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Redaktören har ordet       
 
 

Min tradition att följa hela Vasaloppet på TV, varvades med nyheter om de brutala 
attackerna  
mot Ukraina. 
För tionde gången i rad så vann återigen en norrman Vasaloppet. 
Först i mål av kvinnorna blev även det en norsk seger.  
 
En president med storhetsvansinne, påhejad av sina anhängare, de sk oligarkerna.. 
Är han maktgalen eller möjligen strategisk, hur kan man stoppa honom? 
 
En del oligarker har minsann ekonomiska intressen i Sverige; 
svt.se/nyheter/inrikes/ryska-oligarker-omsatter-miljarder-i-sverige 
 

Wikipedia; Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga att ett 
fåtal personer styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel. 

Informellt kan termen oligarki syfta allmänt på en begränsad grupp med stor makt, 
ofta i ett politiskt system med eller utan formella demokratiska inslag. Det 
nya Ryssland[3] är särskilt förknippat med oligarki där ett antal mäktiga företagsägare 
och finansmän är kända som "oligarkerna". 
 

Instämmer helt och hållet med kommissionens 
slutrapport.  
Snabbare direktiv från starten! 
Coronakommissionens kritik: Regeringen för 
beroende av FHM | SVT Nyheter 
Sveriges vägval i början av pandemin var i 
grunden rätt – men åtgärderna för få och för 
sena.  
 

 
; 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Ladda ned broschyren om krisen eller kriget kommer (msb.se) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Träffa brukarombudet på Funktionsrätt Uppsala län! 
  
Nu finns brukarombudet på Funktionsrätt på torsdagar igen. 
Om du vill träffa mig för personligt möte så rekommenderas att kontakta mig innan. 
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 
  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ryska-oligarker-omsatter-miljarder-i-sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Politik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oligarki#cite_note-3
https://svt.se/nyheter/inrikes/coronakommissionens-kritik-regeringen-for-beroende-av-fhm
https://svt.se/nyheter/inrikes/coronakommissionens-kritik-regeringen-for-beroende-av-fhm
https://svt.se/nyheter/inrikes/coronakommissionens-kritik-regeringen-for-beroende-av-fhm
https://www.msb.se/
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/
mailto:Jeanette.nordin@uppsala.se
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Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss:       
Ett utökad skydd mot diskriminering SOU 2021:94, för yttrande av 
Funktionsrätt Sverige. 
 

Missivet bifogas detta mail  Läs remissen här   
 

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 19 april 2022. 
Arbetsmarknadsdepartementet vill ha alla remissvar senast den 10 maj 2022. 
Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast tisdagen den 12 april 
klockan 12.00.  
 

 Sammanfattning av remissen: 
Utredningen har haft tre deluppdrag. Det första uppdraget handlar om att ta ställning till om 
det behövs åtgärder för att stärka skyddet mot diskriminering i de fall där det saknas en 
identifierbar skadelidande. 
Av utredningens direktiv (2008:567), Diskriminerings Lagens bestämmelser förutsätter att 
diskrimineringsförbudet har överträtts i förhållande till en enskild person för att 
diskrimineringsersättning ska kunna utdömas. 
 

Vidare framgår att i de fall en grupp av personer som tillhör en av diskrimineringslagens 
skyddade kategorier missgynnas, finns inte någon sådan möjlighet att utdöma ersättning. 
  
Den andra delen av uppdraget innebär att föreslå hur skyddet mot diskriminering i offentlig 
verksamhet kan ändras för att det ska bli ett så heltäckande skydd som möjligt.   
 
Av direktiven framgår att enskilda har ett svagare skydd mot diskriminering i Diskriminerings 
Lagen vid kontakter med vissa myndigheter än vid kontakter med andra myndigheter. 
  
Slutligen har utredningen därutöver haft uppdraget att överväga om skyddet mot 
trakasserier, sexuella trakasserier och hot avseende arbetstagare, och med arbetstagare 
jämställda personer, behöver utvidgas.  
Uppdraget avser handlingar som utförs av tredje man, som till exempel kunder, gäster eller 
brukare. Utgångspunkten i våra direktiv är att ingen anställd ska behöva utstå trakasserier 
och hot på sin arbetsplats utifrån diskrimineringsgrunderna. 
 

