
1 

Torsdagsbladet 

NR 190, V 22, 2021. (Årgång 10) 

 

Innehåll 

Redaktören har ordet   2   
Vårt kansli fortsätter att hålla stängt 3–6 
Vaccinering   7–8 
Socialstyrelsen om Covid-19  9 
MSB om Covid-19   10-12 
Samverkansråd ”Kultur”  13–14 
Funktionsrätt Sverige   15–19   
Hitta ut i Uppsalas natur  20 
Region Uppsala   21 
Elektroniskt expertstöd  22-24   
FKB-vad är det, 1 september  25   
Fritid för alla dagen, anmälan  26 
Språklig stimulans, 22 september  27 
Hjärnkraft sommarläger i juli  28–29 
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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Hej, har ni sett människans bästa vän alla kategorier, jag tycker detta är helt 
fantastiskt; 

 

Hundar upptäcker covid-19 på mindre än en sekund |  
SVT Nyheter 
Genom att sniffa sig till covid-19 kan en hund undersöka 
virusstatus på 300 personer i timmen. Att använda hundar 
som ett komplement till dagens tester kan göra testning 
snabbare och effektivare. 

 
 
Då är regeringen på gång igen, från fyra vaccinationsfaser till fem steg för att öppna 

upp Sverige. Med lärdom av tidigare kaos under pandemin kan nog inte stegen 
genomföras utan diverse snedsteg längs vägen. 
 
Man frågar sig ändå om Sverige verkligen är redo för en friare tillvaro? 
 
Lista: Så ska Sverige öppnas upp i fem steg | SVT Nyheter 
Regeringen kommer stegvis att lätta på restriktionerna i fem steg,  
meddelade en till synes leende statsminister på en pressträff.  
Steg 1 träder i kraft den 1 juni, steg 2 planeras till den 1 juli ... 
 
Skål på er, Stefan och Lena,  
fortsättning följer, med eller utan glada miner… 
 
 
 
 
 

Önskar er en skön start på sommaren, 
Helene 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
 

     

 

https://svt.se/nyheter/vetenskap/hundar-upptacker-covid-19-pa-mindre-an-en-sekund
https://svt.se/nyheter/vetenskap/hundar-upptacker-covid-19-pa-mindre-an-en-sekund
https://svt.se/nyheter/inrikes/lista-sa-ska-sverige-oppnas-upp-i-fem-steg
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


6 

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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Vi välkomnar förslagen från Stärkt assistans 

Förslagen från utredningen Stärkt rätt till personlig assistans är positiva och 
medför en starkare rätt till personlig assistans.  
 
Nu behöver de också bli verklighet. Eventuell skepsis måste mötas med de 
vinster som förslagen ger i form av ökad rättssäkerhet och jämställdhet, 
minskade sjukskrivningar och förbättrade arbetsmöjligheter. 
 

Utredningen lyfter att många med omfattande behov, varav en hög andel är barn, har 
ramlat ur den personliga assistansen och att rättssäkerheten för barn som behöver 
personlig assistans är urholkad. 
 
”Att nu utredningen föreslår en stärkt rätt till assistans välkomnas.  
Dagens situation är ohållbar för barn, föräldrar och vuxna som inte får del av den 
assistans som de behöver och har rätt till enligt internationella konventioner som 
Sverige åtagit sig att följa”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare 
Funktionsrätt Sverige. 
 
Vi välkomnar förslaget som innebär att barn med omfattande medicinska behov ska 
undantas avdrag för föräldraansvar. 
”Det här är ett angeläget förslag som innebär att barn som föds med medicinska 
komplikationer kan få en bättre start i livet.  
Men vi ser en risk att det kan mötas av skepsis på grund av kostnadsökningar.  
Då är det viktigt att kunna se de långsiktiga vinsterna med ökad livskvalitet, 
jämställdhet, minskade sjukskrivningar och ohälsa som det här förslaget kan 
medföra. 
Det är också viktigt att det femte grundläggande behovet åter blir ett grundläggande 
behov på samma sätt som före 2015”, fortsätter Nicklas Mårtensson. 
 
