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Redaktören har ordet 
  

Läget betyder inte frid och fröjd för alla då flertalet av restriktionerna hävs. 

Våra organisationer Reumatiker- och Neuroförbundet har funderingar kring sina 

medlemmar med nedsatt immunförsvar;  

svt.se/nyheter/inrikes/oro-bland-patientgrupper 

 

Smittskyddsläkare oroliga inför lyfta restriktioner | SVT Nyheter 

Över hälften av regionernas ansvariga smittskyddsläkare är oroliga inför lättade 

restriktioner den 29 september.  

Det framgår av en enkät som SVT Nyheter har gjort.  

Läkarna vill införa krav på vaccinpass för att komma in på till exempel större 

evenemang och krav på vaccination för de som arbetar nära de äldre. 

Att sedan ovaccinerade inte kommer att hålla avstånd och att smittan kommer öka är 

några av orosmolnen. 

 
I flertalet beslut tycker jag att ordet ”krav” har saknats  
under hela pandemin. 
 
Många råd och restriktioner kan uppfattas som frivilliga  
och upp till var och en hur man hanterar pandemin.  
 
Krav på vaccination ersätts med fraser som ”möjlighet” 
till eller ”erbjudande” om vaccination.  
 
Vid intervjuer med konkreta frågor trasslar beslutsfattarna in sig i förklaringar som 
oftast inte ger tydliga svar på den ställda frågan. 
 
Här är Socialminister Lena Hallengrens senaste predikan om tredje dosen vaccin; 
Senaste nytt om coronaviruset | SVT Nyheter 

. 
/Ta det lugnt därute, 

Helene 

 

Här ska det firas (?) med Hallengren och Jacke; 

Nöjesarmén - YouTube 

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

     
   

https://svt.se/nyheter/inrikes/oro-bland-patientgrupper
https://svt.se/nyheter/inrikes/smittskyddslakare-oroliga-infor-slappta-restriktioner
https://svt.se/nyheter/inrikes/smittskyddslakare-oroliga-infor-slappta-restriktioner
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset
https://www.youtube.com/watch?v=pcI4uGnh76o
mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
 
Från och med den 29 september gäller följande:  
 
 
Förhindra spridning av covid-19 
 
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av  
covid-19. 
 
Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i 
riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. 
 Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att 
undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt: 
 

1. hålla avstånd till andra människor, och 
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 

70 år och äldre. 
 

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska 
skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19. 
 

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19 
 
Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19.  
Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter 
med andra människor. 
 

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk 
 
Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma.  
Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig. 
Rekommendationerna kring det förändras inte:  
 
Om du eller någon i familjen har blivit sjuk. 
 

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom? 
 
Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är 
konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. 
 Det gäller även förskolebarn med milda symtom: 
 
 Hur länge bör jag stanna hemma? 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/
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Rekommendation till alla som reser in i Sverige 
 
Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och 
med den 31 oktober: Fullvaccinerade är undantagna. 
 
Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 
 
 

Information till skolor och förskolor 

 
Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om  
covid-19 som riktar sig till verksamheter.  
Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan 
och andra skolformer. 
 
Information om vad som gäller för skolverksamheterna framöver 
 
Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 
 
Framöver behöver verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att 
motverka spridning av smittsamma sjukdomar. 
 
Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 

 
Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska 
laboratorier 
 
Rekommendationer som kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter 
och lokalt utarbetade riktlinjer gäller även efter den 29 september: 
 
 Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående 
covid-19 
 

Smittspårning av covid-19 
 
Det är fortsatt viktigt med smittspårning och förhållningsregler till personer i hushåll 
där någon har covid-19. 
Rekommendationer och vägledning om det gäller tills vidare:  
 
Smittspårning av covid-19. 
 

 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/vad-galler-i-skolan-fran-29-september/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-verksamheter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/smittsparning/
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Information till arbetsgivare 

 
Även framöver har arbetsgivare ett generellt ansvar att motverka spridning av 
smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. 
 
Information till arbetsgivare 
 

 
 
 
Föreskrifter, rekommendationer och råd som tas bort  
den 29 september 
 

• Rekommendationen att om möjligt arbeta hemma 
 

• Tidigare föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra 
spridning av covid-19 (HSLF-FS 2020:12) som gällt sedan april 2020 
 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda 
begränsningar (HSLF-FS 2021:2) 
 

• Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd till 
serveringsställen (HSLF-FS 2020:37) 
 
 
 

•  
• //Uppdaterat: 2021-09-29 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arbetsgivare/
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Till förbundsordförande, kanslichefer, kommunikatörer, länsorganisationer med flera. 
  