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://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/12/sou-202194/
https://hsouppsalalan.org/
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Jämlik hälsa blir en av de fem viktigaste valfrågorna 
 
Inför riksdagsvalet driver samverkansorganisationen Funktionsrätt  

Sverige rätten till jämlik hälsa.  

”Målbilden är att jämlik hälsa blir en av de fem viktigaste väljarfrågorna 

under valet. Vi knyter an till jämlik hälsa i valarbetet och sammanlänkar 

begreppet med funktionsrätt”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt 

Sveriges ordförande. 

 

Målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar i samhället för 

en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas 

inom en generation.  

”Vi vet att även om hälsan i befolkningen överlag är god och utvecklas i positiv 

riktning, förstås med undantag för effekterna av pandemin, så skiljer den sig mellan 

olika grupper, säger Elisabeth Wallenius. ”Bland personer med funktionsnedsättning 

rapporteras sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa jämfört med 

personer utan en funktionsnedsättning.” 

Fler skattar sin hälsa som dålig 

Fler personer med funktionsnedsättning skattar också sin hälsa som dålig i 

jämförelse med övrig befolkning. Det finns dessutom skillnader mellan könen då det 

är en lägre andel kvinnor än män med funktionsnedsättning som skattar sin hälsa 

som bra.  

 

Även tandhälsan skattas sämre bland personer med funktionsnedsättning. Inom 

flera områden vet vi också att personer med funktionsnedsättning riskerar försenad 

diagnos och därmed sen behandling, vilket leder fram till ökad dödlighet i olika 

sjukdomar i jämförelse med resten av befolkningen. 

 

 Ett exempel är sambandet mellan kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning 

och sen bröstcancerdiagnos och därmed ökad risk för dödlighet i sjukdomen.  

Ett annat exempel är ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom bland personer med 

allvarlig psykisk ohälsa.  

En vård, där alla människor får samma goda tillgång till diagnostik och behandling, 

skapar också viktiga förutsättningar för en jämlik hälsa. 
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Funktionsrätt leder till jämlik hälsa 

Den som har goda livsvillkor som tillgång till trygghet och rättvisa, adekvat skola 

och utbildning, en meningsfull fritid, trygg ekonomi och en plats på 

arbetsmarknaden kommer med större sannolikhet att ha möjlighet till goda 

levnadsvanor och en bättre hälsa. En jämlik och personcentrerad. 

Samtliga faktorer som påverkar hälsan är också centrala i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. 

”Så länge rättigheterna inte efterföljs kommer inte heller hälsan i landet att vara 

jämlik, det hänger ihop”, fortsätter Elisabeth. ”Därför har vi valt ut ett antal 

påverkansmål inom det här området som vi kommer att jobba för.  

 

Alla livsområden påverkar hälsan 

Påverkansmålen handlar om rätt till adekvat stöd i skolan och under fritiden, om 

behovet av en handlingsplan för att fler personer med funktionsnedsättning ska få 

arbete i paritet med resten av befolkningen.  

Målen handlar vidare om jämlik tillgång till rättsväsendet, exempelvis i form av 

rättshjälp och om att stärka skyddet mot hatbrott för personer med 

funktionsnedsättning. 

”Vi ska givetvis också arbeta för en jämlik vård, för att strukturerna i vården ska utgå 

från de med  

störst behov och inte tvärtom.  

Vi vill att funktionsrättsrörelsen involveras i implementeringen av personcentrerad 

vård, så att man tar med sig kunskaper och erfarenheter om personer med 

funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.  

 

Funktionsrätt Sverige har den kunskap som krävs i arbetet för en jämlik hälsa och det 

är viktigt att partierna lyssnar på oss inför valet. Vi kan föreslå konstruktiva 

lösningar och erbjuda vår kompetens  

för att bidra till en gynnsam utveckling på centrala områden.  

 

En jämlik hälsa som inkluderar samtliga börjar i Funktionsrättskonventionen”, 

avslutar Elisabeth Wallenius. 

 

Monica Klasén McGrath 

Funktionsrätt Sverige 

Länk till Funktionsrätt Sveriges hemsida 

 

 

https://funktionsratt.se/svar-situation-i-ukraina-for-personer-med-funktionsnedsattning/
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Rullstolsdans 
Alla kan dansa! 

 
Kom och var med på en studiecirkel i rullstolsdans! 