Utredningen föreslår också att sjukvården ska ges möjlighet att sluta avtal med 
assistansanordnare om att personliga assistenter ska kunna utföra hälso- och 
sjukvårdsinsatser, men att ansvaret ska vara kvar hos sjukvårdshuvudmannen. 
 
”Det här innebär att assistansanvändare med ett stort vårdbehov kan få den vården 
hemma inom ramen för personlig assistans. Detta påverkar också rätten till 
assistans, om du har stora medicinska behov så kan du ha större möjlighet att få 
assistans. Det här är mycket positivt”, säger Nicklas Mårtensson. 
 
Nu hoppas vi att utredningens förslag snabbt går ut på remiss och att regeringen kan 
lägga fram en proposition som kan ligga på riksdagens bord före riksdagsvalet i 
september 2022. 
 
”Stora brister har lagts på bordet, och nu behövs ett snabbt hanterande för alla de 
som idag inte får den assistans som de behöver.  
Förslagen skulle ha behövts bli verklighet igår”, avslutar Nicklas Mårtensson. 
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Kongressuttalande: Tillsammans för en jämlik hälsa 
 
Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021:  
Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. 

Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att 
funktionsrätten får en given plats i debatterna. 

För funktionsrättsfrågorna är inte några särfrågor. De är allas angelägenhet! 
  
De är viktiga för samhällsekonomin, för ett hållbart samhälle och – inte minst - de är 
rättigheter stadgade i FN:s Funktionsrättskonvention.  
Universell utformning av samhället är ett åtagande för Sverige, men det är också en 
investering för framtiden. 
 
I juni 2018 beslutade riksdagen om ett övergripande nationellt folkhälsopolitiskt mål. 
Det är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.  
 
Funktionsrättsrörelsens samlade kunskap, erfarenhet och medverkan i det arbetet är 
en förutsättning för att målet ska nås – på riktigt.  
 
Nedsatt psykisk hälsa och dålig tandhälsa är mer än dubbelt så vanligt bland 
personer med funktionsnedsättning än hos övrig befolkning.  
Det är vanligare med daglig rökning, riskabla alkoholvanor, fetma och stillasittande. 
Trots det saknas funktionsrättsperspektivet i folkhälsopolitiken. 
 
Vid den förra kongressen för två år sedan beslutade vi att jämlik hälsa ska vara vårt 
prioriterade mål. Den diskriminering som personer med funktionsnedsättning erfar 
inom hälso- och sjukvården måste upphöra.  
Hälso- och sjukvård för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning måste vara 
tillgänglig och erbjudas i rimlig tid.  
 
Delaktigheten behöver öka, liksom stödet för att identifiera vårdbehov och för att 
upprätthålla en god hälsa.  
Personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan 
diskriminering på grund av funktionsnedsättning. 
 
Men fler faktorer än hälso- och sjukvården påverkar hälsan.  
Det gör också den ekonomiska situationen, skolan och möjligheterna till arbete eller 
sysselsättning. Även här ger konventionen rättigheter.  
 
Personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard 
med ständigt förbättrade levnadsvillkor, rätt till en inkluderande utbildning och till 
arbetsplatser som är tillgängliga.  
Att förverkliga dessa rättigheter är att investera för framtiden! 
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Corona har varit en belastning för hela samhället och fördjupat skillnader som redan 
fanns. Men pandemin har också ställt sprickorna på vid gavel öppna för alla att se. 
 
Med förnyad kraft går vi enade med konventionen som grund mot nya möjligheter när 
nu nästa kongressperiod inleds och valet 2022 kommer allt närmare. 

 
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga 
rättigheter. Våra medlemmar är 49 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 
Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare, nicklas.martensson@funktionsratt.se, 
08-546 404 23 
 
  
     
 
 
     
 

Utredning med nytt lagförslag missar poängen - tillgänglighet är det 
nya normala 

Om några år kommer CE-märkning av till exempel din TV, dator, eller mobil att 
stå för mer än säkerhet. Produkten ska också vara utformad för att möta olika 
behov som människor har för att kunna använda den 
.  
EU har tillsammans beslutat om gemensamma krav för tillgänglighet i ett 
direktiv som även kommer att gälla exempelvis banktjänster, e-böcker och 
näthandel. Produkter och tjänster som inte lever upp till kraven ska i framtiden 
inte få säljas på EU:s gemensamma marknad. 
  
