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  Redaktören har ordet 
 

Alla minns vi, som har åldern inne, det brutala mordet på Fadime för 20 år sedan. 
Som brukligt, bör det inträffa en specifik händelse som skakar om samhället. 
 
Först då inser politikerna att nya lagar måste införas och rättvisa skipas. 
Men hur långt har vi egentligen kommit gällande problematiken med hedersvåld? 
Dokumentären ”Arvet efter Fadime” visas på SVT play. 

 

Protester höjs mot nedläggningen av 

sjukhusbiblioteket vid Akademiska sjukhuset  
Sjukhusbiblioteket vid Akademiska sjukhuset ska 

läggas ner, det har politikerna i kulturnämnden 

beslutat. Region Uppsala vill lägga de cirka två 

miljonerna som biblioteket kostar på .. 

En god bok. För att fly verkligheten en stund eller lära sig att hantera verkligheten. 
Fördjupa sig i intressant kunskap eller söka efter information.  
Att hitta och låna just den boken med det innehåll som man letat efter.  
Sträckläsa en spännande berättelse, fast man egentligen borde städa. 
 
Texten i boken kan bli en bekräftelse på att även andra genomgår liknande 
svårigheter och trauman. Ett igenkännande som kan förändra läsarens tankar. 
 
Vilket budskap ger då beslutet att lägga ned det så kallade icke ”kostnadseffektiva” 
sjukhusbiblioteket? Speciellt när man inte bestämt vad tillskottet i kassan ska 
användas till. Läs mera på sidan 6–7. 
  
Min mor var bibliotekarie på Stadsbiblioteket i Falun under 70-talet. 
Där började mitt yrkesliv som ”sagotant” i Barnens bokhörna.  
Konstigt nog satt ungarna nästan alltid stilla och lyssnade. 
 
Vet ej om sagotanter är utrotade och ersatta av dataspel och ljudböcker. 
 
Biblioteket i Falun ligger kvar och ser, trots rejäl modernisering, nästan likadant ut. 
Dock mycket mindre trivselfaktor. 
 
Skön fåtölj och stora hörlurar, här uppe satt man och diggade dåtidens poplåtar,  

.       ←  

 
 

//Nostalgiska hälsningar, 
Helene 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/protester-mot-nedlaggningen-av-sjukhusbiblioteket
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/protester-mot-nedlaggningen-av-sjukhusbiblioteket
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/protester-mot-nedlaggningen-av-sjukhusbiblioteket
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Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 

 Lyssna 

Här finns en sammanfattning av vad du behöver göra för att skydda dig 
själv och andra mot covid-19.  
Det finns särskilda råd för dig som är ovaccinerad. 

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning 

Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19. 

Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper och personer 70 år och 
äldre. 
 

Skydda dig med vaccination 
Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av 
covid-19.  
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig 
mot Covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en påfyllnadsdos för 
alla 18 år och äldre. 

Information om vaccinationen: Bra att veta om din vaccination mot covid-19 

• Information om påfyllnadsdos 

• På webbplatsen 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen går till just där du 
bor och när du kan få din påfyllnadsdos:  
Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se) 

Stanna hemma och testa dig om du får symtom 

• Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta 
eller sjukdomskänsla. 

• Stanna hemma och undvik kontakter med andra om du får symtom 

• Testa dig för covid-19 om du går i skolan eller inte har möjlighet att jobba 
hemifrån. 

• Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom 
eller råd om var du kan söka vård. 

 

https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=11438&lang=sv_se&readclass=rs-listen&url=https%3a%2f%2fwww.folkhalsomyndigheten.se%2fsmittskydd-beredskap%2futbrott%2faktuella-utbrott%2fcovid-19%2fskydda-dig-och-andra%2fskydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19%2f
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/pafyllnadsdos/
https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-gor-du-for-att-vaccinera-dig-mot-covid-19/
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På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor. 

• Symtom på covid-19   

• Testa dig för covid-19   

• Om du eller någon i familjen har blivit sjuk  

• Hur länge ska jag stanna hemma                                                     

Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19 

Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma om du inte har 
fått en påfyllnadsdos (dos tre) vaccin. Har du haft covid-19 någon gång under de 
senaste tre månaderna behöver du inte heller stanna hemma. 
Mer om hur länge du behöver stanna hemma och när du behöver testa dig     

Håll avstånd till andra 
Håll avstånd till andra och undvik offentliga miljöer med trängsel.  
Det är särskilt viktigt på platser inomhus. Gäller både barn och vuxna.     

Avstå från större middagar och fester inomhus 
Begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och 
fester samt liknande sociala sammanhang. 
                                                    

Arbeta hemifrån 

• arbeta hemifrån när arbetet så tillåter 

• anpassa dina arbetstider för att kunna undvika trängsel i kollektivtrafiken och 
 på din arbetsplats 

• håll avstånd till andra på arbetsplatsen t.ex. vid möten, i fikarum och i 
omklädningsrum. Arbeta hemifrån                                                                                 

Undvik trängsel i kollektivtrafiken 

Res andra tider än i rusningstrafik eller använd andra sätt att resa som till exempel 
att gå, cykla eller åka bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.  
Det här gäller dig som är vuxen. 

Använd munskydd i kollektivtrafiken när du inte kan hålla avstånd till andra 
resenärer.  
Det gäller både korta och långa resor och det gäller alla sätt att resa kollektivt. Till 
exempel när du reser med buss, spårvagn, tunnelbana, båt eller tåg 
. 

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/#symtom
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testa-dig-for-covid-19/
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/
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/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
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/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
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/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
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/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
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/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
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/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
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/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
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/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/
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Följ anvisningar när du besöker evenemang och andra platser  
där många samlas 
Verksamheter som till exempel de som anordnar konserter, driver restauranger, 
köpcentrum och fritidsverksamheter genomför åtgärder för att minska 
smittspridningen.  
Det kan till exempel handla om hur många som kan delta, storlek på sällskap och 
avstånd mellan sällskap. 

Det är viktigt att följa arrangörens eller verksamhetens skyltar eller andra anvisningar 
när du är deltagare, besökare eller kund.  

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad 
Du som inte är vaccinerad löper ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.  
För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vara särskilt försiktig. 
Undvik inomhusmiljöer där många människor samlas. 

 

1177 Vårdguiden 

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid 
sjukdom.  