Med 10 gånger och start 2:a mars (till 18/5) 

 

Onsdagar klockan 15.30–17.30 

I A-hallen på Fyrishov, Uppsala 
(Idrottsgatan 2) 

 

 
Anmäl dig gärna med en partner. 

Men om du inte har partner kan vi kanske hitta en åt dig. 

 
Studiecirkeln är gratis. 

 

 

 
För frågor & anmälan kontakta: 

elin.sjoman@studieframjandet.se Telefon: 018-194613 
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Hitta fritidsaktiviteter 

Studiecirkel i att hitta och planera fritidsaktiviteter. För dig 

med intellektuell funktionsnedsättning. 
 

Vilka aktiviteter finns? Hur gör man för att ta sig dit? Behöver man spara pengar för att göra 
aktiviteten? I studiecirkeln tar vi reda på svaren tillsammans. 

 
Dag: Onsdagar, varannan vecka (jämna veckor) 
Tid: 16:00-17:30 
Start: 9 mars 
Plats: Studiefrämjandet i Uppsala 
             Ljusbärargatan 2, 

             Tre trappor upp - 
Ledare: Johanna Lindbom och Daniel Johansson 
Pris: Gratis 

 
Anmäl dig till Elin Sjöman, Studiefrämjandet 
elin.sjoman@studieframjandet.se , 018 - 19 46 13 
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Välkommen att vara med  

i Spara och slösa!  
 

Kom och var med på vår roliga ekonomikurs.  

Du lär dig om budget, skatt, lån, ränta med mera. 

 

 Torsdagar klockan 16.30-18.00  

 6 gånger  

 Start: torsdag 24 mars 

 Lokal: Studiefrämjandet i Uppsala,  

Ljusbärargatan 2, 

Tre trappor upp  

 

Ledare är Ramiro Callisaya och Christopher Lundgren 
 

Hur anmäler jag mig? 

Anmäl dig till Elin Sjöman på Studiefrämjandet 

elin.sjoman@studieframjandet.se  

018-194613 
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Den 29e mars kl 19.00 på Kulturhuset Storbrunn i 
Östhammar visas: 
 
 
 
 

 

Aj!  
 
En föreställning om osynlig sjukdom  
och kronisk smärta. 
 
 
 
En föreställning av och med Hannah Lindqvist Kinrade fylld av 
svärta, humor, musik och betraktelser.  
 
Den berör hur livet kan se ut för den som lever med osynlig 
sjukdom eller funktionsnedsättning, omvärldens människosyn och 
bemötande och tar upp några av de vanliga hinder många möter 
under den allt annat än lätta resan mot rätt hjälp, stöd och vård. 

 
 
Boka plats här; roslagen.se/boka/evenemanget/ 
 
info@visitroslagen.se 
 
 
 
 
 

  

https://www.roslagen.se/boka/evenemanget/2048144/aj/detaljer?page=2&search=s%3D20220218
info@visitroslagen.se
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  Afasi - Språklig stimulans 

Studieförbundet Vuxenskolan och Afasiföreningen i Uppsala län bjuder in 

till studiecirklar för personer med afasi. 

Varje cirkel leds av två logopedstudenter som är bra på att hjälpa och 

stötta personer som har svårt att uttrycka sig. 

 
I cirklarna får du träna på att kommunicera, läsa och skriva utifrån dina 

egna förutsättningar. Vi samtalar om intressanta ämnen, har roligt 

tillsammans, fikar, utbyter erfarenheter och får nya vänner. 

 
Vi träffas måndagar klockan 9.30 – 11.30 med start 4 april 2022. 

Övriga datum för träffar är 11/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5 och 23/5. 

 
Lokal: 

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 trappa upp, 

Uppsala 

 
Rullstol är inget hinder. 

 

Det är okej att testa att gå på första tillfället utan att man behöver binda 

sig för hela perioden. Om intresse finns fortsätter grupperna även under 

hösten. Deltagande är kostnadsfritt. 

 
Anmälan sker via Studieförbundet Vuxenskolan, 018-10 23 70 eller till 

kontaktperson för cirklarna Anna-Maria Lundberg, 018-10 23 86 

Mer info på www.sv.se/uppsala sökord: språklig stimulans 
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Föreläsning i Östhammar 17 mars 2022, kl 18–20 

Kom och upptäck riktigt bra idéer och råd från dem som får livet 

med NPF-diagnos att fungera! Jonas Wik, med autism och ADD, 

har fått förtroendet från hundratals andra med diagnos att förmedla 

berättelser och strategier som de vet hjälper. 