Men det betänkande för att genomföra tillgänglighetsdirektivet som idag 
lämnas till regeringen missar insikten om tillgänglighet som en självklar del i 
produkt- och tjänsteutveckling. 

I dag överlämnar utredningen för genomförande av det europeiska 
tillgänglighetsdirektivet sitt förslag till svensk lag till regeringen. 
  
Men utredningen har inte fokus på genomförandet av kraven.  
En stor del av betänkandet handlar om att lyfta fram det som i direktivet anges som 
”exceptionella undantag”.  
 
Förutom att underlätta för företag att hitta sätt att undvika att leva upp till de 
gemensamma kraven beslutade av EU, utelämnar och begränsar utredningen 
genomförandet av direktivet i svensk lag. 
 

mailto:annica.nilsson@funktionsratt.se
mailto:nicklas.martensson@funktionsratt.se
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Tillgänglighetskraven i direktivet kommer även att kunna användas som en 
konkurrensfördel av företag och organisationer i fler sammanhang utöver de 
produkter och tjänster som räknas upp 
.  
Den som vill visa att andra produkter eller tjänster lever upp till krav som redan idag 
ska ställas för ”allt som ska användas av människor” i offentlig upphandling kan utgå 
från tillgänglighetskraven i direktivet.  
Men i betänkandet som idag lämnas till regeringen saknas förslag om denna 
möjlighet ska finnas med i det svenska regelverket. 
 
Funktionsrätt Sverige vänder sig också mot att Post- och telestyrelsen, PTS, ska få 
en ensam huvudroll i marknadskontroll, tillsyn och konsumenters rätt att klaga. 
”Vi anser att det behövs en tydlig balans mellan myndigheterna och föreslår att 
regeringen ger Konsumentverket en tydlig roll med finansiering.  
 
Rättigheter för konsumenter som finns i direktivet måste införas fullt ut i svensk lag”, 
säger Mia Ahlgren, som varit expert för Funktionsrätt Sverige i utredningen. 
 
Funktionsrätt Sverige reagerar också starkt på den förlegade syn som förmedlas i 
delar av betänkandet på tillgänglighet som en särlösning som åtgärdas i efterhand. 
Den riskerar att kosta svenska företag försämrad konkurrenskraft och utestänga 
många från att använda tjänster. 
 
”Det är sorgligt att utredningen inte ser den stora nyttan med att ha enkla och tydliga 
regelverk för fler produkter och tjänster. Inte minst nu när tillgänglighet och universell 
utformning som utgår från mänsklig mångfald som norm redan är det nya normala för 
många framgångsrika internationella teknikföretag”, avslutar Mia Ahlgren. 
 
Funktionsrätt Sveriges expert i utredningen har lämnat ett särskilt yttrande över 
betänkandet. 
Bakgrund till den europeiska tillgänglighetslagen. 
Tillgänglighetsdirektivet, SOU 2021:44 
  

 
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga 
rättigheter. Våra medlemmar är 49 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 

Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare, nicklas.martensson@funktionsratt.se, 08-546 404 23 

 

  

  
 

  

 
 
 
 
 

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2021/05/Sarskilt-yttrande-Mia-Ahlgren-Funktionsratt-Sverige-20210507.pdf
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2021/05/Sarskilt-yttrande-Mia-Ahlgren-Funktionsratt-Sverige-20210507.pdf
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/ett-samhalle-for-alla/tillganglighet/europeisk-tillganglighetslag/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202144/
mailto:annica.nilsson@funktionsratt.se
mailto:nicklas.martensson@funktionsratt.se
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Till förbundsordföranden, infoadresser, kanslichefer, kommunikatörer, 
funktionshinderstidningar, länssamarbetsorganisationer, styrelse och kansliet 
  
 
 

I går eftermiddag skrev vi debatt i SvD med artikeln  
”Nationell statistik ökar närvaron i skolan”. 
  
