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Redaktören har ordet       
 
 
Under välgörenhetsgalan i lördags, Hela Sverige skramlar för Ukraina, samlades  
mer än 70 miljoner kronor in i stöd till det krigsdrabbade landet.  
Ett enormt engagemang från både företag, organisationer och enskilda. 
 
Godhjärtade människor öppnar upp slott och koja för att ta emot flyktingar som flyr 
krigets Ukraina. Kungen i bl a Nederländerna och Belgien har erbjudit flyktingar tak 
över huvudet i jaktslott och privata fastigheter. 
 
Kungen och Silvia, nog finns det gott om utrymme utan att ni behöver springa på 
varandra? Drottningholm, Kungliga slottet, Haga slott, Solliden. 
 
Kungafamiljens apanage täcker säkert en hel del gästfrihet. 

 
 
 

 
Skattebetalarna får ökad insyn i det kungliga apanaget | SVT Nyheter 
I dagsläget redovisas det inte hur mycket pengar kungahuset får av skattebetalarna 
och inte heller hur detta anslag används. Men nu ska svenska folket få mer insyn i 
den årsredovisning som ... 

 
Fly nutidens bistra verklighet genom att utforska dåtidens historia 

Äntligen återöppnas Gamla Uppsala museum med nya 

utställningen ”Från högar till helgon”. Besökare får lära sig  

om hur kungasätet i Gamla Uppsala växte fram och når sin 

höjdpunkt kring år 600 e.... 

 

Gamla Uppsala museum - Upplandsmuseet 

 

 

 
 
Önskar er alla en GLAD PÅSK med mycket godis 
 
/Helene 
 
 

https://svt.se/nyheter/inrikes/skattebetalare-far-okad-insyn-i-det-kungliga-apanaget
https://svt.se/nyheter/inrikes/skattebetalare-far-okad-insyn-i-det-kungliga-apanaget
https://www.upplandsmuseet.se/gamla-uppsala-museum/
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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 tisdag den 12 april kl 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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Till styrelsen, ordföranden, kanslichefer, kommunikatörer, medlemstidningar, kansliet 
och samarbetsorganisationer i länen 
 
 
 
 
Hej! 
 
SVT uppmärksammar idag att det saknas ”anpassade” skyddsrum för personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Funktionsrätt Sverige kommenterar reportaget i ett pressmeddelande och påpekar  
att det inte handlar om ”anpassning”. 
  
”Det handlar om att vi ska bygga rätt från början och skapa tillgängliga miljöer som 
alla har nytta av”, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges 
generalsekreterare.  
”Det är givetvis helt oacceptabelt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB saknar kunskap om vilka skyddsrum som är tillgängliga.” 
 
Dela gärna i era egna kanaler eller låt er inspireras till egna utspel! 
 

Länk till pressmeddelandet: 
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/tillgangliga-skyddsrum-
ska-finnas-for-alla-35611 
  
Bästa hälsningar 
  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070 885 42 65 
  
www.funktionsratt.se    
www.respektforrattigheter.se 
  

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/tillgangliga-skyddsrum-ska-finnas-for-alla-35611
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/tillgangliga-skyddsrum-ska-finnas-for-alla-35611
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
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Vi har en förfrågan med att inkomma med namnförslag på tre regionala representanter  
till etikprövningsmyndigheten. Om detta låter intressant, läs mer om rådet i PDF bilagorna. 
 
Kom in med era namnförslag till Lotta Löwenström senast den 11 april.  
Motivera era förslag. Vid frågor angående rådet, 
kontakta andreas.scheutz@regionuppsala.se 
 
Hälsningar,   
Lotta Löwenström 

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

Region Uppsala har fått en anmodan att inkomma med förslag på patientföreträdare till 
etikprövningsmyndighetens verksamhetsregion Uppsala.  

Se tre PDF bilagor som är bifogade i mailet med Torsdagsbladet! /Helene 
 
Där står det också att ”Innan förslag lämnas ska Region Uppsala samråda med Region 
Värmland, Region Örebro län, Region Västmanland, Region Dalarna och Region Gävleborg.” 
  