Plats: Östhammars stadsbibliotek, Klockstapelsgatan 2. 

Anmälan: Senast 15 mars via infoteket@regionuppsala.se 

eller 018-611 66 77. Ingen deltagaravgift. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 
 

Ett arrangeman i samverkan mellan infoteket och Östhammars kommun 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 

 
Vardagen 

så funkar den! 
Om att få livet med 

NPF-diagnos att 
fungera 
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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 V årens 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, U ppsala 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, M älardalens 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 

 
 

 

V älkom na 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  

A lla föredrag ges digitalt via zoom . En länk till respektive 
föredrag kom m er att skickas ut till de som  har anm ält sig till 
föredragen dagen innan via e-post. 

 
 

C entrum  för forskning om  funktionshinder 

www.cff.uu.se 
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Aktuell information finns på    
Uppsala | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

29 mars l Jämställda och jämlika val 

Det är valår! Det innebär att många kommer att delta i demokratin 
genom att rösta. 
Funderar du på hur jämställt och jämlikt valdeltagandet är?  
Kanske undrar du också kring hur valdeltagandet kan öka?  
 
Då kan du delta digitalt på Länsstyrelsen Uppsala läns webbinarium  
Jämställda och jämlika val den 29 mars 2022, kl. 13.00 -16.00.  
  

  

  
Målgrupp för seminariet är förtroendevalda och tjänstepersoner vid länets 
myndigheter, kommuner, region samt representanter för civilsamhället. 
  
För att delta anmäler du dig via länsstyrelsen webbsida:  
Jämställda och jämlika val | Länsstyrelsen Uppsala 

 

 

  
 
  

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-03-03-jamstallda-och-jamlika-val.html
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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 på Länsstyrelsens webb 

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 
……………………………………………………………………… 

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 drop-
in 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 

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-2371-000023340b8400000000000000000beb-3f23d0e71d66741ef799e616e2acfb20&c=ab8b238baa
mailto:martina.dernroth@lansstyrelsen.se
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MÄRTA NASVELLDAGEN 2022 
FÖRSTÅ, FÖREBYGGA OCH BEHANDLA PSYKISK SJUKDOM. 

PSYKOS HOS BARN OCH VUXNA – VÅRD NU OCH I FRAMTIDEN. 

Torsdag 31 mars kl 16.00 -19.45 

Gunnesalen, Psykiatrins hus, 

Akademiska sjukhuset, ingång 10 

FRI ENTRÉ 

https://medfarm.uu.se/kalendarium/marta-nasvelldagen 

PROGRAM 

15.30 HUSET ÖPPNAR FÖR ALLMÄNHETEN 

16.00 INTRODUKTION 

Simon Cervenka, professor, överläkare 

Tarja-Leena Kirvesniemi, biträdande verksamhetschef 

Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare 

16.20 PATIENTEN I CENTRUM 

Patientperspektiv – Linda Sundell, intresseföreningen för schizofreni 

Anhörighetsperspektiv – Åsa Konradsson Geuken, docent 

16.50 VÅRDPERSPEKTIVET 

Vård av barn och ungdomar – Mattias Lundberg, docent och överläkare 

Personcentrerad vård – Susanna Trulsson, PTP-psykolog, psykosvårdens ungdomsteam 

Rehabilitering och återhämtning – Per Johansson, specialistläkare psykosmottagningen för vuxna 

17.15 PAUS MED UNDERHÅLLNING I ENTRÉPLAN. UTSTÄLLNINGEN FORTSÄTTER 

17.45 PÅGÅENDE FORSKNING 

Hallucinationer och negativa symptom – Robert Bodén, docent och överläkare 

Autoimmun psykos - Vad vet vi idag? – Janet Cunningham, docent och överläkare 

Kroppslig hälsa hos barn och ungdomar med psykos – Hannes Bohman, docent och överläkare 

18.15 PSYKOS OCH KREATIVITET 

Psykosforskning och kreativitet – Simon Cervenka, professor och överläkare 

Carl Fredrik Hills konstnärsskap – Björn Nilsson, med. dr. överläkare 

19.15 FRÅGESTUND OCH AVSLUTNINGSORD 

På entréplan i Psykiatrins hus finns en utställning med information om 

verksamheten, föreningarna och pågående forskning från psykiatrin. 
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Varmt välkommen till seminariet 
Aktion som metod den 27 april. 