 
Rapporten ”Respekt för rättigheter?” är tyvärr lika aktuell idag som när vi släppte den 

tredje december 2019. Rapporten består av 120 sidor omfattande kritik av 
funktionsrättspolitiken i Sverige, men också av 134 konstruktiva förslag till förbättringar. 
  
Varenda en av de 33 artiklarna och de brister vi blottlagt och våra förslag till förändringar går 
att härleda till människors vardag i Sverige.  
Så ska de ses och så kan de användas i intressepolitiskt arbete, där rapporten framöver 
kommer att vara vårt viktigaste verktyg. 
  
Vi har haft ett antal webbinarier utifrån de olika artiklarna i rapporten och de finns alla att se 

på vår Youtube-kanal. Under hösten kommer vi att fortsätta med webbinarier 

  
  
Rapporten går att beställa från oss. Den kostar 50 kronor + frakt, den lättlästa kostar  
20 kronor + frakt. 
 

Mejla din beställning till info@funktionsratt.se 
  
Skriv hur många ex du vill ha, leveransadress, och fakturaadress om det är en annan  
än leveransadressen. 
  
   

Läs mer om rapporten på www.respektförrättigheter.se 
  
  
  
Hälsningar 
Marre Ahlsén 
_____________________________  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 09   
www.funktionsratt.se     
www.respektförrättigheter.se 
  
  
 

https://www.youtube.com/channel/UCdc_vJwvuKiZgpxv79jG9sg
https://www.youtube.com/channel/UCdc_vJwvuKiZgpxv79jG9sg
mailto:info@funktionsratt.se
http://www.respektförrättigheter.se/
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektförrättigheter.se/
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Utbildning om Agenda 2030 

 

Än finns det tid att anmäla sig till denna utbildning.  

Lika Unika Akademi driver ett projekt med syfte att utbilda olika aktörer om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Agenda 2030-arbetet.  

 

Nu finns möjlighet för aktiva i kommunala funktionshinderråd/handikappråd och 

andra intresserade att delta i en kostnadsfri digital grundläggande utbildning 

den 30 september kl 15-17. 

 

Marie-Louise Luther från Astma- och Allergiförbundet medverkar som föreläsare.  

 

Undersök gärna om någon aktiv i KHR eller någon annan förtroendevald i er 

förening er är intresserad och uppmana att anmäla senast 27 september  

till Marie-Louise.    

  
   

 

 

Tipsa en vän      |      Avprenumerera     |      www.astmaoallergiforbundet.se 
 

 

Kontaktuppgifter 

E-post: info@astmaoallergiforbundet.se , Telefon 08-506 28 200 

Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, Stockholm, 

Postadress: Box 170 69, 104 62 Stockholm 

 

 

 

mailto:marie-louise.luther@astmaoallergiforbundet.se
https://nyhetsbrev.astmaoallergiforbundet.se/p_f.php?nl=7&c=242&m=323&s=f3746caddb847c8f5898c594dd631c35
http://nyhetsbrev.astmaoallergiforbundet.se/unsubscribe/4
https://nyhetsbrev.astmaoallergiforbundet.se/Prod/link-tracker?notrack=1&redirectUrl=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hc3RtYW9hbGxlcmdpZm9yYnVuZGV0LnNl&sig=3XLwLLx75G6FftbmBkgj9rNAc7n5osqqvTST9dh7bsJ4&iat=1632817051&a=223592613&account=astmaochallergifrbundet%2Eactivehosted%2Ecom&email=x4R8dgoN8tlgNPExUz8TK3QUJJSi4P3dB7BE1Xn5C7M%3D&s=f3746caddb847c8f5898c594dd631c35&i=242A323A7A3238
mailto:info@astmaoallergiforbundet.se
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Hög tid att satsa på personer med funktionsnedsättning 

Regeringen har idag presenterat flera välkomna satsningar för att stärka tryggheten och 
ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Bland annat föreslås garantinivån inom 
socialförsäkringen höjas med drygt 1000 kr för de som har hel sjuk- eller 
aktivitetsersättning på garantinivån. 
 
 ”Äntligen har den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning 
kommit på agendan. Vi är positiva till att garantinivån höjs, men utifrån dagens låga nivåer 
behövs mer. Nivåerna behöver närma sig de lägst avtalade lönerna”, kommenterar 
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. 