Dela gärna artikeln i era kanaler eller inspireras till egna inlägg! 
  
Trevlig helg! 
  
Bästa hälsningar 
Annica Nilsson 
  
Intressepolitisk utredare/Kommunikatör/Vik. presskontakt 
Annica Nilsson 
_____________________________ 
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 24 
www.funktionsratt.se 

 

 

 

 

  
  
 
 
 
 
  

https://www.svd.se/nationell-statistik-okar-narvaron-i-skolan
http://www.funktionsratt.se/
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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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Från mottagare till medskapare 

  

Patientkontrakt är en del av omställning till god och nära vård, vilket är grundat i det 

personcentrerade förhållningssättet.  

 

Patientkontrakt är en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare 

som ska säkerställa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.  

 

Det ska erbjudas alla som har behov av en samordning och fungera när man har 

såväl en som flera vårdgivare och oavsett om det är regionen eller kommunen som 

har ansvaret för vården. 

  

För att kunna bli mer delaktig kommer patienten och närstående behöva veta vad 

som planeras, ha en fast vårdkontakt och förstå hur de egna resurserna kan bidra till 

en så god hälsa som möjligt. 

 

Det kommer krävas en utveckling av IT-stöd, arbetssätt och förhållningssätt.  

I Uppsala län kommer Region Uppsala och de åtta kommunerna arbeta tillsammans 

med invånarna för att genomföra och utvärdera omställningen. 

  

Mer information om arbetet kommer löpande under arbetet som beräknas pågå fram 

till och med 2023.  

 
Hälsningar 
Karolina Mark 
 
Projektledare 
FOU socialtjänst 
018–6173821 
St Johannesgatan 28 G, 75233 Uppsala 
Nära vård och hälsa 
Region Uppsala 
www.regionuppsala.se/FoU-S 
 

 

http://www.regionuppsala.se/FoU-S
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Aktuellt från Elektroniskt expertstöd (EES)  
  

Årets EES-vecka – med fokus på att undvika 
dubbelmedicinering 

 

 

 

 

För fjärde året i rad har Sveriges Apoteksförening genomfört 
en EES-vecka på Sveriges alla apotek.  
Under EES-veckan med fokus på att undvika 
dubbelmedicinering den 19–25 april gjordes cirka en miljon 
receptexpeditioner och hälften av dessa genomfördes med 
stöd av en EES-analys.  
Det är väldigt roligt och viktigt att EES används i allt ökad 
utsträckning. Att läkemedel används på ett säkert och 
effektivt sätt är till stor nytta både för individen och 
samhället. 
Sveriges Apoteksförening genomförde fokusveckan precis 
som tidigare år i samarbete med E-hälsomyndigheten.  
Under fokusveckan samlade Sveriges Apoteksförening in information om hur farmaceuterna 
använder stödet på apoteken. Kunskap som är värdefull för E-hälsomyndigheten i kvalitetsarbetet 
och i utvecklingen av EES. 
 Lärdomarna från årets fokusvecka sammanställs i en rapport av Sveriges Apoteksförening. 

 

Kategori "Dubbelmedicinering" 
Idag blir det ingen signal om dubbelmedicinering mellan läkemedel som har olika 

administrationsvägar. Återkoppling har inkommit från apoteksfarmaceuter om att det skulle vara 

värdefullt med signal för vissa substanser, exempelvis för paracetamol och rivastigmin. 

  

EES-teamet har därför påbörjat en genomgång av kategori dubbelmedicinering, med fokus på  

om det kan vara relevant med signal mellan olika administrationsvägar. 

 

Uppdateringar har gjorts för paracetamol och kolinesterashämmare så de kommer att ge 

dubbelmedicineringssignal oavsett administrationsväg i EES.  

För paracetamol finns en patientsäkerhetsrisk vid dubbelmedicinering eftersom höga doser kan  

ge leverskada.  

 

Även för kolinesterashämmare finns en patientsäkerhetsrisk då det exempelvis för rivastigmin  

är vanligt att starta med kapsel för att prova ut dosen och sedan övergå till depotplåster.  