Se den bifogade inbjudan och gör din anmälan genom att scanna 
QR-koden. Du kan även klicka HÄR. 

Inom kort kommer ett program med mer information om eftermiddagens 
innehåll. Vi hoppas att du har möjlighet att komma! 

Vänliga hälsningar, 

Sara Duarte 
projektledare 
0702 69 68 03 
Malmö mot Diskriminering 
www.malmomotdiskriminering.se 

AKTION SOM METOD 
27 april, 13:30 - 16:30 

Digitalt eller på STUDIO i Malmö 

Hur sätter vi barnets perspektiv i centrum för 

ett arbete mot diskriminering? Ta del av 

lärdomar från projektet Aktion som metod. 

ANMÄLAN: 

https://malmomotdiskriminering.se/aktion-mot-diskriminering/
http://www.malmomotdiskriminering.se/
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Fågel och fisk vid Ledskär 
I Ledskär finns det mycket att upptäcka både ovanför och under vattenytan. Våra experter 

berättar om fågel, fisk och vad vi har gjort för att de ska få en bättre livsmiljö i Ledskär. 

Aktiviteten hålls i Ledskärs hamn. Här finns parkering, rastplats, tillgänglig torrtoalett och 

fågeltorn - en perfekt plats för att njuta av våren i naturen! Ta gärna med eget fika - vi bjuder 

på kaffe/ te. 

När? 4 april kl. 14 - 16 

Samlingsplats: Parkeringen vid Ledskärs hamn 

Fågelspaning vid Ånge våtmark 
Den lilla våtmarken i Ånge sjuder av liv så här i början av sommaren. Vi tar en gemensam 

promenad längs den hårdgjorda stigen fram till rastplatsen vid våtmarken. Här spanar vi 

fåglar tillsammans med våra guider. Ta gärna med eget fika - vi bjuder på kaffe/ te! 

När? 1 juni kl. 13 - 15 

Samlingsplats: Parkeringen vid Ånge våtmark 

Höstvandring i Wikparken 
I Wikparken är det härligt att vandra under hösten. De mäktiga träden har en spännande 

historia som vi får veta mer om på turen. Vi går på hårdgjorda stigar utan branta backar, så 

det går bra att ta sig fram med rullstol. Ta gärna med eget fika - vi bjuder på kaffe/ te! 

När? 22 september kl. 13 - 15 

Samlingsplats: Handikapparkeringen 

Anmälan och frågor: Sara på tel. 070 586 03 11, eller info@upplandsstiftelsen.se
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Folder om Socialstyrelsens underlag till en nationell 
anhörigstrategi 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit fram en folder som sammanfattar 

Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi. 

I foldern ges en beskrivning av hur anhörigas situation ser ut, vilket behov av stöd anhöriga 

har och hur samhällets insatser kan utvecklas för att möta anhörigas behov. 

Du får också ta del av berättelser från tre anhöriga som på olika sätt har vårdat, hjälpt eller 

stöttat någon i sin närhet. 

För några år sedan tog Nka fram ett förslag till en nationell anhörigstrategi och uppvaktade 

regeringen i frågan. Regeringen beslutade att påbörja arbetet med att utveckla en strategi 

och gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag. 

Detta har resulterat i två rapporter som beskriver vad det innebär att vara anhörig och vad 

ett anhörigperspektiv betyder för personal, anhöriga och beslutsfattare. 

 I underlagen ges också analyser av hur omfattande de anhörigas insatser är, vilket stöd som 

anhöriga själva efterfrågar och förslag på hur stödet till dem behöver utvecklas. 

 Nka har nu sammanfattat de två rapporterna i en folder. 

– Vi på Nka tror att en nationell anhörigstrategi skulle betyda mycket för utvecklingen av

stödet till anhöriga. En nationell strategi skulle ge mer tyngd till frågor som berör anhöriga

och förhoppningsvis leda till att anhörigas situation förbättras.

Vår förhoppning är att den som läser foldern får ny kunskap och hittar inspiration för att

utveckla stödet till anhöriga, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

I foldern finns också tre anhörigintervjuer där anhöriga som har gett eller ger vård och stödd 

till en närstående delar med sig av hur anhörigskapet har påverkat dem. 