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden 
under rubriken:  
”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. 
 
Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se 

 

Läs mer 

• Föreskrifter (HSLF-FS 2022:1) om ändring i Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:104) om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 m.m. 

• Föreskrifter (HSLF-FS 2022:2) om ändring i Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om smittskyddsåtgärder mot 
sjukdomen covid-19 

• Om du planerar längre resor 

 
  

https://www.1177.se/
https://www.1177.se/om-1177-vardguiden/1177-vardguiden-pa-telefon/om-1177-vardguiden-pa-telefon/
http://krisinformation.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20221/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20221/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20221/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20222/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20222/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20222/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/
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Protester mot stängning av sjukhusbibliotek - Biblioteksbladet 
 
https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/protester-mot-nedlaggningen-
av-sjukhusbiblioteket 
 

 
 
Funktionsrätt Uppsala län har sedan beslutet togs av Region Uppsalas 
Kulturnämnd 2021-09-21 fram till och med 2022-01-25 ställt ett flertal frågor om 
och kring beslutet, men ännu inte fått något svar från Kulturnämnden.  
 
Funktionsrätt Uppsala län påpekade för Kulturnämnden innan de tog sitt beslut 2021-
09-21 att beslutet strider mot det Partnerskapsavtal som finns mellan Region 
Uppsala och Funktionsrätt Uppsala län.  
 
Vidare så är Kulturnämndens beslut 2021-09-21 ett avsteg från:  
Region Uppsalas riktlinjer "Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län". 
 
Kulturnämnden har INTE heller beaktat/använt Region Uppsalas dokument 
"Metodstöd för konsekvensanalys i likabehandling", samt dokumentet 
"Konsekvensanalys i likabehandling - inför beslut i utskott, nämnd eller styrelse", som 
är en del av Region Uppsalas "Riktlinjer för arbete med likabehandling", dessa 
riktlinjer är viktiga riktlinjer för Region Uppsalas utskott, nämnder och styrelser att 
följa. Utom för Kulturnämnden!? 
 
 
Två Regionråd i Region Uppsala anser att Kulturnämndens handläggning av ärendet 
var felaktig innan beslutet fattades av Kulturnämnden.  
De anser även att beslutet som togs 2021-09-21 är felaktigt. 
 
Apropå Cecilia Linder (m) avslutande kommentar i svt.se intervjun, där hon säger: - 
"Bara för att man blir sjuk, så betyder ju inte det, att man inte kan ta med sig sina 
egna böcker, sina egna intressen, när man ligger på sjukhuset." 
 
Det är bara att konstatera att Cecilia Linder (m) och Kulturnämnden lever i en 
annan värld.  
 
Hennes syn på sjukhusbiblioteket, är att sjukhusbibliotekets främsta uppgift är att 
låna ut så många böcker som möjligt.  
 
Alla som vet om sjukhusbibliotekets roll och nytta, vet att den verksamheten är så 
mycket mer än att bara låna ut böcker.  
 
 
 
 
 

https://www.biblioteksbladet.se/nyheter/protester-mot-stangning-av-sjukhusbibliotek/
https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/protester-mot-nedlaggningen-av-sjukhusbiblioteket
https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/protester-mot-nedlaggningen-av-sjukhusbiblioteket
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Vem/vilka patienter tänker på sina egna intressen och/eller ta med sig en egen bok 
när de är akut sjuka och behöver läggas in på Akademiska sjukhuset/Psykiatrins 
hus? 
 
Den värld som dessa patienter befinner sig i innan de blir inlagda är ofta KAOS 
och ett STORT LIDANDE. 
 
Fokus ligger inte på egna intressen och/eller böcker när en människa mår dåligt. 
Många av dessa människor lever också under svåra socioekonomiska förhållanden, 
som gör att många av dem inte ens äger någon bok att ta med sig. 
 
Denna kommentar får mig att tänka på när jag för ett tag sedan läste en bok skriven 
av Dick Harrison om "Franska revolutionen", där drottning Marie-Antoinette hade fått 
höra att bönderna och arbetarna var så fattiga att de inte hade råd med bröd.  
Då ska drottningen ha utbrustit: - "Låt dem äta bakelser!" 
 
 
 
"Ord utan tanke är som en fot utan muskler." 
 

Hälsningar 
/Janne 
 

 

Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hsouppsalalan.org/


 

8 

 

 
 

 

 
Funktionsrätt Uppsala län har från Region Uppsala fått förfrågan om våra behov inför 
kommande upphandling av telefonistservice. 
 
Region Uppsala vill ha vårt remissvar senast den 15 februari 2022. 
Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast torsdagen den 10 februari 2022.  
 
Hälsningar 
/Janne 
 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 
___________________________________________________________________________ 
 
Insamling av behov inför kommande upphandling av telefonistservice hos Region Uppsala 
 
En process kring upphandling av telefonistservice för Region Uppsala kommer att starta 
2022. Avtal med nuvarande leverantör löper ut den 31 januari 2024. 
Tjänsten innebär bemanning och förmedling av samtal och medicinska larm i den 
regiongemensamma telefonväxeln. 
 
OBS att detta inte gäller invånartjänsten 1177 utan växeln in till Region Uppsala och 
Akademiska sjukhuset. 
 
Insamling av krav och behov påbörjas i januari och utskick skickas till berörda.  
Vi ber om skriftliga svar för att insamlade behov ska bli tydliga och mindre en risk för  
att missförstånd uppstår.  Vid behov kan även samråd bli aktuellt.  
Vi behöver era svar senast 15 februari 2022.  
  
Vilket eller vilka behov har ni i kontakten med Region Uppsalas telefonväxel?  
Beskriv gärna ditt behov så utförligt som möjligt. 
  
Med vänlig hälsning 
Via Martina Melander 
Från Jan Asklöf, Avdelningschef, IT Centrum/IT Support 
  

https://hsouppsalalan.org/
mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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I början av januari öppnade Funktionsrättsbyråns rådgivning för 
vuxna med funktionsnedsättning.  
 
Nu behöver vi er hjälp att sprida ordet till dem som kan behöva råd och stöd 
för att hävda funktionsrätt.   
  

Funktionsrättsbyrån har två rådgivare med kunskap om juridik, mänskliga 
rättigheter och socialt arbete.  
  