På senare år har löntagare och ålderspensionärer fått det ekonomiskt bättre och under 
pandemin har stora medel tillskjutits företag. Personer med funktionsnedsättning med sjuk- 
eller aktivitetsersättning - en av de grupperna med absolut sämst ekonomi och med inga 
möjligheter att förbättra den – har däremot levt med högre skatt och otillräckliga 
ersättningsnivåer. Därför välkomnar vi att regeringen avser att tillsätta en utredning som ska 
se över indexeringen av garantinivån. 
 
”Idag lever vi med en enorm eftersläpning om vi tittar på hur löneutvecklingen har sett ut 
under många års tid. Att ha ersättningar som inte följer den leder per automatik till ökade 
klyftor. Vi ser därför med stor förväntan fram emot den här utredningen och utfallet av den. 
En rejäl höjning av garantinivån och en indexering mot löneutveckling är nödvändiga 
förändringar för en acceptabel ekonomi och för att förhindra ökat utanförskap”, fortsätter 
Elisabeth Wallenius. 
 
Även förslag om att höja taket till bostadstillägget till 7500 kr, att regeringen ska gå fram 
med förslag från utredningen Stärkt rätt till personlig assistans välkomnas, liksom att 
regeringen går vidare med att bereda förslag om att det ska bli lättare att få del av sjuk- och 
aktivitetsersättning. 
 
”Självklart är vi mycket glada över att taket i bostadstillägget föreslås höjas. Även föreslagna 
ändringar i reglerna om assistans och sjuk- och aktivitetsersättning är steg i rätt riktning.” 
Läs mer om förslagen på regeringens webbplats. 
  
 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://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/regeringen-foreslar-atgarder-for-ett-starkare-samhalle-for-alla/
mailto:annica.nilsson@funktionsratt.se
mailto:nicklas.martensson@funktionsratt.se
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Välkommen till en ny termin med Stroke Uppsala! @ 

Vi startar upp med en båttur med Eckerölinjen den 26/8 ( se separat inbjudan). 
 

Höstens medlemsmöten - tema: kommunikation - kommunikationshinder 

 
• Tisdagen 14/9 kl.18.00 Föreläsning: Teckenspråk med Louise Bäckström 

• Tisdagen 19/10 kl.18.00 Föreläsning: kommunikation med Kerstin Buckley med 

efterföljande Open Space -en metod att inventera er som medlemmars önskemål om 

programinnehåll inför kommande terminen 

• Tisdagen 16/11 kl.18.00 Föreläsning: Kommunikation och kommunikationshinder 

• Torsdagen 16/12 kl.13.00 har vi vår traditionella julgröt med skinksmörgås, kaffe och 

julgott på Ekolnsnäs ( anmälan senast 10/12 till Barbro eller Kerstin 

Våra kamratträffar 
 

Kamratträffar tisdagar kl.12.00 Kontakta Barbro eller Kerstin för platsen där vi ska träffas vi 

ses respektive tillfälle. 

Tisdag 21/9 

Tisdag 12/10 

Tisdag 2/11 

Tisdag 23/11 

Våra PUB träffar på Katalin torsdagar kl.1600 följande datum: 

Torsdag 9/9 

Torsdag 30/9 

Torsdag 7/10 

Torsdag 11/11 

Torsdag 2/12 
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Musikens 
helande kraft 
- att leva med 
psykos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Webbföreläsning 6 oktober 2021, kl 18–20 

Maj Grandmo berättar om sina erfarenheter av psykoser och hur de kom 

att dominera hennes liv i perioder. Till sin hjälp har hon haft musiken. 

Som läkande, utvecklande, som bestående och positiv kraft. 

Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Anmälan: Senast 1 oktober via infoteket@regionuppsala.se 

eller 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer. 

Ingen deltagaravgift. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 
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Ett hållbart, 
hörselsmart 

arbetsliv 
 
 
 
 
 
 
 

 

Webbföreläsning 13 oktober 2021, kl 18–20 

Om att ha hörselnedsättning och vara i arbetslivet. 

Sarah Granberg (med. dr. och leg. audionom) föreläser om sin forskning 

kring friskfaktorer i arbetslivet för personer med hörselnedsättning. 

Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Anmälan: Senast 8 oktober via infoteket@regionuppsala.se 
eller 018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer. 