 



23 

 

 

Uppdateringen innebär till exempel att recept på Citodon suppositorier och Alvedon tabletter 

kommer ge signal. Även Rivastigmin kapslar och Rivastigmin depotplåster kommer att ge 

dubbelmedicineringssignal. Förändringen kommer att publiceras i EES i början av juni. 

 

Även andra substanser/substansgrupper kan komma att uppdateras i framtiden, återkoppla gärna 

till oss där ni anser att det finns ett behov av signal mellan olika administrationsvägar.   

Överdosering av etylmorfin till barn 
 

 

 

 

I februari rapporterade Läkemedelsverket om att 
Giftinformationscentralen får många samtal om 
överdoseringar av hostmedicin innehållande etylmorfin till 
barn.  
Läkemedelsverket uppmanar nu till extra vaksamhet på 
apoteken vid utlämnande av läkemedel innehållande 
etylmorfin. 
Läs Läkemedelsverkets information 
 
Med anledning av de ökade inrapporteringarna av 
överdosering av etylmorfin har EES kliniska expertgrupp 
pediatrik sett över reglerna för hostmediciner som innehåller 
etylmorfin till barn.  
Barnreglerna har uppdaterats så att de alltid signalerar vid 
expedition av Cocillana-Etyfin eller Lepheton som båda 
innehåller etylmorfin med information om riskerna. 
 
Tillägg som gjorts i meddelandetexterna: 
Ordinerad dosering ska inte överskridas.  
Ska användas med försiktighet, risk för allvarligt försämrad andning samt förstoppning. 
 
Exempel Cocillana-Etyfin till barn 3–5 år: 
Möjlig överdosering. Kontrollera ålder och dos. Ordinerad dosering ska inte överskridas.  
Maximal dygnsdos till barn 3–5 år är 2 ml 3 gånger dagligen.  
Ska användas med försiktighet, risk för allvarligt försämrad andning samt risk för förstoppning. 

Källa: SPC/FASS och Expertgrupp EES 

Hur påverkas EES av lagen om nationell läkemedelslista? 

Den 1 maj 2021 började lagen om nationell läkemedelslista (NLL) gälla.  

Den enda förändringen som påverkar EES är att alla signaler som genererats från recept som 

förskrivs med vårdnadshavarspärr kommer markeras i EES. Se exempel i bilden nedan. 
 

https://one-lnk.com/x1eacdXj6ie8cLm6PZba7dNtdCJseRTPtD3lJmFHs1Dmqq4Fc7zF31WK_mnV47GMgBZq7vNZVkG0KYqfuHpzxNNig/x1eWrps0nwKFWwinNsMoRC9Z95eG23gpVCt52LbR48074MizKCPEVd2gs7a9tN_4ep1g9-6BUlcDAY3xttBc6JKatn6sjQT596OiJibyJ9pbSC5jem3us0nYdbSmwtIm2BjbcOw-35hypRcCTlUwzdl1DdLo0-DQ9GdQyO9314tXSIHZFxZ9Fs_kHQf6_xYa26ykQNC57Nsyo2a_WLRGqThXg/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
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Kategori "Påverkar sjukdom" 

I denna kategori finns en regel som ger signal om kunden har recept på läkemedel mot 

bröstcancer samtidigt som exempelvis östrogen.  

Regeln har uppdaterats och omfattar nu fler läkemedel som används vid hormonkänslig 

bröstcancer.  

Signalen blir en påminnelse till farmaceuten att dubbelkolla så att inte hormonläkemedel felaktigt 

används vid bröstcancer. 

Den uppdaterade meddelandetexten ser ut så här: 

"Patienten har recept på läkemedel som används vid bröstcancer och har dessutom recept på 

östrogen eller gestagen. Östrogen och gestagen bör användas med försiktighet eller är 

kontraindicerat vid bröstcancer. Östrogen med lokal effekt kan i vissa fall vara aktuellt. 

 Vilken information har patienten fått av sin behandlande läkare (onkolog) kring 

hormonbehandling?" Källa: SPC/FASS och Expertgrupp EES. 
 