Två gånger i veckan har rådgivningen telefontid, helgfria måndagar klockan  
13–16 och onsdagar 9–12. Telefonnumret är 010-898 50 90.  
Det går också att när som helst mejla till kontakt@funktionsrattsbyran.se.  
  
Med Funktionsrättsbyrån tar Funktionsrätt Sverige ytterligare ett steg för att stärka 
funktionsrätten. Funktionsrättsbyrån är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna 
arvsfonden.  
 
Syftet är både att stärka individer att hävda sin funktionsrätt och att genom datainsamling 
arbeta för förändring och respekt för rättigheter.  
Målgruppen är vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.  
  
Jag som skriver det här mejlet heter Lena Falk och är administratör/kommunikatör på 
Funktionsrättsbyrån.  
Har du frågor eller om du vill diskutera projektet är du välkommen att höra av dig till 
mig, lena.falk@funktionsratt.se eller 08-546 404 02, eller direkt till 
projektet info@funktionsrattsbyran.se. 
Tack på förhand.   

  
  
Hälsningar 
  
Lena Falk 
Administratör/kommunikatör på Funktionsrättsbyrån 
  
lena.falk@funktionsratt.se 
08-546 404 02, 079-066 55 92 

_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070-7417983 
  

www.respektforrattigheter.se 
 

mailto:kontakt@funktionsrattsbyran.se
mailto:lena.falk@funktionsratt.se
mailto:info@funktionsrattsbyran.se
http://www.respektforrattigheter.se/
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Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, 
infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och 
utskick remisser övriga mottagare 
  
 
För kännedom har vi avgivit yttrande på följande skrivelse: 
Funktionsrätt Sverige angående det svenska ordförandeskapet 2023 
  
Läs vår skrivelse här 
  
  
 
 
Hälsningar  
Lotta Löwenström 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 40 417 
  
www.funktionsratt.se     
Följ oss på Facebook: funkratt.se och Twitter: @funkratt_se 
  
www.respektforrattigheter.se 
  
  

  

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/01/Funktionsratt-Sverige-skrivelse-ordforandeskap-januari-2022.pdf
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
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Terminsprogram för Stroke Uppsala VT-22 
 
Datum för våra kamratträffar: 

Tisdagen 11/1 kl.12.00 

Tisdagen 8/2 kl.12.00 

Tisdagen 8/3 Besök på Psykiatrihistoriska museet kl.11.00 med guidad visning. 

Kontakta Barbro Hedlund, tfn:0703578088 eller Kerstin Angeldahl tfn:0761012737 för tid, 

plats och aktivitet. Annonseras även på Facebook gruppen. 

Tisdagen 12/4 Bussresa till Nationalmuseum, Stockholm. Föreningen står för buss och 

guidning. Vi har 20 platser!! anmälan senast 11/3 till Barbro Hedlund, se tfn ovan. 

Tisdagen 10/5 Fågelskådning med Stig Hånnberg, samling Gläntan, Stadsskogen kl.12.00 

medtag fika och eventuell kikare. 

Träffar på Pub Katalin kl.16.00 följande datum: 

Torsdagar: 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 och 19/5 

Torsdagen 12/5 Resa med Eckerölinjen, föreningen står för resa med buss/båt. Anmälan till 

Maria Norrman Erixson, tfn: 0730937579 eller: mnorrmanerixson@gmail.com senast 12/4 

Torsdagen 31/3 Årsmöte Stroke Uppsala kl.18.00. Plats: Storan, Kungsgatan 62,  

handlingar delas ut på årsmötet. Vi bjuder på smörgåstårta. Välkommen! 

Torsdagen 9/6 Sommarlunch på Ekolnsnäs kl.13.00, anmälan till Kerstin Angeldahl (se tfn 

ovan) senast fredag 3/6 eller på FB. Föreningen bjuder dig som medlem på lunchen. 

Kurs i Chi Gong som leds av Kicki Jacobsson följande datum 28/2, 14/3 och 28/3.  

Tid: 14.00-15.30. Plats: Lokal Storan, Kungsgatan 62. Anmälan till Barbro Hedlund  

(se tfn ovan eller på FB senast 28/1. 

OBS! Vi kommer under våren erbjuda anhörigträffar med handledare.  

Separat inbjudan skickas till medlemmar som är registrerade som anhöriga.  

Sprid gärna detta till andra som kan vara intresserade.  

Kontakt: Maria Norrman Erixson, tfn: 0730937579. 

                         

  

 Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-

NC-ND 

mailto:mnorrmanerixson@gmail.com
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2021-12-20 Dnr KN2020-00082 
 

 

 

 

 

 

 

 

Remiss – förslag till Region Uppsalas kulturplan 2023–2026 

Region Uppsalas vision är att länets invånare ska kunna leva ett gott liv. I det har 
konst och kultur en självklar plats. Inför kommande fyra år (2023–2026) är Uppsala 
läns utgångspunkt att konst, kultur och kreativitet är en drivkraft för länets 

samhällsutveckling. Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023– 
2026 sänds nu ut på remiss, för att samla in synpunkter och ta fram en slutlig 

version. 

Bakgrund 

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen, en modell för att fördela statliga 

bidrag till regional kulturverksamhet. Modellen regleras av en statlig förordning 

(2010:2012) samt föreskrifter, som anger att villkoret för att regioner ska kunna 

fördela statsbidrag är att en regional kulturplan har upprättats. Planen ska arbetas 

fram i dialog med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet. 

Syfte och innehåll 

En regional kulturplan ska beskriva de prioriteringar som regionen vill göra i fråga 

om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd samt förhållandet till de 

nationella kulturpolitiska målen. Planen anger prioriteringar inom tre strategiska 

utvecklingsområden, som även knyter an till den regionala utvecklingsstrategi (RUS), 

som tidigare antagits av Region Uppsala. Prioriteringarna har framkommit i de 

samtal och dialoger som genomförts och som ligger till grund för den regionala 

kulturplanen. 

Hur svarar jag? 

Vi tar gärna emot synpunkter på planen i första hand där ni anser er berörda, men 
synpunkter kring andra delar och kring helheten är också välkommet. 

 
Vi vill ha era synpunkter digitalt senast den 11 februari 2022. Svaren skickas till 
kultur@regionuppsala.se 

Ange ”Dnr KN2020-00082, remiss regional kulturplan 2023–2026” i ämnesraden. 

 
Planen skickas på remiss till instanser enligt bifogad lista, spontana remissvar tas 

också emot. 
 