Ingen deltagaravgift. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 
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Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs 

Besöksadress: Lövängsvägen 49, 756 55 Uppsala 
Tel. 018-490 23 23 
http://ekolnsnas.se/ 

Intresseanmälan till Ekolnsnäs klassiska julbord 
1:a, 2:a och 3:e helgerna i advent 

 
Covid-19 anpassat 

Pris per person 300 kr 
Först till kvarn gäller! 

 

Vi kan ta emot ett sällskap per tillfälle 
(min 15 personer, max 40 personer) 

kl. 13.00, 14.00 eller kl. 15.00 följande datum. 

 
26 november 

27 november 

28 november 

3 december 

4 december 

5 december 

10 december 

11 december 

12 december 

http://ekolnsnas.se/
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Kursprogram hösten 2021 

 
Äntligen höststart! 

Vi är glada att välkomna dig till en höst full av lärande, inspiration och 
gemenskap runt cirkelbord, i ateljéer, keramikverkstäder, naturen och 
såklart våra digitala kursrum. 
 
Vi hoppas att du här hittar något som du vill lära mer om, väcka liv i ett 
tidigare intresse eller upptäcka något helt nytt.  
 
Bland höstens kurser finner du allt från mindfulness i naturen, spaning på 
vår stjärnhimmel, klassiska språk, hemakvaponi, mangateckning till 
luffarslöjd - och mycket mer. 
 
En röd tråd i vårt studieprogram är hållbarhet - för dig som individ, 
tillsammans med andra och för vårt samhälle. SV är en plats för alla! 
 
Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan i höst 
 
På vår hemsida www.sv.se/uppsala hittar du alltid det senaste vi erbjuder 
Klicka på länken nedan för att läsa vårt kursprogram för hösten 2021 

  

Kursutbud hos Studieförbundet Vuxenskolan - SV Uppsala län 

 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/
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Tillsammans för 
en god och nära vård 
– från varför till hur 
Sara Riggare har de senaste åren blivit en stark röst för 
patientperspektivet i vårdens utveckling. Välkommen 
att ta del av hennes syn på hur vi tillsammans förverkligar 
visionen om god och nära vård. 

Sara Riggare är spetspatient och patientforskare 
vid Uppsala universitet. Den 6 oktober har du 
möjlighet att höra hennes reflektioner kring den 
omställning till nära vård som vi är inne i och hur 
den påverkar oss alla. 

Genom nedslag i den nya boken ”Tillsammans – för 
en god och nära vård” kommer Sara fördjupa och 
illustrera olika perspektiv samt peka på några av 
de viktigaste frågorna på vägen framåt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Helena Berzelius 

Sara Riggare 

Sara Riggare forskar bland annat 
om hur personer med Parkin- 
sons sjukdom kan få nytta av 
digitala verktyg och egenmät- 
ningar. I sin forskning har hon 
myntat begreppet spetspatient 
som beskriver en patient (eller 
närstående) som kan mycket 
om sin sjukdom. 

Antologin ”Tillsammans 

– för en god och nära vård” 

Under året har förlaget Komlitt gett ut 
en bok med texter av Sara Riggare och 
andra engagerade patienter, närstående 
och vårdprofessionella. 
De belyser här möten och 
samspel mellan människor 
i vården ur sina olika 
perspektiv. Läs mer 

2021 
FoU-S 

 

regionuppsala.se/fou-s 

Dag, tid och upplägg 
Föreläsningen ges digitalt onsdagen 
den 6 oktober 2021, kl. 08:30-10:00. 

Arrangör och kontakt 

Projekt Patient- och brukarmedverkan 
FoU Socialtjänst (Region Uppsala och 
kommunerna). Projektledare Karolina 
Mark: karolina.mark@regionuppsala.se 

Anmälan 

Anmäl dig här eller genom vår webb 
senast 1/10. Ingen kostnad. Deltagar- 
länk får du strax innan föreläsningen. 

Läs mer och boka på webben 

”Vården pratar ofta om att patienterna behöver 
göras delaktiga. Perspektivet borde vara det 
omvända: hur kan vi patienter få möjlighet att göra 
vården delaktig när vi behöver det?” — Sara Riggare 
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7 oktober kl 14–16 
Erfarenheter från verksamheten Ung Intro 
En stödmodell för unga med aktivitetsersättning att komma i arbete 
 
 
Kjerstin Larsson, docent, socialmedicinsk forskning, Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala universitet 
Per Brodén, Projektledare och casemanager, Ung Intro, Uppsala kommun 
 
Detta föredrag kommer att presentera verksamheten i Ung Intro.  
 