Lite längre intervjuer med dem finns också på Nka:s webbsida. 

Foldern kan användas för att höja kunskapen om anhörigas situation och stödbehov. 

Materialet får gärna spridas till beslutsfattare, kommuner, regioner, vård- och 

omsorgspersonal och andra som kan vara intresserade. 

Det går också med fördel att använda materialet som underlag vid utveckling av insatser 

för anhöriga eller vid samtal med anhöriga. 

I foldern ges mer konkreta förslag på hur den kan användas. 

Foldern går att läsa och ladda ned kostnadsfritt på Nka:s webbsida 

Det går också att beställa foldern

https://www.anhoriga.se/Global/St%c3%b6d%20och%20kunskap/Publicerat/Inspirationsmaterial/Dokument/Sammanfattning_underlag_nationell_anhorigstrategi.pdf
https://www.anhoriga.se/publicerat/kunskapsoversikter/bestallning-kunskapsoversikter/bestallning-inspirationsmaterial/?id=690
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I samverkan med kommunerna i Uppsala län 
2022-03-04 

SIDA 1 / 3 

FoU Socialtjänst 

FoU-S 
Region Uppsala 

kommunerna 

Nyhetsbrev nr 2. 2022 

Hej! 
Pandemin och vintermörkret börjar lätta, 
men vår omvärld skakar på nytt. Vi hoppas 
mars månads nyhetsbrev trots allt kan bidra 
med några små ljusglimtar. Ta hand om er! 

Psst, i höst planeras även fördjupning 
inom temat följa upp (för handläggare) 
och genomförandeplan (för utförare). 

måluppfyllelse. 

FoU-S sammanställer 
svaren och publicerar 
resultatet i rapportform. 
Läs årets rapport i vår 

kunskapsbank på 

Samverkanswebben. 

Seminarier och kurser 

Samordnad individuell plan, SIP 
Mars-april. Digital halvdagsutbildning 
i SIP inklusive workshop utifrån ett fall. 
Välj inriktning och dag. 

Fördjupningsutbildning om IBIC för 
LSS- och biståndshandläggare 
15 och 17 maj. Fortbildningsdag med 
Socialstyrelsen på temat bedöma behov 
och övergripande mål. Begränsat antal 
platser, stäm av med din chef innan 
anmälan. Missa inte heller vår grund- 
utbildning i IBIC – tillgänglig här. 

Med starkare röst – samsjuklighet 
Brukarrepresentanter är viktiga i 
utvecklingen mot personcentrerad vård. 
Men fler behövs! Tipsa gärna patienter 
/klienter/brukare om vår sida på temat 
(länken ovan) och kursen Med starkare 
röst – sista anmälningsdag 9 mars! 

FoU-S evenemang och utbildningar 

att skicka dig nyhetsbrevet. Personuppgiftsansvarig är Region Uppsala, mer information: Region Uppsalas personuppgiftsbehandling. 

FoU Socialtjänst (FoU-S) 

På uppdrag av Region Uppsala 


och länets kommuner, stödjer FoU-S 
kunskapsbaserad verksamhetsutveck- 
ling i länets socialtjänster. Mer om oss. 
Vid frågor/synpunkter på brevet, mejla: 
annie.palmgren@regionuppsala.se 

Publikationer 

Så tycker man om bistånds- och LSS- 

handläggningen i Uppsala län 2021 

För att komplettera systematisk uppfölj- 
ning på nationell nivå, har kommunerna 
i länet sedan 2019 årligen distribuerat 
en enkät till personer som sökt insatser 
eller vars insatser följts upp under mät- 
perioden. Enkäten består av frågor inom 
tre teman: tillgänglighet, bemötande 
och delaktighet samt
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Nyhetsbrev nr 2. 2022 

Nyligen avslutade utvecklingsprojekt kopplade till FoU-S 

Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län, 2020-2022 

Projektet har genom bland annat webbinarier och workshoppar 
stöttat socialtjänsten och relaterade verksamheter i att 
utvecklas för – och i ett samskapande med – de som behöver 
insatserna. 

 Projektets webbsida  håller nu på att anta en mer permanent 
form här för att informera om och inspirera till ökad kontakt 
mellan länets verksamheter och deras användare. 

Kunskapshöjning inom hoarding/samlarsyndrom, 
 2020-2022 

Hoarding disorder (på svenska samlarsyndrom eller 
patologiskt samlande) är en relativt  ny diagnos som innebär 
förvärv av en stor mängd saker samt svårighet att göra sig av 
med dem.  