 

Kultur och bildning 

Storgatan 27 │ 751 85 Uppsala │ tfn 018-611 00 00 (växel) │ org nr 232100-0024 

kultur@regionuppsala.se │ www.regionuppsala.se/kultur 
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Vad händer sedan? 

Inkomna remissvar sammanställs efter remissperioden till kulturnämnden och ett slutligt 
förslag till kulturplan arbetas fram. 

 
Slutlig version av regional kulturplan beslutas av kulturnämnden i mars för att därefter 
beslutas i regionstyrelsen i april och regionfullmäktige i juni 2022. 

Frågor? 

Vid frågor, kontakta gärna oss på kultur@regionuppsala.se 
 
 

Välkommen med ert remissvar! 

 
Med vänlig hälsning 

 
Annika Eklund 

Kulturdirektör 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Funktionsrätt Uppsala län har fått remissversionen av Region Uppsalas 
kulturplan 2023–2026 
 
Region Uppsala vill ha vårt remissvar senast den 11 februari 2022. 
 
Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast tisdagen den 
8 februari 2022.  
 
Kultur och bildning, Region Uppsala skriver: 
Vi tar gärna emot synpunkter på planen i första hand där ni anser er berörda, men 
synpunkter kring andra delar och kring helheten är också välkommet. 

Hälsningar                                                                                                                      
/Janne 
 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 

 

mailto:kultur@regionuppsala.se
https://hsouppsalalan.org/
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2021-12-20 Dnr KN2020-00082 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remissinstanser – Region Uppsalas kulturplan 2023–2026 

Barnombudet i Uppsala län 

Enköpings kommun 

Eric Sahlström Institutet 

Folkrörelsearkivet för Uppsala län 

Funktionsrätt Uppsala län 

Föreningen Företagens historia Uppsala län 

Grönsöö kulturhistoriska stiftelse 

Handelskammaren i Uppsala län 

Heby kommun 

Håbo kommun 

Ideell kulturallians 

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd 

Knivsta kommun 

Konstfrämjandet Uppland 

Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala (Uppsala Internationella Kortfilmfestival) 

Kulturskaparrådet 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Nationella minoriteters föreningar i Uppsala län 

RF-SISU Uppland 

Riksteatern Uppsala län 

Stiftelsen för att medicinhistoriskt museum i Uppsala 

Stiftelsen Leufsta 

Stiftelsen Musik i Uppland 

Stiftelsen Nordens Biskops Arnö 

Stiftelsen Upplandsmuseet (inkl. länshemslöjdskonsulentverksamheten) 

Svenska kyrkan Uppsala stift 

Sveriges lantbruksuniversitet Ultuna 

Tierps kommun 

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund 

Uppsala Internationella Gitarrfestival 
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 Uppsala kommun 

Uppsala Läns Bildningsförbund 

Uppsala läns bygdegårdsdistrikt 

Uppsala stadsteater 

Uppsala universitet Älvkarleby 

kommun Östhammars kommun 

 
Dessa organisationer inbjuds att lämna synpunkter på Region Uppsalas kulturplan 2023–

2026. Utöver remissinstanserna tas spontana remissvar också emot. 

 

Läs om innehållet i aktuell kulturplan; 

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-
utveckling/samverkan-kultur/regional-kulturplan-och-
kultursamverkan/ 
 

Remissversion Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 

Remissversion av Kultur i hela länet - hela livet. Region Uppsalas 
kulturplan 2023–2026 (pdf) 

 

 

 
 
  

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/samverkan-kultur/regional-kulturplan-och-kultursamverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/samverkan-kultur/regional-kulturplan-och-kultursamverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/samverkan-kultur/regional-kulturplan-och-kultursamverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/samverkan-kultur/regional-kulturplan-och-kultursamverkan/
https://regionuppsala.se/globalassets/samverkanswebben/kultur/regional-kulturplan/bilaga--98-region-uppsalas-kulturplan-2023-2026-remissversion.pdf
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Samarbetsorganet Funktionsrätt Uppsala kommun kallar härmed sina 
medlemmar (= föreningar) till 
  

Ordförandemöte måndagen den 14 februari 2022, start kl. 18. 
 
De envisa och uthålliga covid-19-virusarnas fortsatta härjningar medför att mötet kommer 
att genomföras på distans över internet (”virtuellt”, "elektroniskt", "digitalt",”online”).  
 
RÖSTRÄTT 
Varje medlemsförening har rätt att delta med varsin röstägande delegat (ett ombud), i första 
hand sin ordförande. Vem som ska företräda Din förening bör i förväg anmälas till 
funktionsrattuppsala@yahoo.com - eller till sekretariatet, sms 0768 916 500.  
 (Annan intresserad kan medges vara åhörare.) 
 
ÄRENDEN 
Föreningarna uppmanas att anmäla ärenden för ordförandemötet, senast en vecka i förväg.  
Att vi alla jobbar aktivt tillsammans är alltid mycket angeläget och är en oundgänglig 
förutsättning för att vi ska förtjäna framgång för våra intressepolitiska strävanden. 
 
Ordförandemötet ska ta ställning till hur den uppsaliensiska handikapprörelsen ska agera 
och samarbeta för att vinna gehör för sina krav och åsikter i valrörelsen inför de politiska 
valen av kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagsledamöter i september 2022.  
 
Styrelsen vill också veta vad medlemmarna och ordförandemötet tycker om 
samarbetsorganets webbplats och hur de vill ha den framöver. 
https://hsouppsalakommun.wordpress.com/ 
https://hsouppsalalan.org/hso-uppsala/ 
 
Något oklart? Hör gärna av Dig! 
 
Välkommen! 
/Ingor Lind 
Sekreterare 
 
  
PS.  Vi planerar för ett stadgeenligt årsmöte under andra hälften av maj i år.  
Bland årsmötets många ärenden återfinns som vanligt att välja styrelseledamöter, varav  
en ordförande, och revisorer, så föreningarna bör redan nu börja att förbereda sig för att 
lansera sina kandidater till de lediga förtroendeuppdragen.  
Kallelse till årsmötet beräknas spridas stadgeenligt i sinom tid. 
 
