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Redaktören har ordet       
 

Nato eller inte Nato – det är en klurig fråga.  

För- och nackdelar?  
 
Fråga-svar: Experterna om en svensk Natoprocess |  
Nyheter/inrikes/natofragan-sa-ser-tidslinjen-ut 

 
Vi fick vi en snabb visit den första maj av en synnerligen, jämfört med de flesta, 
extrem politiker, Rasmus Paludan. 
Högerextremisten lovar att snart komma tillbaks till Uppsala och förmodligen orsaka 
kravaller som i övriga städer.   
Vilken snilleblixt…vi lånar vattenkanoner från Danmark, ett av flera länder som ligger 
före Sverige gällande hur polisen ska hantera bränder, bråkiga demonstranter, 
stökiga folkmassor.  
 
Polisen i Skåne lånar dansk vattenkanon – ska släcka bränder vid upplopp | 
SVT Nyheter 

Ett danskt fordon med vattenkanoner har lånats 
in till Sverige efter upploppen under påskhelgen. 
Än så länge har fem poliser utbildats för att 
kunna sköta den, men fler står på tur. 

 
 
 
Alla minns vi den folkkära damen Dagny Carlsson (1912-2022), som lärde sig 
hantera en dator vid en överväldigande mogen ålder, och blev en populär bloggare. 
Dagny har inspirerat och gett mod till äldre att använda datorn. 
 
Eigil, 99, är på gång! 
svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/se-nar-eigil-99-i-lulea 
-kampar-med-den-moderna-tekniken 
 
 
Enligt siffror från Internetstiftelsen lever sex procent av svenskarna i ett digitalt 
utanförskap. Till exempel använder var femte pensionär inte internet. 
  
För många som lever i ett digitalt utanförskap är det inte åldern eller bristen på 
intresse som orsakat utanförskapet, utan snarare att det saknas ekonomi, stöd  
eller att tekniken inte är användarvänlig.  
Nka på sidan 25 informerar om alternativ inom den digitala tekniken.  
 

 
/ Hur som helst ett vackert vårväder att glädjas åt,  
Helene 
 
 
 

https://svt.se/nyheter/inrikes/experterna-om-nato-processen-och-hur-hotbilden-kan-paverka-sverige
https://svt.se/nyheter/inrikes/experterna-om-nato-processen-och-hur-hotbilden-kan-paverka-sverige
https://svt.se/nyheter/inrikes/natofragan-sa-ser-tidslinjen-ut
https://svt.se/nyheter/lokalt/skane/dansk-vattenkanon-ska-slacka-brander-vid-upplopp
https://svt.se/nyheter/lokalt/skane/dansk-vattenkanon-ska-slacka-brander-vid-upplopp
https://svt.se/nyheter/lokalt/skane/dansk-vattenkanon-ska-slacka-brander-vid-upplopp
https://svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/se-nar-eigil-99-i-lulea-kampar-med-den-moderna-tekniken
https://svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/se-nar-eigil-99-i-lulea-kampar-med-den-moderna-tekniken
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Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss:  
Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6). 
  
Remiss, missiv och övriga bilagor bifogas. 
 
Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 23 maj 2022. 
Socialdepartementet vill ha alla remissvar senast den 10 juni 2022. 
Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast fredagen den 20 maj klockan 08.00.  
 
Sammanfattning av remissen: 
Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har haft i upp-drag att göra en översyn av 
hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd 
beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ 
av händelser långsiktigt bör utvecklas. 
 
Utredningen har tidigare lämnat delbetänkandena Hälso- och sjukvård i det civila försvaret 
och underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) och En förstärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) 
 
I detta slutbetänkande redovisar utredningen förslag kring övriga delar av utredningens 
uppdrag som syftar till att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga 
händelser i fredstid och under höjd beredskap. 