 

Det är värdefullt för oss att få veta om det finns något som 
kan förbättras. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter. 
Tillsammans kan vi göra EES ännu bättre! 
Du når oss via servicedesk@ehalsomyndigheten.se. 
 
Önskar er alla en fin sommar! 
EES-teamet, E-hälsomyndigheten 

 

 

 

 

mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se
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FKB – vad är det? 
Under 2021 skapar Funktionsrätt Stockholms län ett verktyg för att 
förebygga diskriminering och säkerställa funktionsrättigheter. 
 
Verktyget heter Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB.  
Det ska hjälpa beslutsfattare i Region Stockholm att tänka efter före. 
  
Vill du lära dig mer om hur du kan använda FKB i det intressepolitiska arbetet  
   i din organisation?  
 
Välkommen till vårt digitala seminarium om FKB med 
funktionsrättsorganisationer på länsnivå. 

 
Mer information om FKB finns här: 
https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/ 

 

Upplägg 
15.00 Inledning och presentationsrunda 

15.10 Vi presenterar verktyget FKB 

15.35 Paus 

15.45 Frågestund 

16.00 Avslutning 

 
Tid och plats 

Onsdag den 1 september kl. 15.00 – 16.00 
Det digitala mötesrummet via Microsoft Teams.  
Anmäl dig senast den 30 aug: 
https://funktionsrattstockholmslan.se/anmalan-till-vad-ar-fkb-1-sept/ 

Eventuell tolk eller ledsagare ordnar du själv. 

Fotografering kommer att ske för publicering i våra olika kanaler. 
 
Telefon (växeln): 08-651 25 10 info@funktionsrattstockholmslan.se 
www.funktionsrattstockholmslan.se 

 

 

https://funktionsrattstockholmslan.se/vad-ar-fkb/
https://funktionsrattstockholmslan.se/anmalan-till-vad-ar-fkb-1-sept/
mailto:info@funktionsrattstockholmslan.se
http://www.funktionsrattstockholmslan.se/
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Anmälan är öppen 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.  

Nu är anmälan för föreningar och organisationer öppen, så in och registrera er! 

Platsen: Vi kommer att hålla till utomhus i Alnäs, som ligger en mil från centrala 

Uppsala. Det finns bra möjlighet till parkering och bussförbindelse och hela 

området är tillgänghetsanpassat. Mälarvägen 14–16, 756 53 Uppsala. 

På området finns stora gräsytor, fotbollsplan, basketplan, beachvolleybollplan, 

tennisbana, hinderbana i skogen, samt bryggor. 

När? Mellan 12:00-15:00 (ställa iordning från klockan 10)  

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

Arbetsgruppen för Nätverket Fritid för alla  

Frågor? Kontakta oss på info@fritidforalla.se 

Anmäl dig via www.fritidforalla.se 

 

 

mailto:info@fritidforalla.se
https://fyrisgarden.se/fritid-for-alla/information/fritid-for-alla-dagen/
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Välkommen till Språklig stimulans hösten 2021! 

 

Afasiföreningen i Uppsala län och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in dig 

som har afasi att delta i träffar där social samvaro och språklig stimulans är i 

fokus.  

Vi har engagerat två logopedstudenter som går sista året på sin utbildning och 

som gärna vill träna tillsammans med dig och övriga i gruppen. 

 

Det blir en eller två mindre grupper.  

Det kommer att finnas kaffe/te och kakor till varje tillfälle att fika på. 

 

Gruppen träffas onsdagar mellan klockan 14 och 16. 

Träff 1: onsdag 22 september  

Träff 2: onsdag 29 september  

Träff 3: onsdag 6 oktober  

Träff 4: onsdag 13 oktober  

Träff 5: onsdag 20 oktober  

 

Platsen är Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 trappa.     

Anmälan till 018-102370 eller anna-maria.lundberg@sv.se.  

Ditt deltagande är kostnadsfritt.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Anna-Maria Lundberg 

Verksamhetsutvecklare Funktionsrättsområdet  

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 

 

 

 

mailto:anna-maria.lundberg@sv.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 
 

 
"Du behöver inte vara perfekt  
för att vara fantastisk." 
 
/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