 
 

https://hsouppsalakommun.wordpress.com/
https://hsouppsalalan.org/hso-uppsala/
https://hsouppsalalan.org/hso-uppsala/
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Vad är 
intellektuell 
funktions- 

nedsättning? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Webbutbildning 3 februari 2022, kl 10–12 

Utbildningstillfälle om intellektuell funktionsnedsättning (IF). 

Vad innebär diagnosen och vad kan man göra för att underlätta 

i vardagen när man har intellektuell funktionsnedsättning? 

Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Anmälan: Senast 1 februari 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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Infotekets 
evenemang 

 

26 jan, 18–20 Att vara förälder med autism 

Barnboks-release och infotekskafé med föräldrar 
som delar med sig av egna erfarenheter. 

Digitalt 
live-evenemang 

3 feb, 10.00–12 Vad är intellektuell funktionsnedsättning? 

Ett utbildningstillfälle om intellektuell funktionsnedsättning 
- för dig som inte har så mycket förkunskaper. 

Digitalt 
live-evenemang 

9 feb, 18–20 Förenkla din vardag med kognitivt och kommunikativt stöd 

Tips på verktyg som kan stödja vår förmåga att kommunicera, 
planera, organisera, komma ihåg och visualisera tid. 

Digitalt 
live-evenemang 

16 feb, 18–20 Vad är autism? 

Ett utbildningstillfälle om autism - för dig som inte har 
så mycket förkunskaper. 

Digitalt 
live-evenemang 

10 mars, 18–20 
(i Tärnsjö) 

17 mars, 18–20 
(i Östhammar) 

Vardagen, så funkar den! 

Idéer och råd från dem som får livet med NPF-diagnos att 
fungera. Konkreta förslag som låter dig vara din egen person. 

Liveföreläsning 
med publik 

6 april, 18–20 Kom igång med lek och kommunikation! 

Om hur vi kan stötta små barns utveckling. 

Digitalt 
live-evenemang 

20 april, 18–20 Marionettmamman - från novis till expert som NPF-förälder 

Om att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. 

Digitalt 
live-evenemang 

27 april, 18–20 Vad är trotssyndrom och vilka mekanismer ligger bakom? 

Om trotssyndrom och vad man idag vet om orsakerna bakom. 

Digitalt 
live-evenemang 

4 maj, heldag Vad är det som pågår? 

En heldag om aktuell eller pågående forskning kring området 
funktionsnedsättning. 

Digitalt 
live-evenemang 

11 maj, 18–20 Att stötta utan att stöta sig 

Om hur vi som föräldrar kan bemöta unga, nyblivna vuxna 
som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Liveföreläsning 
med publik 

19 maj, 8.30–11 Vad är autism? 

Ett utbildningstillfälle om autism - för dig som inte har 
så mycket förkunskaper. 

Digitalt 
live-evenemang 

Evenemangen är gratis. Alla intresserade är varmt välkomna! 

Läs mer om evenemangen på: www.regionuppsala.se/infoteket 

Anmälan till infoteket@regionuppsala.se eller telefon 018-611 66 77. 

Infoteket om funktionshinder 
S:t Johannesgatan 28 D Uppsala 

2021-12-03 

 
Våren 
2022 
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2022 Vårens öppna föredrag 
3 februari kl. 14–16 

Barn med diagnoser 

Mödrars och skolors strategier i Stockholm 

Emma Laurin, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik 

och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
 

6 april kl. 14–16 

Serotonin, dopamin och social ångest 

Vilken roll spelar serotonin och dopamin vid social ångest? Hur används de 

vid behandling av social ångest och hur stor roll spelar förväntanseffekter för 

framgångsrik farmakologisk behandling? 

Olof Hjort, filosofie doktor och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet 
 

27 april kl. 14–16 

I mötet med sårbarheten 

Om vardagsinteraktioner mellan boende och personal vid bostad med särskild service 

Richard Gäddman Johansson, filosofie doktor, postdoktor i sociologi Akademin för hälsa, vård 

och välfärd, Mälardalens universitet 
 

10 maj kl. 14–16 

Dual-task-testning för tidig upptäckt av demenssjukdom 
Hanna Bozkurt Åhman, medicine doktor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid 
Uppsala universitet, fysioterapeut, Uppsala kommun 

 
 

 

Välkomna att delta 

Obligatorisk föranmälan via e-post cff@cff.uu.se 

eller telefon 018-471 64 45 

Frågor besvaras via cff@cff.uu.se eller 018-471 64 45  

Alla föredrag ges digitalt via zoom. En länk till respektive 
föredrag kommer att skickas ut till de som har anmält sig till 
föredragen dagen innan via e-post. 

 
 

Centrum för forskning om funktionshinder 

www.cff.uu.se 
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Aktuell information finns på  

Uppsala | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 

Trots fortsatta utmaningar i pandemitider så har arbetet för ett socialt hållbart Uppsala län 
rullat på med fantastisk kraft. Vi har hittat nya digitala samarbetsformer och en mängd 
positiva aktiviteter har kunnat genomföras under året.  
En hel del möten, seminarier och konferenser kommer säkert bli digitala även i 
fortsättningen. Det funkar ju faktisk (oftast) och nog sparar vi lite restid och miljö.  
 
Vi hoppas ändå på ett 2022 där vi kan ses oftare fysiskt igen.  

Det händer nåt särskilt när vi träffas och det ser vi mycket fram emot.  
 
I nyhetsbrevet får du tips om intressanta aktiviteter och en rad nyheter om vad som är på 
gång inom social hållbarhet. 

Lycka till i arbetet och ha en fin vinter! 

Tony Engström, Chef vid Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Uppsala län 
 

100 000 personer har gått 

Webbkurs om våld 
100 000 personer har nu gått ”Webbkurs om 

våld”, en kurs som är öppen för alla och som 

ger grundläggande kunskap om mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer.  

 

Webbkursen, som lanserades 2016, har 

utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid 

vid Uppsala universitet tillsammans med 

Länsstyrelserna och Socialstyrelsen.  

 

Den vänder sig till medarbetare inom 

myndigheter, hälso- och sjukvård, tandvård, 

rättsväsende, skola samt verksamma inom 

ideell sektor som möter våldsutsatta i sitt 

arbete.  

Många studenter går också kursen efter att 

kunskap om våld blivit obligatoriskt på en rad 

högskole- och universitetsprogram.     
  