Projektet Ung Intro startade 2018 som svar på att aktiviteterna i ”det förstärkta samarbetet” 
mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte motsvarade målgruppens behov och 
önskemål.  
Tanken var att unga med aktivitetsersättning och funktionsnedsättning genom en 
förrehabiliterande insats skulle bli redo för arbetsträning och arbetsförmågebedömning på 
Arbetsförmedlingen. Sommaren 2021 implementerades Ung Intro.  
 
Målgruppen utökades till att omfatta även deltagare med annan ersättning.  
Med utgångspunkt från skenbart begripliga termer som redo, arbetsförmåga, 
förrehabilitering och tilltro till den egna förmågan berättas hur en metod med utgångspunkt 
från Case management och aktuell forskning växt fram under projektperioden.  
Under föredraget presenteras även resultaten från en utvärdering som genomförts av Ung 
Intros arbetssätt och samarbete med andra intressenter samt resultatet av enkäter till 
deltagarna.   
 
 
Mer information och anmälan: https://cff.uu.se/foredrag-2021/oktober/ 
Anmälan via e-post: cff@cff.uu.se 

 
 
Välkomna! 
 
Centrum för forskning om funktionshinder 
Uppsala Universitet 
Postadress: Box 564, 751 22, Uppsala 

Besöksadress: BMC, Husargatan 3 

Telefon: 018 - 471 64 45 

E-post: cff@cff.uu.se 

www.cff.uu.se 

https://cff.uu.se/foredrag-2021/oktober/
https://mail.uu.se/owa/cff@cff.uu.se/redir.aspx?C=u8wUrWaVyUCVqwEW6q5VHR2Ufg0WVNEIn6l1xWAUjiIlV4A1_AHzIq9HaPgtFhtbHDnL6zh9-9M.&URL=mailto%3acff%40cff.uu.se
https://mail.uu.se/owa/cff@cff.uu.se/redir.aspx?C=u8wUrWaVyUCVqwEW6q5VHR2Ufg0WVNEIn6l1xWAUjiIlV4A1_AHzIq9HaPgtFhtbHDnL6zh9-9M.&URL=http%3a%2f%2fwww.cff.uu.se%2f
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Brukarombudet kommer vara på Funktionsrätt på torsdagar 

Efter en lång tid av nedstängning kommer jag som brukarombud äntligen kunna vara 
på Kungsgatan i Funktionsrätts lokaler.  
Från den 7 oktober kommer jag vara på plats på torsdagar. 

Genom att lyssna på er medlemmar och föreningsaktiva kan jag få en bredare bild av 
situationen för personer med funktionsnedsättningar i Uppsala kommun. 

Jag ser fram emot att diskutera problem och möjligheter tillsammans med er.  
Om du vill träffa mig för personligt möte så rekommenderar jag att kontakta mig 
innan. Det kan uppstå situationer som gör att jag inte kan vara på plats.  
 
Jag kommer gärna på besök till era styrelsemöten eller deltar i någon av era 
medlemsaktiviteter. 

Vänliga hälsningar 
 
Jeanette Nordin, brukarombud Uppsala kommun 

Kontaktuppgifter: E-post: Jeanette.nordin@uppsala.se 

Telefon: 018-727 50 06 

Mobil: 0725–674870 
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INBJUDAN TILL FÖRELÄSNING 

Omstörtande revolution eller vattendroppen som urholkar stenen 

Det borde vara en mänsklig rättighet för varje människa att få bli sitt allra bästa jag, 

men vi har lång väg kvar att gå innan samhället är utformat efter oss människor.  

Så hur bär vi sig åt för att nå dit, och hur gör man för att påverka på riktigt?  

 

Lina Nordquist, riksdagsledamot, nybliven författare och sjukvårdspolitisk talesperson 

för liberalerna berättar om makt, om politiskt arbete och om hur människor och 

intresseorganisationer kan nå fram med sitt budskap och skapa förändring. 

 

Måndag 18 oktober, kl. 18.30 - 20.00 

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 tr, Uppsala 

Fri entré. Hiss, hörslinga, tillgängligt för rullstol. 