Region Sörmland (som liksom regionerna ovan tillhör sjukvårdsregion Mellansverige) står 
inte med. Kanske beror det på att EPM:s regionindelning är annorlunda än 
sjukvårdsregionerna? Jag kunde inte enkelt hitta information om det. 
  
Jag skulle därför vilja fråga om Funktionsrätt Sverige, genom kontakt med några/alla 
regionala samarbetsorganisationer i regionerna ovan skulle vilja nominera minst tre namn. 
  
Det finns en blankett för intresseanmälan med som bifogad PDF, där information om varje 
nominerad kan fyllas i. 
 
Jag har fått besked om att Etikprövningsmyndighetens möten varierar mellan att 
genomföras på plats i Uppsala och att genomföras digitalt – det kan ju vara värt att beakta 
att den som tar uppdraget är beredd att åka till Uppsala vid de tillfällen där det krävs. 
  
När jag har fått de nominerade från er så kommer jag att, enligt instruktionen, stämma av 
med forskningscheferna i regionerna ovan och därefter skicka in nomineringarna till 
Etikprövningsmyndigheten. 
  
Med vänlig hälsning,  
Andreas Scheutz 
Forsknings- och innovationsdirektör 
-------------------------------------------------------- 
Forsknings- och innovationsavdelningen 
Regionkontoret Region Uppsala 
Tel: 018-617 20 22 

Besöksadress: Storgatan 27, plan 2, 753 31 Uppsala  www.regionuppsala.se 
Postadress: Regionkontoret, FoI, 751 85 Uppsala  

andreas.scheutz@regionuppsala.se 
 
 

mailto:lotta.lowenstrom@funktionsratt.se
mailto:andreas.scheutz@regionuppsala.se
http://www.regionuppsala.se/
mailto:andreas.scheutz@regionuppsala.se
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Nyamko Sabuni 
Liberalerna 
den 13 april 10:00 – 10:30 
 
 
Gabriella Ahlström är moderator 
 
 

Myndigheten för tillgängliga medier 
I efterhand går det också att se utfrågningarna med långsam textning 
med hjälp av Afasiförbundet och MTM. 
 
partiledarna-fragas-ut-om-funktionsratt-35420 
Partiledare och vice ordförande i våra riksdagspartier 
 
Partiledarsamtal om funktionsrätt - Funktionsrätt Sverige 
(funktionsratt.se) 
 
Bästa hälsningar 
  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070 885 42 65 
  
www.funktionsratt.se    
www.respektforrattigheter.se 
  

  

https://www.mtm.se/
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/partiledarna-fragas-ut-om-funktionsratt-35420
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/partiledarsamtal-om-funktionsratt/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/partiledarsamtal-om-funktionsratt/
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/


7 

 
Brukarombudet önskar veta mer om konsekvenser vid avslag på 
ansökan om insatser.  

 
Under senhösten 2021 har flera personer uppmärksammat mig om att personer med 
funktionsnedsättning och deras närstående påverkats negativt vid avslag på 
ansökningar om insatser enligt SoL och LSS.  
 
Frågan är inte ny men konsekvenserna som jag tagit del av är nya för mig.  
Det finns personer som tidigare varit aktiva inom föreningslivet och politiken som inte 
längre kan vara det. Detta är ett problem både för den enskilda individen och i 
förlängningen även ett problem för demokratin.  
 
Jag vill bland annat lyfta frågan om konsekvenser för demokratin och föreningslivet i 
brukarombudets årsrapport för 2022. Rapporten kommer redovisas i 
Kommunfullmäktige 2023.  
 
För att få en tydligare bild av konsekvenserna önskar jag nu komma i kontakt med 
personer som vill berätta om hur avslag på insatser påverkat dem.  
 
Dela gärna informationen till era medlemmar på det sätt som ni önskar.  
Jag har några namn på personer som vill berätta om sin situation, men jag önskar 
träffa fler. 