 

Remissmissiv-Halso-och-sjukvardens-beredskap.pdf 

 

https://www.regeringen.se/49266c/contentassets/511f0b871bf143e289b3980
415574260/sou-2022_6_del-1_webb.pdf 
 
https://www.regeringen.se/492689/contentassets/511f0b871bf143e289b3980
415574260/sou-2022_6_del-2_webb.pdf 
 

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/ 

 

 

 
 

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/04/Remissmissiv-Halso-och-sjukvardens-beredskap.pdf
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/04/Remissmissiv-Halso-och-sjukvardens-beredskap.pdf
https://www.regeringen.se/49266c/contentassets/511f0b871bf143e289b3980415574260/sou-2022_6_del-1_webb.pdf
https://www.regeringen.se/49266c/contentassets/511f0b871bf143e289b3980415574260/sou-2022_6_del-1_webb.pdf
https://www.regeringen.se/492689/contentassets/511f0b871bf143e289b3980415574260/sou-2022_6_del-2_webb.pdf
https://www.regeringen.se/492689/contentassets/511f0b871bf143e289b3980415574260/sou-2022_6_del-2_webb.pdf
https://www.regeringen.se/492689/contentassets/511f0b871bf143e289b3980415574260/sou-2022_6_del-2_webb.pdf
https://hsouppsalalan.org/
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Funktionsrätt Uppsala län har fått remiss:  
"Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning  
och aktivitetsersättning." 
 
Remiss och missiv bifogas. 
 

Funktionsrätt Sverige vill ha vårt svar senast den 2 juni 2022. 

Finansdepartementet vill ha alla remissvar senast den 5 augusti 2022.  
Av den anledningen måste jag ha ert remissvar senast måndagen den 30 maj klockan 12.00.  
Sammanfattning av remissen: 
Inför budgetpropositionen för 2023 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom 
remittering. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2023, och med 
vilken utformning, blir beroende bl.a. av ekonomiskt utrymme i de offentliga finanserna och 
utvecklingen av det ekonomiska läget. 
 
 I promemorian lämnas förslag på ytterligare skattesänkningar för personer med inkomster i 
form av sjukersättning och aktivitetsersättning. 
  
Syftet med förslaget är att ta bort den skillnad i beskattning av sådan ersättning och av 
arbetsinkomster som fortfarande finns i vissa inkomst-intervall.  
 
Enligt förslaget bör skatten sänkas genom att den befintliga skattereduktionen förstärks för 
personer som har ett underlag som överstiger ca 44 000 kronor per år.  
 
Personer med sådan inkomst beräknas få en skattesänkning på i genomsnitt 1 130 kronor 
per år. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 
 
Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning ... 
Ytterligare skattesänkningar för personer med ... 
Remiss av promemorian Ytterligare skattesänkningar för ... 
 

 

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/departementsserien-och-promemorior/2021/09/forstarkt-skattereduktion-for-personer-med-sjukersattning-och-aktivitetsersattning/
https://regeringen.se/496feb/contentassets/92c7dc2247384d9bb2827a94cab75ab0/ytterligare-skattesankningar-for-personer-med-sjukersattning-och-aktivitetsersattning.pdf
https://www.regeringen.se/496fd8/contentassets/c62dd21e69e54e969015b2591bd52e2b/remissinstanser-ytterligare-skattesankningar-for-personer-med-sjukersattning-och-aktivitetsersattning.pdf
https://hsouppsalalan.org/
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Valet kommer långsamt närmare, men först ser vi fram emot en spännande 
vår med kampanjveckor för våra valfrågor, besök i Almedalen och intressanta 
webbinarier. 
 
I skrivande stund är vårt valarbete i full gång och hittills har vi hunnit ta fram fördjupande 
rapporter om våra fem påverkansmål samt genomföra partisamtal med samtliga 
riksdagspartier. 

Läs mer om våra fem påverkansmål och ta del av de fördjupande rapporterna 
  
Partisamtal mars/april 
Förhoppningsvis har ni följt våra partisamtal, som genomförts under mars och april.  
Målet var att vi skulle ha samtal med samtliga partiledare från våra åtta riksdagspartier och 
initialt såg det ut som vi skulle lyckas. 
  
Tyvärr blev det en del inställda och flyttade framträdanden och på sluttampen lämnade 
Nyamko Sabuni sin partiledarpost. 
 
 Men vi hade med oss tre partiledare (Märsta Stenevi (Mp), Jimmie Åkesson (Sd) och  
Nooshi Dadgostar (V), två vice partiledare (Elisabeth Svantesson (M) och Jacob Forssmed 
(Kd)), en minister (Lena Hallengren (S) och resterande två funktionshinderspolitiska 
talespersoner (Anders W Jonsson (C) och Bengt Eliasson (L).  
 