 

Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 13 oktober 2021. Via länk: 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/omstortande-revolution-eller-

vattendroppen-som-urholkar-stenen-44145/ 

Eller via kundtjänst: 018-10 23 70 

  

För mer information kontakta gärna: 

Anna-Maria Lundberg 

E-post: anna-maria.lundberg@sv.se 

 

Välkommen!   

 

 

Foto: Charlotte Rückl 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/omstortande-revolution-eller-vattendroppen-som-urholkar-stenen-44145/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/omstortande-revolution-eller-vattendroppen-som-urholkar-stenen-44145/
mailto:anna-maria.lundberge@sv.se
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Centrum för forskning om funktionshinder 
2021 Höstens öppna föredrag 

7 oktober kl 14–16 
Erfarenheter från verksamheten Ung Intro 
En stödmodell för unga med aktivitetsersättning att komma i arbete 

Kjerstin Larsson, docent, socialmedicinsk forskning, Institutionen för  
folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 
Per Brodén, Projektledare och Case-manager, Ung Intro, Uppsala kommun 

9 november kl 14–16 
Kommunikation med stöd av samtalsapparat för barn och unga med svår CP 
Hur kan omgivningen underlätta? 

Helena Tegler, logoped, medicine doktor, forskare vid Sociologiska institutionen,  
Uppsala universitet 

15 december kl 14–16 
Vem gör anspråk på arbetet med barn i behov av särskilt stöd?  
Förskollärares och specialpedagogers samverkan och arbetsfördelning i arbetet med särskilt 
stöd i förskolan 
 
Petra Gäreskog, filosofie licentiat, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.see eller telefon 018-471 64 45 
Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45 
 
Alla föredrag äger rum i universitetshusets sal IV eller sal X, Biskopsgatan 3  
och/eller digitalt via zoom. Rullstolsentré finns via Övre Slottsgatan 7 D. 

För mer information; https://cff.uu.se/foredrag-2021/ 

 
 

  

 

 

mailto:cff@cff.uu.see
https://cff.uu.se/foredrag-2021/
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Länsstyrelsens kalender med höstens aktiviteter 
Kalender | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 
  

 

Nu laddar vi för en ny givande höst. Bland annat med en buffé av spännande 
nätverksträffar, workshops och seminarier. 
Här finns trygghetsfrågor, integrationsfrågor, ANDTS, föräldraskapsstöd, våldsförebyggande 
arbete och mer.  
Bara välj och vraka bland de aktiviteter som passar din verksamhet.  
Och anmäl dig så snart som möjligt för att säkra din plats. 
 

Välkommen till Nationell samling på internationella 
funktionshindersdagen 2021! 
 
1–2 december 2021 
Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den Internationella 
funktionshinderdagen 2021 genom att bjuda in till en digital nationell samling. 
 
Ledande experter och verksamheter kommer under två fullspäckade dagar delge kunskap, 
metoder och goda exempel för att stärka kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt 
arbete. 
  
Nationell samling riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. 
Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna. 
  
Dagarna innehåller fem fokusområden: 

• Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken 
• Demokrati och inflytande 
• Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning 
• Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning 
• Funktionshinderspolitik och integration 

 
Ta del av dagarna i sin helhet eller endast de fokusområden du är intresserad av.  
Sprid gärna till dina kollegor och andra som kan tänkas vara intresserade av att delta! 
  
För program och anmälan se Länsstyrelsens webbplats 
 
Välkommen! 
Linnéa Björk 
E-post linnea.bjork@lansstyrelsen.se 
 
 
 
 
 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender.html#query/*%3A*
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2021-06-07-nationell-samling-internationella-funktionshindersdagen-2021.html
mailto:linnea.bjork@lansstyrelsen.se
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Forskarna på slottet 

Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden och grupper 

8 oktober 2021 kl. 9.00 – 13.00 

Länsstyrelsen i Uppsala län välkomnar dig till Uppsala slott för att under en förmiddag ta del 
av fyra teman med koppling till rådet för social hållbarhets prioriterade område Hälsa, 
trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden och grupper. 

Deltagare är förutom landshövding Göran Enander, Docent Inna Feldman, Institutionen för 
folkhälso- och vårdvetenskap, Docent Clara Iversen, Sociologiska institutionen,  
Doktor Lena Berg, metodutvecklare vid organisationen MÄN och Anders Östlund, Kriminolog 
vid Polisregion Mitt. 
 