 Det går bra att kontakta mig för ett samtal via  
e-post jeanette.nordin@uppsala.se eller per telefon 018-7275006.  

Med vänlig hälsning 

JEANETTE NORDIN 

Brukarombud 

……………………………………………………………. 

 
Postadress: Uppsala kommun, 

Vård- och omsorgsförvaltningen, 

Box 1023, 751 40 Uppsala 

Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1. 

Telefon: 018-7275006 

e-post: jeanette.nordin@uppsala.se 

  

mailto:jeanette.nordin@uppsala.se
mailto:jeanette.nordin@uppsala.se
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Inbjudan till föreläsning om hedersrelaterat våld  
och förtryck  
 
Uppsala läns nätverk för civilsamhällsfrågor 
 
  

Nätverket för civilsamhällesfrågor bjuder in till en digital temaföreläsning  
om hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
 
När: Den 3 maj klockan 16.30 - 19.00. Digital och kostnadsfri. Anmälan krävs. 
 
För vem? Föreläsningen riktar sig till civilsamhällsaktörer i Uppsala län.  
 
Syftet med föreläsningen är att få en grundläggande teoretisk förståelse av 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala län har bjudit in Mariet Ghadimi, 
verksamhetschef på TRIS, tjejers rätt i samhället, som kommer att hålla i 
föreläsningen. 
  
Information och anmälan: 
https://lul.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/201/?EventId=58 
  
Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län hälsar varmt välkomna! 
 
Vid frågor vänligen kontakta: 
Martina Melander 
 
Processledare Regional utveckling, Region Uppsala 
martina.melander@regionuppsala.se 
018-611 6197 
 

 

 

 

 

 

 

https://lul.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/201/?EventId=58
mailto:martina.melander@regionuppsala.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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Vi gör just nu en undersökning för vår kursverksamhet inom Studieförbundet Vuxenskolan 
för att få bättre förståelse över folks levnadsvanor och beteenden efter Corona.  
 
Det är 8 frågor och det tar högt 2 minuter av din tid att genomföra.  
Alla som svarar på enkäten är helt anonyma och vi behandlar uppgifterna konfidentiellt. 
Enkäten är endast avsett för internt bruk. 
 
Tack för att du vill hjälpa oss att bli bättre! 
  

Till enkäten  

 

 
 

Aktuellt kursutbud 

På vår hemsida publiceras löpande nya spännande kurser. 

Varmt välkommen till oss på SV!   

  

LÄS MER 
 
 
Ny i föreningslivet 

Vi går igenom det viktigaste kring ideella föreningar och styrelse-uppdrag, ger tips på bra 

förenings-arbete och ger plats för erfarenhetsutbyte.  

Mer info och anmälan 

 

SV folkbildar inför valet – Mitt Val 

Det är valår och SV Uppsala län kommer genom olika aktiviteter att jobba med att höja 
kunskapen om hur val går till, hur man kan hitta information vilka man kan rösta på och inte 
minst hjälpa till att göra politikerna lättare att förstå. 
  
Vi börjar med att presentera Mitt Val! 
Mitt Val är en studiecirkel om demokrati,  
partier och de olika valen i Sverige.  
Studiecirkeln vill ge personer med  
intellektuell funktionsnedsättning  
möjlighet att ställa frågor om politik  
och att delta i val. 

       LÄS MER OM MITT VAL

https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=36832&eml=helene.ahlgren@c.hso.se&rid=636710
https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=36833&eml=helene.ahlgren@c.hso.se&rid=636710
https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=36584&eml=helene.ahlgren@c.hso.se&rid=772481
https://sv.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=36583&eml=helene.ahlgren@c.hso.se&rid=772481
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STARTA EN STUDIECIRKEL! 
 
Efter en lång tid av pandemirestriktioner är vi många som har längtat efter att ses ansikte 
mot ansikte igen. Och i dessa tider är det så klart viktigare än någonsin att vi fokuserar på 
samtal och gemenskap.  
 
Varför inte dra igång er förenings- och cirkelverksamhet med hjälp av vårt nya material?  
 