 

 

 

 

  

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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7–8 april l Råd för framtiden 

Råd för framtiden är Brottsförebyggande 
rådets (Brå) nationella konferens om 
brottsförebyggande arbete där landets 
brottsförebyggare träffas för att få praktisk 
kunskap i vardagen. – 7–8 april 2022 

Boka in 7–8 april, för två fullspäckade och 
lärorika dagar om brottsförebyggande 
arbete! 
2022 arrangeras konferensen i samarbete 

med Gävle kommun och genomförs som en 
hybridkonferens där både fysiskt och digitalt 
deltagande erbjuds. 

 

 

 

 

  

Save the date 10 maj: Utbildningsdag om prevention 
Den 10 maj bjuder Länsstyrelsen i nära samverkan med ett antal aktörer in till en 
utbildningsdag med fokus på främjande och förebyggande arbete.  
 
En stor del är samma bakomliggande orsaker till många av de samhällsutmaningar som 
finns inom våld, brott, missbruk av alkohol och annat drogberoende, ohälsa och 
utanförskap.  
 
Syftet med dagen är att sätta ljuset på ett samordnat arbete med bredare prevention och 
ett systematiskt arbete med risk- och skyddsfaktorer.  
Boka in 10 maj redan nu, mer info kommer! 

    

Kommuner mot brott (Sou 2021:49) 
Följ arbetet och håll utkik under året när riksdagen beslutar om ny lagstiftning som 
ökar kommunernas brottsförebyggande ansvar.  
 
Utredningens förlag presenterades i juni 2021. Under 2022 förväntas ett beslut att tas. 
Utredningen betonar att alla kommuner kan och bör göra mer för att förebygga brott. 

 Det handlar inte om att vidta vissa specifika brottsförebyggande åtgärder utan om att 
arbeta med och ta ansvar för de brottsförebyggande frågorna på ett sätt som främjar 
effektivitet i samhällets samlade brottsförebyggande arbete.  
 
Kommunerna kan komma att få en samordnade roll. Utredningen föreslår att det införs 
en ny lag som anger vilka krav som ställs på kommunerna. 
 Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Länk till utredningen 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2361-000023600b84000000000000000008af-0078eb5f5b31174f1b2b58aa8615a428&c=98cafcda82
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2361-000023600b84000000000000000008af-c23f3a1cdf3d9551fc996888286f5d5b&c=62365e9df0
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Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor bjuder den 7 mars in till en digital 
träff med fokus på våld i nära relationer och intellektuell samt 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst lika hög utsträckning som kvinnor 
generellt. Kvinnor med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar brukar betraktas 
som särskilt sårbara. Även män med funktionsnedsättning är mer utsatta än andra personer.  
 
Syftet med träffen är att få mer kunskap kring intellektuell och neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning samt våld i nära relationer. 
 
Målgrupp 
Yrkesverksamma i Uppsala län - kommun, region/hälso- och sjukvård, myndighet och 
civilsamhälle som i sitt yrke arbetar mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer eller 
med funktionsrättsfrågor. 
  
På träffen medverkar: 
Myndigheten för delaktighet 
Myndigheten för delaktighet kommer att ge en övergripande bild av ämnet våld i nära 
relationer och funktionsnedsättning. Myndigheten har av regeringen nyligen fått ett uppdrag 
kring att inventera kunskapen kring våld mot personer med funktionsnedsättning. 
  
FUB i Uppsala län 
FUB Uppsala i Uppsala län som kommer berätta om arvfondsprojektet Relationer som 
funkar. Tillsammans med erfarenhetsexperter som har egen intellektuell 
funktionsnedsättning eller autism utforskar de hur personer med dessa diagnoser enklare 
ska kunna skapa, fördjupa och ta hand om sina nära relationer, på de sätt som de själva vill. 
  
Stockholms tjejjour 
Stockholms tjejjour har sedan 2020 drivit Irisprojektet som syftar till att öka kunskapen om 
tjejer med NPF (Neuropsykiatriska funktionsvariationer eller -nedsättningar) samt erbjuda 
individanpassat stöd för tjejer med NPF. 
 
Ytterligare information, program och anmälan finner ni via denna länk:  
Våld i nära relationer och intellektuell samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning | 
Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se).  
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till Sabina Carlsson 
(sabina.carlsson@lansstyrelsen.se). 
 
VAR: Träffen genomförs digitalt. Länk kommer skickas ut till anmälda personen innan kursen. 
KOSTNAD: Ingen kostnad. SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 mar 2022 
--------------- 
Länsstyrelsen Uppsala län 
Janni Bohman 
Regional samordnare för mänskliga rättigheter 
Telefon: 010-223 33 48    E-post: janni.bohman@lansstyrelsen.se 
 
 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-01-19-vald-i-nara-relationer-och-intellektuell-samt-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-01-19-vald-i-nara-relationer-och-intellektuell-samt-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning.html
mailto:sabina.carlsson@lansstyrelsen.se
mailto:janni.bohman@lansstyrelsen.se
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Keramikkurs - anpassad 
Kursen för dig som vill använda din skaparkraft och lust att arbeta med händerna. Du behöver inte ha 

någon tidigare erfarenhet av att arbeta med lera. Kursen vänder sig till dig som har psykisk ohälsa/ 

funktionsnedsättning och/eller kognitiva svårigheter. Vi provar i lugnt tempo tekniker som tumning, 

kavling och ringling. Drejning ingår inte. Du deltar utifrån dina förutsättningar i en mindre grupp så 

att du kan få mer hjälp om du behöver och inte stressas. 

 
Ledare Carita Sirén är en inspirerande och kunnig ledare inom måleri, keramik och konst. Hon är van 

att leda kurser som är anpassade för personer med olika svårigheter och ett annorlunda fungerande. 

 
Läs mer HÄR 

 

 

Tid: Fredagar kl. 13.00-16.00 Start 4 februari 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Munkgatan 5, Uppsala 

Kostnad: 450 kr (Kostnad för material tillkommer med 85 kr per kg lera/glasyr) 

För anmälan och frågor kontakta Anna-Maria Lundberg 018-102386 

För fler anpassade kurser se www.sv.se/uppsala (sökord Anpassad) 

Plats för dig 
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Målarkurs - anpassad 
Kursen för dig som vill använda din skaparkraft och lust att arbeta med händerna. Du behöver inte ha 

någon tidigare erfarenhet av att måla i akryl eller akvarell. Kursen vänder sig till dig som har en 

funktionsnedsättning, som psykisk ohälsa och/eller kognitiva svårigheter. I kursen blandar vi i lugnt 

tempo enkel teknik och teori. Du deltar utifrån dina förutsättningar i en mindre grupp så att du kan få 

mer hjälp om du behöver och inte stressas. 

