se 
  
  
FÖRELÄSARE 
 
Per Hamid Ghatan 
Läkare och 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. 
 
Nils Berginström 
Neuropsykolog vid Neurorehab Norrlands universitetssjukhus i Umeå och 
universitetslektor vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet.  
Han har doktorerat i rehabiliteringsmedicin med fokus på mental trötthet. 
 
 
 
 

https://hjarnkraft.se/2021/04/15/webbinarium-om-hjarnskakning/
https://hjarnkraft.se/bli-medlem/
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Lars Lundgren 
Leg sjukgymnast, specialist i Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin.  
Mångårig erfarenhet av bedömning och rehabilitering efter 
hjärnskakning. Hermelinen Sports Concussion Center. 
 
 
Daniel Amir, Malin Bech & Johan Bergenbrink 
Daniel, Malin och Johan har alla drabbats av hjärnskakningar (mildra traumatiska 
hjärnskador) och haft långvarig problematik i olika utsträckning.  
De kommer dela med sig av sina upplevelser, utmaningar och hur livet med “den 
osynliga skadan” kan vara. 
 
Varmt välkomna! 
  
Med vänliga hälsningar, 
  
Cecilia Boestad 
Förbundssekreterare/Kanslichef 
Tel. direkt 08-447 45 33 
 
 
 
 

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

 

http://www.hjarnkraft.nu/


24 

 

Föreläsning arrangeras av Dyslexiförbundet Uppsala län 

Tisdag 1 juni kl 18.30-19.30 kommer Olivia Novotny Bill, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 

(ADU) att berätta för oss om diskriminering.  

 

Vad är diskriminering? All orättvis behandling är inte diskriminering, även om det kan kännas 

så. Föreläsningen kommer att försöka svara på vad diskriminering enligt lag är, med särskilt 

fokus på skolan.  

 

Hon kommer också att berätta om vad den som har utsatts kan göra, och hur de på ADU 

arbetar när de får in ett ärende. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor. 

 

Föreläsningen hålls via Zoom. Anmäl dig till uppsala_lan@dyslexi.org för att få länk. 
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Välkommen på studiecirkel i LSS med Barbro Levin! 

För dig som har eller vill söka LSS-stöd 

 

Vad gör vi i cirkeln? 

Vi diskuterar LSS i lugnt tempo. 

Alla får ta upp LSS-frågor 

som de undrar över. 

Vi tränar oss på hur du kan göra 

för att få det stöd du behöver, 

till exempel skriva ansökan om stöd.  

 

Vilka är ledare? 

Barbro Lewin och Thomas Kjellberg är ledare. 
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När och hur träffas vi? 

• Dag: Onsdagar 

• Första träffen: 2 juni 

• Tid: Klockan 15:30 - 17:00 

• Antal gånger: 3 gånger innan sommaren 

• Plats: Digitalt via mötesprogrammet Teams. 

Efter Corona träffas vi på riktigt igen. 

Säg till om du vill ha hjälp med det tekniska. 

Elin kan hjälpa dig. 

 

Hur anmäler jag mig? 

Anmäl dig till Elin Sjöman på Studiefrämjandet 

elin.sjoman@studieframjandet.se  

0767 - 810 830 

 

. 
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FRITID FÖR ALLA-dagen 
Den 25 september är det dags för Fritid för alla-dagen!  

 

Upplands största prova på-dag för personer med funktionsnedsättning. 

En fantastisk möjlighet för föreningar och organisationer att visa upp sina 

aktiviteter och verksamhet.  

 

Vi kommer att hålla till i Alnäs, som ligger naturskönt vid Mälaren en mil 

från centrala Uppsala. I Alnäs är finns bryggor, klättervägg, gott om plats 

utomhus, bra möjlighet till parkering och bussförbindelse. 

  

Mer information och möjlighet till anmälan kommer närmare sommaren.  

 

Vi ser fram emot en härlig dag med massor av givande och roliga möten! 

 

 

Arbetsgruppen för Nätverket Fritid för alla 

Frågor? Kontakta oss på info@fritidforalla.se 

 

www.fritidforalla.se  

 

.

http://www.fritidforalla.se/
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Efter det sorgliga avbrottet förra året hoppas förbundet åter att ett Barn/Familjeläger  

(familjer som kan se ut på många sätt) där ett av barnen har en förvärvad hjärnskada. 

Lägret genomförs 19–23 juli. 

 

Platsen är precis som 2019 på Valjevikens folkhögskola utanför Sölvesborg i Blekinge. 

Priset är lika lågt, det kan vi hålla tack vare utdelade fondbidrag.  

Inbjudan finns på hemsidans kalendarium https://hjarnkraft.se/events/sommarlager-for-barn-

familjer/ 

 

SOMMARLÄGER FÖR BARN & FAMILJER - ETT OFÖRGLÖMLIGT SOMMARMINNE! 

Följ med Hjärnkraft på ett härligt sommarläger där det finns ett brett utbud av roliga 

aktiviteter för dig och din familj!  

 

Här kan du och ditt barn åka på spännande flotturer, testa att skjuta med luftgevär på 

skjutbanan och massor av andra roliga aktiviteter.  

 

Dessutom finns det flera olika simbassänger med varierande temperatur och djup på 

anläggningen.  

 

Under tiden som ditt barn aktiveras av personal från skolan får du själv möjlighet att delta i 

en samtalsgrupp ledd av en kurator ihop med andra deltagare från lägret.  

Varmt välkomna till sommarens roligaste familjeaktivitet önskar vi på Hjärnkraft!  

 

Tid och plats; 19 – 23 juli 2021 på Valjevikens folkhögskola, Blekinge  

Kostnad; Barn 400 kr (0–2 år gratis), föräldrar 800 kr  

 

Frågor och anmälan; per-erik.nilsson@hjarnkraft.se,  tel 070 441 32 55 

 

Mer information om lägret finns på; hjarnkraft.se 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://hjarnkraft.se/events/sommarlager-for-barn-familjer/
https://hjarnkraft.se/events/sommarlager-for-barn-familjer/
mailto:per-erik.nilsson@hjarnkraft.se
https://hjarnkraft.se/
https://hjarnkraft.se/
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TÄNKVÄRT 
 

 

 
"Tror du att du är för liten för att påverka,  
då har du aldrig haft en mygga i sovrummet." 
 
/Okänd 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se