Initiativet #ViMåstePrata har bland annat tagit fram samtalskort om demokrati: ett kul och 
enkelt sätt att få igång intressanta och betydelsefulla diskussioner, och ett handfast sätt att 
arbeta med demokratifrågor i en tid när auktoritära rörelser kraftsamlar.  
 
Vill ni starta en cirkel? Hör av er till oss så får ni låna en uppsättning samtalskort utan 
kostnad! Tipsa gärna om detta utanför er egen förening också. 
 
 "Vänj dig aldrig, blunda inte för det obekväma, för tecken som kan förebåda ondska.  
Höj din röst för rättvisan, fånga ögonblicket när din röst kan ändra på det påbörjade onda 
och var med och skapa en bättre värld.”“ 
 
/HÉDI FRIED, INITIATIVTAGARE TILL #VIMÅSTEPRATA 
 
 VILL DU HELLRE DELTA I EN FÄRDIG CIRKEL? 
Vi erbjuder även en färdig studiecirkel med utgångspunkt i samtalskorten från 
#ViMåstePrata. Under sex cirkelträffar kommer vi tillsammans, med hjälp av en cirkelledare, 
att utveckla våra tankar om demokrati i samhället och vardagslivet. 
 
Vi ses på ABF, S:t Persgatan 22B i Uppsala klockan 18.00–20.00, följande datum:  
7/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5. 
 
Läs mer och anmäl dig här!  
På vimasteprata.org hittar ni massor av inspiration kring hur vi bygger demokrati med 
folkbildning som metod. Har ni en idé kring hur vi kan jobba vidare med detta 
tillsammans? Hör av er till er verksamhetsutvecklare på ABF i Uppsala län. 

 
 

  

https://gantrack2.com/t/l/6653624/3_MzU2MzI3MzcwMw==/
https://gantrack2.com/t/l/6653626/3_MzU2MzI3MzcwMw==/
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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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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 



14 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marionett- 
mamman 

Från novis till expert 
som NPF-förälder 

 
 
 
 
 
 
 
 

Webbföreläsning 20 april 2022 kl 18–20 

Monica Bergenek har skrivit boken ”Marionettmamman: Från 

novis till expert som NPF-förälder”. I den här föreläsningen delar 

hon med sig av sina erfarenheter av att vara förälder till ett barn 

med funktionsnedsättning. 

 
Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Anmälan: Senast 18 april 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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MÅLGRUPP  

Personer som drabbats av TBE, deras familj och 

andra anhöriga. Personal inom rehabilitering 

och övrig sjukvård samt skolan som kommer i 

kontakt med TBE-drabbade. Beslutsfattare och 

politiker samt övriga med intresse för ämnet. 

 
OM UTBILDNINGEN  

Utbildningen kommer att ge kunskap om TBE av 

professionen - från själva bettet, via insjuknandet 

till vägar mot inflammationens utläkning. Lyssna 

även till en TBE-drabbad som delar med sig av sin 

berättelse. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Läs in qr-koden för att komma till anmälsformuläret. 

Varmt välkomna önskar vi på Hjärnkrafts TBE-sektion! 

 

INBJUDAN TILL DIGITAL UTBILDNING  

 

 

OM HJÄRNKRAFT  

Hjärnkraft arbetar för att personer 

med förvärvad hjärnskada ska få 

tillgång till rehabilitering och stöd i 

sitt dagliga liv samt att närstående 

ska få stöd samt information. 

TBE-sektionen inom Hjärnkraft 

vänder sig till dig som har kognitiva 

besvär efter TBE och till anhöriga. 

 

 
KORT OM  

 
När: Den 27 april 2022 kl. 13-16. 

Plats: Via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan. 

Pris: Kostnadsfritt. Stöd oss genom att bli medlem, 

https://hjarnkraft.se/bli-medlem/ 

Mer info: TBESektionen@hjarnkraft.se eller 08-447 45 30. 