 
Ledare Carita Sirén är en inspirerande och kunnig ledare inom måleri, keramik och konst. Hon är van 

att leda kurser som är anpassade för personer med olika svårigheter och ett annorlunda fungerande. 

 
Läs mer HÄR 

 

 

Tid: Söndagar kl. 14.00-17.00 varannan vecka - Planerad start 6 februari 

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Ateljén, Kungsängsgatan 12, Uppsala 

Kostnad: 450 kr (eget material införskaffas av deltagare) 

För anmälan och frågor kontakta Anna-Maria Lundberg 018-102386 

För fler anpassade kurser se www.sv.se/uppsala (sökord Anpassad) 

Plats för dig 
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Regional tankesmedja för friluftsliv 

24 mars 2022 

Aronsborg, Bålsta 

 

Friluftslivet i en tid av förändring 

Länsstyrelsen Uppsala län tillsammans med Upplandsstiftelsen och Håbo kommun hälsar dig 

välkommen till en dag för nya insikter, erfarenhetsutbyte och inspiration. 

 

Vi är i förändringarnas tid. Vilka erfarenheter har vi med oss från pandemin och Friluftslivets 

år, och hur tar vi dem vidare?  

Vad tänker våra politiker inför kommande val? 

 

Se fram emot inspirerande föredrag och politikersamtal. 

Mer information och program kommer efter nyår här på Länsstyrelsens webb 

men boka in den 24 mars redan nu och sprid gärna inbjudan vidare! 

Vi ses! 

Tankesmedjan vänder sig till dig i Uppsala län som arbetar på kommun eller myndighet, till 

dig som äger eller förvaltar områden viktiga för friluftsliv och till dig som är aktiv i förening, 

organisation eller företag och vill bidra till att förverkliga friluftsmålen. 

Frågor? Kontakta Martina Dernroth, Länsstyrelsen Uppsala län 

    

 

 

 

  

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2371-000023340b8400000000000000000beb-3f23d0e71d66741ef799e616e2acfb20&c=ab8b238baa
mailto:martina.dernroth@lansstyrelsen.se
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Utställning 

 
20/1 - 1/2 

Vernissage och boksläpp av 
Ordas antologi 

20 januari 

En konstnärlig utställning. 

Kom och se författarnas texter och bli inspirerad 
till att skriva ner dina egna historier. 

Vi har alla mycket att uttrycka och vi alla behöver 
lyssna till varandra mer. 

 

På Uppsala Stadsbibliotek 
Ordaförfattarna läser upp sina texter från antologin. 

 

Uppläsning kl.13 och kl.17 i Mallas sal. 
 

Uppläsningen kl.13 livesänds även 
via Studiefrämjandets Facebooksida: 

facebook.com/studieframjandetuppsala 
 

Ordas antologi ”Ohörda ord” kommer finnas till försäljning. 
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Jag skulle vilja bjuda in till boksläpp av diktsamlingen "Sår i själen"  
som bygger på många människors erfarenheter av hur man kan tackla 
sin psykiska ohälsa i vardagen.  
 
Dikterna är skrivna under 10 års tid då jag lett självhjälpskurser och  
dropin verksamheten "Promenader i Balans" i föreningen Balans regi. 
 
Så hjärtligt välkommen den 30 mars kl 14.00 till Drakensalen i 
Vuxenskolans lokaler, på Kungsängsgatan 12 mitt i Uppsala. 
 
Med vänliga hälsningar 
Carl-Johan Bachofner, poet 
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Inom kort publicerar Nka en reviderad upplaga av handboken Kvalificerad omvårdnad i 
vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.  
Med anledning av detta bjuder Nka in till ett webbinarium den 27 januari då författaren 
Ann-Kristin Ölund kommer att berätta mer om handboken.  
 
Vid webbinariet medverkar också Anna-Carin och Mats Mukka som kommer att berätta om 
hur en vardag kan se ut tillsammans med sonen Albin som har en flerfunktionsnedsättning. 
Läs mer 
   

Nka:s yttrande gällande förslag om insamling av registeruppgifter 
Nka har lämnat ett remissvar gällande Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård 
och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag 1 – Nationell insamling av 
registeruppgifter från primärvården.  
Nka tillstyrker Socialstyrelsens förslag gällande insamling av registeruppgifter men önskar 
att anhörigperspektivet blir tydligare. 
Läs mer 
 

 

Ta del av Nka:s webbutbildningar 
Du vet väl om att vi på Nka har varit med och tagit fram flera utbildningar som vänder sig till 
såväl anhöriga som personal? Webbutbildningarna är tillgängliga i vår utbildningsportal och 
är helt kostnadsfria att genomföra.  
I utbildningsportalen hittar du också vårt webbprogram "Vuxensyskon i fokus" där du får 
reflektera över teman och frågor som berör att vara vuxen och ha ett syskon med psykisk 
ohälsa, funktionsnedsättning eller sjukdom. 
Läs mer 

 

Träffar i arbetet med delarenan Utökat anhörigstöd 
Under våren fortsätter arbetet med delarenan Utökat anhörigstöd, som är en del av SKR:s 
satsning "Kraftsamling för psykisk hälsa".  
Under våren kommer vi att slutföra och lansera en folder, samt fortsätta att arbeta med 
andra områden för att utveckla stödet till anhöriga. Oavsett om du har varit med tidigare 
eller inte är du välkommen att delta på kommande träffar. 
Läs mer 

 

Livets möjligheter 2022 
Välkommen till konferensen Livets möjligheter som anordnas den 24–25 oktober 2022! 
Under de två konferensdagarna kommer deltagarna få ta del av intressanta presentationer 
som utgår från temat "Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, 
anhöriga, professionella och beslutsfattare". 
Du som vill presentera projekt, forskning eller annat arbete är varmt välkommen att skicka 
in ett abstrakt! Läs mer om konferensen  

https://anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarier-2022/handboken-kvalificerad-omvardnad-i-vardagen-for-personer-med-flerfunktionsnedsattning/
https://anhoriga.se/nyheter/nkas-yttrande-gallande-forslag-om-insamling-av-registeruppgifter-/
https://anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbutbildningar/
https://anhoriga.se/anhorigomraden/psykisk-ohalsa/kraftsamling-psykisk-halsa/
https://anhoriga.se/konferenser/livets-mojligheter-2022/
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Angående Coronaviruset      2022-01-19 

ABF i Uppsala län följer noga utvecklingen kring den 
pågående pandemin. Bemanningen och 
öppethållandet kan variera från dag till dag.  
Om personal inte är på plats nås vi via telefon eller  
e-post – kontaktuppgifter hittar du på här! 
I enlighet med Folkhälsomyndighetens nuvarande 
rekommendationer vill vi starkt poängtera följande:  

Vaccinera dig om du kan!  