Vi är mycket glada och nöjda över genomförandet och över Gabriella Ahlströms fina insats 
som moderator. 
 
Partisamtalen finns att se här och på sidan finns även kortare referat från samtalen. 
 Inom kort kommer samtliga filmer också att finnas med långsam textning, tack vare bidrag 
från Afasiförbundet och Myndigheten för tillgängliga medier. 
  

Enkät till partierna 
Denna vecka går en enkät med 25 frågor ut till partierna.  
Resultatet kommer att ligga till grund för vår valkompass och användas i olika utspel inför 
valet. 
  
Kampanjveckor 
Vi kommer att genomföra fyra kampanjveckor, med en valfråga per vecka under maj, juni 
och augusti. 
 
Cirka tre veckor före varje kampanjvecka kommer ni att få en del material som ni antingen 
kan låta er inspireras av eller använda som det är. 
 
 
 
 

https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/fem-valfragor/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/partiledarsamtal-om-funktionsratt/
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Varje kampanjvecka inleds med en debattartikel i rikspress och under veckan lanseras sedan 
en kortfilm på sociala medier. Tanken är att om vi tillsammans driver frågorna under de 
planerade veckorna har vi chans till ett större genomslag.  
 
Förhoppningsvis vill ni delta i det gemensamma arbetet i någon eller samtliga frågor, genom 
att inspireras till egna utspel eller dela våra!  
Glöm heller inte bort vår verktygslåda för opinionsarbetet! 
 
Vi kommer även att anordna seminarier/webbinarier. 
Den 16 maj, kl 14-15 anordnas ett webbinarium om behovet av bättre statistik på 
skolområdet. Mer information kommer, men vik gärna datumet i kalendern! 
  

 
Planerade kampanjveckor 
 
v20  Alla elever har rätt till en fungerande skolgång 
v23  Personcentrerad och jämlik vård för alla 
v26  Reformera rättshjälpssystemet 
v34  Fler personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete 
 
Ni är varmt välkomna att höra av er med frågor eller tankar! 
 
Bästa hälsningar 
Monica K McGrath, Marre Ahlsén och Tor Gustafsson 
  
   
Bästa hälsningar 
  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 

  

https://funktionsratt.se/vart-arbete/verktygslada-for-paverkansarbetet/
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Vi söker 
äldreambassadörer 
Är du engagerad, flexibel och full av idéer? Då kan du bli en av 
kommunens äldreambassadörer och bidra till en äldrevänlig 
kommun. Uppdraget är en unik möjlighet att verka för dialog, 
delaktighet och engagemang i frågor som rör äldre. Vi söker 
10 äldreambassadörer. 

Är du nyfiken och vill veta mer? Sök efter äldreambassadör på 
uppsala.se/ledigajobb 
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Välkomna både föreläsare och arrangörer på fördjupningsseminarium  
om trauma och beroende!   
 
Information och anmälan (för spridning) finns här: 
Fördjupningsseminarium om missbruk och trauma (regionuppsala.se) 

Länk till deltagare kommer att skickas ut efter den 12 maj.  
Föreläsare och arrangörer ansluter via nedanstående länk. Kontakta mig gärna vid frågor! 
 

Preliminärt program (tider och programpunkter kan komma att justeras) 

13.00–13.05 

(möjlighet till 

incheck från 

12.50) 

Maria Adenhav Lantz, (Fred Nyberg, Anna Haid, Linn Egeberg 

Holmgren) – introduktion till dagens tema 

13.05–13.30 Ylva Kristina Larsson och Petra Rohrer (egenerfarna 

brukarrepresentanter) – Ylva Kristina och Petra berättar om sina egna 

erfarenheter kring trauma och beroende och vad de hoppas att vården 

och professionen får med sig denna dag. 

13.30- 14.00 Tobias Eriksson (chefsöverläkare beroende- och neuropsykiatri, 

Akademiska sjukhuset) – En beskrivning av vad trauma och PTSD är 

och innebär. Vad finns det för skillnader och likheter mellan 

trauma/PTSD och NPF? Hur jobbar vi idag och hur kan vi bli bättre på 

att se, bemöta och behandla trauma/PTSD och beroende. 