Anmälan: Via qr-koden nedan eller länk till formulär: 

https://forms.office.com/r/gNTzM1hauX 

TBE − FÄSTINGBUREN HJÄRNINFLAMMATION 

FRÅN BETT TILL TBE − VAD HÄNDER I KROPPEN? 
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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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Foto: Göran Ekeberg / AddLight" 

 

 
Välkommen på en träff 
om funktionsrätt, relationer och sexualitet. 

 
För medlemmar i medlemsförbunden i Funktionsrätt Uppsala län 

 

Den 18 maj klockan 18.30 - 20.00 
i konferensrum Storan, Kungsgatan 62, (5 trappor upp), Uppsala. 

 

Vi kommer att prata om nära relationer, och om hur våra olika föreningars 
medlemmar påverkas eller begränsas i sin sociala, sexuella och reproduktiva hälsa. 

 

På träffen får vi också tillfälle att lära oss mer om sexuella och reproduktiva 
rättigheter, och hur de hänger ihop med funktionsrätten.  

 

Dessutom kommer vi att ta upp frågan om vi vill samarbeta mer kring dessa frågor, 
exempelvis i form av ett nätverk.  

 

På träffen medverkar bland annat RFSU Uppsala, och Relationer som funkar, som  
är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av FUB i Uppsala län. 

 

--Magnus Lindén 

Huvudprojektledare 

 

Relationer som funkar, FUB i Uppsala län 

Telefon: 0760-28 26 24 

 

Följ oss på: 

facebook.com/relationersomfunkar 

instagram.com/relationersomfunkar/ 

 
 
 
 

  

http://facebook.com/relationersomfunkar
http://instagram.com/relationersomfunkar/
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Hej, 

Kan du hjälpa oss att sprida en kort enkät där vi 
försöker identifiera vilka gemensamma problem som 
upplevs av personer med funktionsnedsättning och 
äldre när de använder internet? 

 

Enkäten är en del av ett nytt EU-projekt ADORE.  
Syftet med projektet är att göra tillgänglighet till en 
prioriterad fråga i högskoleutbildningar med anknytning 
till kommunikation.  
 
Detta genom att utbilda universitetslärare i hur man 
publicerar information på internet på ett tillgängligt sätt  
och hur man kan erbjuda en mer inkluderande 
undervisningsupplevelse för alla studenter. 
  
Projektet koordineras av Tallinn University Baltic Film,  
Media and Arts School, tillsammans med Funka, INUK, 
Paris Lodron University of Salzburg, och University of 
Maribor. 

Undersökningen tar max 5 minuter och finns även på 
svenska.  
Du kan byta språket i det övre högra hörnet på sidan. 

Vi behöver dina svar senast den 15 april. 

Dela gärna enkäten med dina kollegor och inom ditt 
nätverk. 

Enkäten för slutanvändare 

Stort tack för hjälpen! 

Hälsningar, 
Funka-teamet 

  

   

 

 

https://trk.idrelay.com/2918/clk?q=b66-12076-000120490b660000000000000000404f-bb80f0c865544befd375ceff89cba885&c=0c459b4768
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10 Maj l Prevention är livsviktigt!
Samma orsaker ligger bakom många av de samhällsutmaningar som finns idag inom 

våld, brott, droger, ohälsa och utanförskap. Destruktiva normer påverkar också barn 

och ungas förutsättningar. 

Att arbeta mer samordnat främjande och förebyggande ger bättre möjligheter till goda 

och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga. 

Det ger även samhällsekonomiska vinster. 

Denna dag fokuserar särskilt på tre viktiga skyddsfaktorer: måluppfyllelse i skolan, 

goda föräldra-barnrelationer och meningsfull fritid. 

I Uppsala län finns en samverkan inom Råd för social hållbarhet för att stärka hälsa, 

trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden och grupper. 

Länsstyrelsen i samarbete med Region Uppsala och länets Hälsoäventyr bjuder 

därför in till en dag på detta tema. 

Föreläsare är bland annat: professor Anna Sarkadi forskaren Camilla Pettersson, 

Mikis Kanakaris - Stiftelsen 1000 Möjligheter, Bananteatern och barnöverläkaren 

Steven Lucas. 