Projektet har kartlagt behov, önskemål och förutsättningar i 
länet gällande kunskapshöjning, samt erbjudit 
kunskapshöjande aktiviteter så som föreläsningar, 
utbildningar och webbsidor med expertgranskad information. 
Projektets webbsida 

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/projekt-patient--och-brukarmedverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/projekt-patient--och-brukarmedverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kunskapsbank-for-socialtjansten/patient--och-brukarmedverkan/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/projekt-kunskapshojning-inom-hoarding/
https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/om-oss/projekt-kunskapshojning-inom-hoarding/
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En film om samlande 
– vill du medverka? 
Upplever du att dina medmänniskor ibland 

saknar förståelse för dina svårigheter med 

Det är 
möjligt att 

att göra dig av med saker? Får du hjälp som 
inte hjälper? 

Mer kunskap behövs – din berättelse är viktig! 

FoU Socialtjänst är en forsknings- och utvecklingsenhet för socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län. Vi driver ett projekt om samlar- 

syndrom och planerar att göra en göra en film på temat. 

Filmen syftar till att öka förståelsen för samlarsyndrom och riktar sig till alla 

som vill veta mer om samlarsyndrom och annat problematisk samlarbeteende. 

Vad är samlarsyndrom, hur är det att leva med och finns det hjälp att få? 

I filmen ska man få möta behandlare och forskare på området, men även 

personer som kan berätta hur det är att leva med diagnosen utifrån sina egna 

upplevelser. Genom dessa möten vill vi bidra till att öka kunskapen om samlar- 

syndrom som diagnos, vilket på sikt kan göra att personer med samlarsyndrom 

får ett bättre bemötande och tilgång till rätt stöd och behandling. 

Vi söker därför dig som har egen erfarenhet av samlande eller är anhörig, 

och som är intresserad av att medverka i denna film. Om det känns obekvämt 

att bli filmad kan filmskaparen använda sig av anonymiseringstekniker. 

delta anonymt 
i filmen. 

Vill du veta mer? Välkommen att ta kontakt med Maricel Knechtel, projektledare. 

maricel.knechtel@regionuppsala.se 

Tel 018-617 20 03 

I samverkan med kommunerna i Uppsala län regionuppsala.se/fou-s 
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17–18 november äger Mänskliga Rättighetsdagarna 2022 rum på 
Conventum i Örebro. Nu lanserar vi temat för dagarna, Rätten till ett liv 
 i trygghet och säkerhet.  
Vill din organisation arrangera program på Nordens största forum för 
mänskliga rättigheter? – Idag öppnar vi även upp ansökan för 
programförslag! 

Trygghet och säkerhet är en av väljarnas viktigaste frågor inför valet 2022.  

Begreppen används ofta i samma andetag och beskriver inte sällan ett behov av att 

skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller 

ordningsstörningar.  

Men ur ett MR-perspektiv är det viktigt att vidga begreppen och istället tala om 

personlig säkerhet och social trygghet för alla människor.  

Många faktorer påverkar upplevelsen av trygghet; vårt boende, tillgången till arbete, 

vår ekonomi, vår tillit till samhället, vår familjesituation, vår upplevelse av att 

behandlas likvärdigt med andra (icke-diskriminering), oro för problem i närmiljön, 

större globala hot som klimatkris, konflikter och mycket mer.  

Med en sådan bred syn på vad som skapar trygghet är det uppenbart att åtgärderna för 

att uppnå ett liv i trygghet för alla är många och komplexa. 

Mänskliga Rättighetsdagarna vill tillföra ett tydligt människorättsperspektiv i samtalet 

om trygghet och säkerhet och öka förståelsen för hur vi kan främja ett liv i trygghet och 

säkerhet för alla. 

Läs mer om temat här! 

Läs mer om villkor och skicka in din ansökan här!

https://www.mrdagarna.nu/tema2022/
https://www.mrdagarna.nu/arrangeraprogram/orebro2022/
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TÄNKVÄRT 

"Det finns inga krigiska folk - 
bara krigiska ledare." 

//Ralph Bunche (1904 - 1971) amerikansk statsvetare, sociolog 
och diplomat som mottog Nobels fredspris 1950. 

: 

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

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