För mer information och anmälan:  
Forskarna på slottet | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 
  

Frågor? Kontakta Anna-Klara Lindeborg, samordnare till landshövdingen 
 
Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för 
ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet.  
Det digitala arrangemanget den 8 oktober är det elfte i ordningen och förhoppningen är  
att forumet ska fortsätta bidra till att skapa nya relationer och samarbeten i länet. 

  

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2021-06-17-forskarna-pa-slottet.html
mailto:anna-klara.lindeborg@lansstyrelsen.se
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En hälsning från ABF:  

I år firar Sverige 100-årsjubileet av allmän och lika rösträtt.  

Det talas om demokratins århundrade, trots vetskapen om att rösträtten de senaste hundra 

åren varit begränsad, på ett sätt som framförallt har drabbat utsatta grupper i samhället. 

Demokratin har inte stått ohotad under det senaste seklet, och trots en idag utbredd rösträtt 

i samhället är demokrati så mycket mer än att gå till val.   

Vi på ABF ser demokrati som en process och rörelseriktning som bygger på samtal och 

deltagande, inte bara en metod för beslutsfattande. Vi arbetar för en mer deltagande 

demokrati i samhället, och idag ser vi en ny utmaning – den digitala klyftan.  

Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter ska alla ha rätt att kunna komma åt 

information och uttrycka sig på nätet. Det är en fråga om yttrandefrihet, och tillgång till 

information, vilket innebär att det digitala utanförskapet är ett hot mot den deltagande 

demokratin.  

I höst satsar vi på att öka den digitala delaktigheten - häng med på vår digitala 

djupdykning i projektet Obegränsad skärmtid! 

Du kanske vill spela vårt digital-bingo med utmaningar där du lär känna din smarttelefon? 

Delta i ett samtal om internetsäkerhet, gå på en föreläsning om källkritik eller lära dig mer 

om rösträttens historia? Kanske du vill delta i en studiecirkel med studiematerial från 

succéprogrammet Seniorsurfarna? Allt detta kommer vara möjligt i september!  

Frågor? Kontakta projektledare Teresa Haake, teresa.haake@abf.se / 010-199 04 52. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Till ABF i Uppsala läns regionala och lokala medlemsorganisationer, styrelse och revisorer. 

Kallelse till halvårsmöte för ABF i Uppsala län 

Tid: Måndagen den 22 november 2021 kl. 18.30 

(Kaffe och smörgås kommer att serveras från klockan 18.00) 

Plats: Meddelas senare 

Ärenden: Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för år 2022, samt val av 

valberedning se information sida 2 

Anmälan: Senast 29 oktober 2021 anmäls ombuden till ABF i Uppsala län, med namn 

och i första hand e-postadress. E-post: agnes.jonsson@abf.se 

Bekräftelse: Sänds ut till anmälda ombud två veckor före mötet. 

 

mailto:teresa.haake@abf.se
mailto:agnes.jonsson@abf.se
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Ombudsrepresentation för ABF i Uppsala län: 

Varje lokal medlemsorganisation erhåller mandat/ombud enligt nedan. 

Organisation med 1 – 4 999 medlemmar - 1 ombud. 

Organisation med 5 000 – 9 999 medlemmar - 2 ombud. 

Organisation med fler än 10 000 medlemmar - 3 ombud. 

Ingen lokal medlemsorganisation har rätt att utse fler än 3 ombud. 

Varje regional medlemsorganisation erhåller 1 ombud. 

 

Välkommen 

Agnes Jonsson, ordförande ABF i Uppsala län 

www.abf.se/uppsala 

E-post: info.uppsala@abf.se Växel: 010-199 04 40< 

 

Nominering till valberedning: 

Vid årsmötet den 19 april fanns inga nominerade till valberedningen och årsmötet beslutade 

då att val skulle förrättas vid halvårsmötet. 

I och med detta uppmanas nu medlemsorganisationerna inkomma med nomineringar till 

styrelsen för ABF i Uppsala län som lägger fram sitt förslag till valberedning vid halvårsmötet. 

Det är önskvärt med en valberedning som speglar bredden av våra medlemsorganisationer, 

det är även en fördel om de som ska ingå i valberedningen har viss kunskap om ABF som 

organisation. 