Uppföljningsrapport om offentliga aktörers arbete med tillgänglighet och delaktighet 

för personer med funktionsnedsättning 
Varje år följer Myndigheten för delaktighet upp offentliga aktörers arbete med 

tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 

Uppföljningen görs av myndigheter, kommuner och regioner. Syftet är att bidra till ett 

mer tillgängligt samhälle som är användbart för alla oavsett förutsättningar och behov. 

 Bland annat visar årets uppföljning att de flesta myndigheterna arbetar med att 

säkerställa att de har en tillgänglig rekryteringsprocess men att arbetet gällande dialog 

och upphandling kan förbättras hos samtliga myndigheter för att öka delaktigheten. 

Uppföljningen 2021 visar att nästan alla kommuner arbetar med att föra dialog och 

inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning men gällande utformningen 

av e-tjänsten och mobilapplikationer finns utvecklingspotential. 

lansstyrelsen.se/uppsala 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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HHF:S DIGITALA OCH FYSISKA ÅRSMÖTE 
22 APRIL 2022 

Datum: 22 april 2022 
Tid: 10.00-11:30 
Plats: Digitalt och Palmesalen ABF, Stockholm. Länk kommer att skickas i separat mejl några dagar innan. 

Välstånd och Välfärd/del 2 (Fristående) 
Funktionshinderspolitiken under 1900-talet 

Seminariet genomföras med samma upplägg på plats och digitalt 

Tid: kl. 13.00 och 15.00 

Seminariet behandlar hur det allmännas syn på och insatser för människor med funktionsnedsättning 
kommer till uttryck i offentliga utredningar, ställningstaganden och beslut under 
1900-talet samt framväxten av funktionshindersrörelsen och dess påverkan på utvecklingen 
under samma tid. 

Styrelsens ledamöter Christer Degsell, Lars Hagström och Guy Lööv har tagit fram underlaget 
som började presenteras vid ett digitalt seminarium den 27 januari i år. 
Detta seminarium är 
en fortsättning. 

Vår ambition är att ordna såväl skriv- som teckenspråkstolkning. Ange gärna behov av detta. 

Läs mer och anmäl deltagande på hemsidan. 
https://hhf.se/hhf-s-arsmote-och-seminarium-22-april-2022/ 

Välkomna! 

https://hhf.se/hhf-s-arsmote-och-seminarium-22-april-2022/
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Årets EES-vecka – med fokus på läkemedelsinteraktioner 
 

Den 4–10 april är det åter dags för fokusvecka på Sveriges alla apotek. 
Det är en gemensam satsning i branschen som initierats av Sveriges 
Apoteksförening och genomförs nu för femte året i rad. 
E-hälsomyndigheten bidrar med användarstatistik.

Årets fokus är interaktioner mellan läkemedel och hur EES kan stödja farmaceuten i att förbättra 
läkemedelsanvändningen. 

Under veckan kommer Sveriges alla apotek att fokusera lite extra på att upptäcka risker för patienter, 
som använder läkemedel som krockar med varandra. 

- Risken för interaktioner är något av de viktigaste vi behöver bedöma på apoteken när vi expedierar
ett recept och därför är det viktigt att EES stödjer farmaceuten på bästa sätt, säger Fredrik Boström,
chefsfarmaceut och ansvarig för fokusveckan.

- Fokusveckan innebär att vi kan samla in kunskap om hur EES används och fungerar på apoteken,
vilket är viktigt för oss i vårt kvalitetsarbete och i utvecklingen av EES.
Sveriges Apoteksförening genomför fokusveckan i nära samarbete med oss, säger Anna Jansson,
produktansvarig för EES på E-hälsomyndigheten.

Janusmed interaktioner är källa till interaktionsinformationen i EES som produceras i samarbete  
mellan klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen  
i Region Stockholm. För mer information se Interaktioner | Janusmed. 

Det är en stor fördel att både apotek och vård har tillgång till samma interaktionskälla, vilket 
underlättar vid dialog mellan professionerna och i samtal med kund. 