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 
12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.  
Den som är ovaccinerad löper större risk att bli 
allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör 
den som är ovaccinerad vara extra försiktig och 
undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.  

Stanna hemma och testa dig vid symtom! 

Om du får symtom bör du stanna hemma och testa dig. 
Läs mer här om vad du bör tänka på om du eller någon 
i din närhet blir sjuk. Håll dig uppdaterad 
på krisinformation.se 

 

För oss på ABF i Uppsala län gäller följande: 

Verksamheten, inklusive resor till och från denna, 
måste ske på ett smittsäkert sätt.  
Vi måste fortsatt hålla avstånd till varandra och 
undvika offentliga miljöer. Detta gäller särskilt 
inomhus.  
Om ni planerar verksamhet i någon av våra lokaler har 
vi nu begränsningar för hur många som får vistas i 
lokalen samtidigt – kontakta din 
verksamhetsutvecklare för vad som gäller i aktuell 
lokal.  

 

 
 

 

Vi befinner oss i en osäker situation och vi ber om 
förståelse för att förutsättningarna kan komma att 
förändras löpande.  
Kom ihåg att mycket folkbildningsverksamhet går utmärkt 
att genomföra digitalt!  
För mer information om hur vi kan hjälpa till med detta, 
besök abf.se/uppsala/digitalfolkbildning.  

 

 

 

 

https://gantrack1.com/t/l/6537971/4_MDk4NzM3NjUyMDM=/
https://gantrack1.com/t/l/6537972/4_MDk4NzM3NjUyMDM=/
https://gantrack1.com/t/l/6537972/4_MDk4NzM3NjUyMDM=/
https://gantrack1.com/t/l/6537973/4_MDk4NzM3NjUyMDM=/
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Barnets rättigheter i Region Uppsala 

 

Sprid detta nyhetsbrev!  

300 mottagare kan bli fler -  Länk till att prenumerera och se tidigare 

nyhetsbrev.  

 

 

Öppna möten om barnrätt - för dig! 

Någon gång i månaden har vi ett öppet digitalt forum för oss alla som vill 

fråga eller berätta om barnets rätt i Region Uppsala. Nästa möte är torsdag 

27 januari, kl 11.30-12.30. Länk till Teams.  

 

 

Utbildningar och lokalt arbete 

Det är i verksamheterna som det mesta arbetet för barnrätt görs - och 

behövs. Vad gör ni - och vad behöver ni? Kontakta gärna Region Uppsalas 

barnrättsliga rådgivare Martin Price 

 

 

Anhöriga barnet 

När barnets förälder (el motsv) är allvarligt sjuk har vården ett ansvar för 

barnets rätt till information, råd och stöd. Vi arbetar olika med denna rätt. 

Hur gör ni och vad tycker ni är svårt?  

 

 

Aktuellt i verksamheterna  

Ny - policy & handlingsplan 

Under våren skrivs ny övergripande politisk policy för barnets rätt i Region Uppsala.  

Därefter tas en ny gemensam handlingsplan fram, som ersätter den gamla.  

 

 

 

https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=dec98959cf&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=dec98959cf&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=9e4917c080&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=8d982ad081&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=8d982ad081&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=832a6396eb&e=f1c3f5cfb9
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Aktuellt i verksamheterna 

Folktandvården 

Aktivitetsplan följs upp.  

Satsning på information och barn som uteblir.  

Akademiska 

Aktivitetsplan ska uppdateras. Hårt påverkade av pandemin. Nätverk finns i psykiatrin 

och på barnsjukhuset.  

Satsning 2022 på barn-kallelser.   

Nära Vård & Hälsa 

Aktivitetsplan följs upp av barnambassadörerna i habiliteringen.  

Primärvården ska göra barnkonsekvensanalyser i nya projekt.  

Fastighet och service 

Barnrätt finns i verksamhetsplanen.  

Begär in barnrättsliga riskanalyser inför lokal-förändringar.   

Trafik och samhälle (UL) 

Aktivitetsplan finns men behöver konkretiseras.   

Lasarettet Enköping  

Aktivitetsplan behöver revideras.    

Regionkontoret 

Ska ta fram egen plan.  

Ansvar för ny policy och övergripande handlingsplan. Har partnerskap 

med Barnombudet   

Kultur & Bildning 

Plan saknas.   

Privata utförare 

Vissa inom tandvård, barnhälsovård har systematiskt barnrätts-arbete.  

 

 

https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=dca71d180b&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=e6f14acedc&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=811c1918f4&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=eb4b342b56&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=e5986f0001&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=2be4f9a29e&e=f1c3f5cfb9
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Barnrättsfrågor under pandemin 

En del barnrättsarbete har pausats under pandemin.  

Annat har ökat, såsom:   

• digitala vårdbesök 
• barn som inte tas till vård 
• skyddade personuppgifter 
• åtkomst 1177 
• barn-intensivvård  
• jämställt föräldraskap 
• patientresor 
• kallelser till vård 
• utlåning av barn-personal 
• psykisk ohälsa 

Gör gärna en barnkonsekvensanalys  
 
 

 
  

  

 

https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=eb93a7eea4&e=f1c3f5cfb9
https://boiu.us16.list-manage.com/track/click?u=0c121dbf489a28a1c8a6e6dd0&id=1ffbfe118b&e=f1c3f5cfb9
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TÄNKVÄRT 

 
 

                     

"Logiken tar dig från A till B.  
Fantasin kan leda dig vart som helst." 
 
 
 

/Albert Einstein (1879 - 1955) tysk-amerikansk teoretiker och fysiker 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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