Sänd nomineringar fortlöpande till styrelsen genom ordförande Agnes Jonsson senast  

18 oktober 2021, glöm inte att prata med den ni nominerar innan nominering. 

e-post: agnes.jonsson@abf.se 

 

 

 

 

http://www.abf.se/uppsala
mailto:info.uppsala@abf.se
mailto:agnes.jonsson@abf.se
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Hej, anmäl dig gärna till våra webbinarier: 
 
 
 
Fredag 8 oktober:  
Webbinarium - Helkroppsvibrationer och nya effektiva sätt att 
riskbedöma med enkla mätinstrument 
 
Fredag 12 november:  
Webbinarium - Medicinska risker och samverkan vid 
kemikalieolyckor 
 
Fredag 3 december:  
Webbinarium - Isocyanatexponering vid svetsning 
  
 

  
//Med vänlig hälsning 
Lenita Öqvist 
Kommunikatör 
Arbets- och miljömedicin 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
Tfn 018-611 36 42 
  

https://www.ammuppsala.se/utbildningar/webbinarium-helkroppsvibrationer-och-nya-effektiva-satt-att-riskbedoma-med-enkla
https://www.ammuppsala.se/utbildningar/webbinarium-helkroppsvibrationer-och-nya-effektiva-satt-att-riskbedoma-med-enkla
https://www.ammuppsala.se/utbildningar/webbinarium-medicinska-risker-och-samverkan-vid-kemikalieolyckor
https://www.ammuppsala.se/utbildningar/webbinarium-medicinska-risker-och-samverkan-vid-kemikalieolyckor
https://www.ammuppsala.se/utbildningar/webbinarium-isocyanatexponering-vid-svetsning
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Nu är hösten äntligen här och förberedelserna för Mänskliga 

Rättighetsdagarna 6–7 december är i full gång!  

 

Nu har vi öppnat upp vår monterbokning och även släppt ytterligare ett 

antal biljetter, passa på att boka för att säkra din plats. 

  

Nu har monterbokningen äntligen öppnat och du och din organisation kan 

anmäla intresse för att boka en monter. 

 

 Som utställare kommer du att kunna möta en bred publik bestående av 

praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar 

med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.  

 

  

Läs mer och boka er monter här! 

 

 

Boka din biljett till MR-dagarna i Göteborg här! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=acb45131b9&e=6a187d5d03
https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=16d8537260&e=6a187d5d03
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I höst startar Studiefrämjandet Kulturskola Funkis, som är en ny 

kulturskolverksamhet för barn och unga med intellektuell 
funktionsnedsättning.  
 
Vi erbjuder enskild instrumentundervisning i gitarr, piano, elbas, trummor  
och sång.  
 
Alla lektioner ges i våra tillgänglighetsanpassade lokaler.  
 
Lärarna har bred kompetens och erfarenhet av undervisning med deltagare 
 i målgruppen. 
 
Antal lektioner: 10 x 30 minuter 
Kursavgift: 950 kr 
Ålder: 10–20 år 
 
För mer information, kontakta Niklas Widén: 
 
018-19 46 03 
Niklas.widen@studieframjandet.se 
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Nka erbjuder handledning i digitalt anhörigstöd för personal och 
organisationer 

 

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning 
och erfarenhetsutbyte för personal och organisationer som vill starta, eller 
redan arbetar med digitalt anhörigstöd.  
Till hösten fortsätter möjligheten att byta erfarenheter och få ny kunskap. 
 
Vi vänder oss till dig som är verksam i regioner, kommuner, organisationer och 
idéburna verksamheter. 
 
Utbildningsserien är tänkt för dig som gärna vill starta digitalt anhörigstöd men först 
vill bli lite mer säker på tekniken och till dig som redan är igång och vill ha mer 
inspiration i ditt arbete. 
 
Syftet med träffarna är att: 

• öka kunskapen om digitalt anhörigstöd och i vilka forum det kan användas 

• stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner, regioner och idéburna 
verksamheter 

• möjliggöra för anhöriga att få digitalt stöd 
 
Handledningen/erfarenhetsutbytet är öppet för alla som utövar anhörigstöd, 
oavsett huvudman. 
 
Läs mer om höstens handledning och erfarenhetsutbyte 

 

  

  
Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlar in, strukturerar och sprider 
forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet. Tillsammans 
med anhöriga, personal och beslutsfattare vill vi göra skillnad för anhöriga och deras 
närstående. 
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TÄNKVÄRT 
 

 

"Omöjligt är en åsikt - inte fakta." 
 
/Muhammad Ali (1942 - 2016) amerikansk professionell boxare och 
flerfaldig världsmästare i tungvikt. 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                         

                  

                       

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

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

 