Passa gärna på att gå igenom kapitlet interaktioner i EES webbutbildning innan 

fokusveckan; www.elektronisktexpertstod.se

Det är värdefullt för oss att få veta om det finns något som kan 
förbättras. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter.  
Du når oss via servicedesk@ehalsomyndigheten.se 
Tillsammans kan vi göra EES ännu bättre! 

https://one-lnk.com/x1esVlONqe9TpvMXRjVUlCsr7XJC3h4lINMVL9i_UBSJ3kq9Al8gerEZKno_IyCJMgZ95g5cmJ_HOjs4cmYNOGvRQ/x1eS36kPeuvzHNX42prgpHq2V4Lk1OgE4PIm6mVkssH1TEMpK1Je6PQ_p3PsH7_c0PWSpmxsLy6V8DsO-duMlh_UEXGps9w0z2DkLKVSLtu1aBvSHKf56z5OWul1BOtQYcgU0XvqEBfwnt3EsOpv-ZSyg/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1esVlONqe9TpvMXRjVUlCsr7XJC3h4lINMVL9i_UBSJ3kq9Al8gerEZKno_IyCJMgZ95g5cmJ_HOjs4cmYNOGvRQ/x1e4EC70f-3dD9_v0TEw1xBrpodxeZzS2EqYcg-skXAorJE1rbzgX4MefSSgMOmm40tHdSkgMSfiF0Yv9bseXDioZJElWDG_-pBsRKydC8QENHwBvB-XoqUrVawqrIF3D1q_YDvFMyi83pcu6-NNXiLTw/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se
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Säkra din plats på MR-dagarna innan sommaren och ta del av vår boka-tidigt-rabatt. 

Till och med 30 juni erbjuder vi 20% rabatt på ordinarie priser till biljettkategorierna 

myndigheter/företag och ideella organisationer/lärare. 

Om du bokar biljetter för en grupp om minst tio personer så får du hela 30% rabatt! 

 Biljettpriser med boka-tidigt-rabatt 

Myndigheter & företag 

2 dagar: 2 200kr (1 925kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). 

1 dag: 1 440kr (1 260kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). 

Ideella organisationer & lärare 

2 dagar: 760kr (665kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). 

1 dag: 600kr (525kr vid gruppbokning om tio personer eller fler). 

Boka-tidigt-rabatten gäller till och med den 30 juni 2022. Se bokningssidan för fullständiga villkor. 

Biljetter till ordinarie pris 

Privatpersoner 

2 dagar: 700 kr 

1 dag: 500 kr 

Studenter, arbetslösa, pensionärer, ungdomar upp till 20 år 

2 dagar: 290 kr 

1 dag: 190 kr 

Boka din biljett till MR-dagarna i Örebro här!

https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=7d4cfc5a43&e=6a187d5d03
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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!

På det digitala Fredstorget kan du ta del av information från organisationer som 

arbetar med mänskliga rättigheter, fred och säkerhet i deras digitala montrar. Du 

kan se över 20 stycken inspelade seminarier från MR-dagarnas Globala Scen, göra 

quiz eller hoppa in i digitala upplevelser med visualiserad data i sann Rosling-anda. 

På plattformen hittar du även jobb- och engagemangscoaching. Det är helt 

kostnadsfritt att besöka plattformen, men du behöver anmäla dig. 

Seminarier i urval 

Afghanistan – vad händer med freden & kvinnors organisering? 

Hur försvarar vi civilsamhället - demokratins fundament? - 

Samtal med Anders Kompass 

Sexuella rättigheter - motstånd och framgångar 

Besök digitala Fredstorget här!

https://www.mrdagarna.nu/tema2022/
https://www.mrdagarna.nu/fredstorget
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TÄNKVÄRT 

"Freden måste komma först. 
Gör den inte det, min vän,  
kommer inget efter den." 

/Tage Danielsson (1928 - 1985) författare, poet, filmregissör, 
skådespelare och komiker. 

: 

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

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