14.00–14.15 PAUS 

14.15–14.45 Fred Nyberg (professor e.m. i biologisk beroendeforskning) – Koppling 

mellan trauma, psykisk hälsa och droger. Finns det en ökad benägenhet 

eller risk för att utveckla beroende vid trauma/PTSD, och hur kan det 

förklaras? (genetiska aspekter) 

14.45–14.50 PAUS 

14.50–15.20 Anna Sarkadi (läkare och professor i socialmedicin och folkhälsa, 

Uppsala universitet) - Erfarenheter från tidigare flyktingmottagande 

visar att en stor andel led av posttraumatisk stress med risk för 

långvarig psykisk ohälsa och beroende. Snarare än ett problem för 

enskilda individer var detta ett folkhälsoproblem som krävde ett 

bredare angreppssätt. Nuvarande omvärldssituation och pågående krig i 

Europa ställer oss inför utmaningen att uppmärksamma och stödja både 

barn och vuxna som upplevt krig, med ett folkhälsoperspektiv på 

trauma. 

15.20–15.50 Thomas Staugaard (alkohol- och drogterapeut, öppenvården Uppsala 

kommun) – Erfarenheter av att arbeta inom kommunal öppenvård med 

personer som upplevt trauma och vad som är viktigt att tänka på. 

15.50–16.00 Avslutning och reflektion 

 Microsoft Teams-möte 
Jobba på datorn eller mobilappen 

Klicka här för att ansluta till mötet_ 

 
 

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/forskning-och-utbildning/fou-s/kalender/fordjupningsseminarium-om-missbruk-och-trauma/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTkyYjg4MzgtNTEyNy00ZTgxLTlhYmUtZjJhYmIyNjMwMWQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22786b2a6c-d27b-4d7f-9c59-cc04a85d1652%22%2c%22Oid%22%3a%22919fdb7a-0586-42d7-a0c5-4bd00083ea28%22%7d
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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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ÖPPET HUS 

Träffpunkter och sysselsättning 

samt arbets-studiecoacher 

i Uppsala kommun 

bjuder in till 

 
 
 

för dig som har psykisk ohälsa eller för dig som 

möter personer med psykisk ohälsa i din vardag 

 

Fredag 20 maj 2022 

11.00-15.00 

på Träffpunkt Tinget 
Järnvägspromenaden 19 

018-727 50 60 

 
 
 

Vi bjuder på fika och berättar om oss 

Ett personligt möte - personal och deltagare 

från våra verksamheter visar och berättar 
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Inbjudan 

Inspirations- och lärkonferens 
En inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län 

 
 

Välkommen till en inspirations- och lärkonferens för en 

inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län. Konferensen 

anordnas av Region Uppsala och RegExPro och finansieras av 

Samordningsförbundet Uppsala län. Dagen kommer att bjuda på 

en inblick i aktuellt forskningsläge och arbetsmarknadsläget i 

Uppsala län, inspiration och goda exempel med fokus på unga 

och utrikes födda. 

Syfte och mål 

Syftet med dagen är att bidra till ökad kunskap och inspiration 

kopplat till aktuella utmaningar, behov och framgångsfaktorer 

för unga och utrikes födda på arbetsmarknaden. Konferensen 

har även relevans inför kommande utlysningar inom ramen för 

ESF+ och AMIF 2021–2027. 

Målgrupp 

Målgrupp för dagen är Uppsala läns kommuner, myndigheter, 

näringsliv, civilsamhälle, utbildningsaktörer, tjänstepersoner och 

politiker som är verksamma inom områdena arbetsmarknad, 

inkludering, social och ekonomisk hållbarhet, utbildning och 

kompetensförsörjning. 

 
Sprid gärna denna inbjudan till kollegor och andra som du tror 

kan ha nytta av konferensen! 

 
”Utbildning och sysselsättning ökar delaktigheten i samhället och bidrar till 

ett hållbart samhälle. [...] Alla ska ges möjligheter 
till egen försörjning på en jämlik och jämställd arbetsmarknad, 

vilket kräver samordning av flera aktörer.” 

Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län (RUS) 

 
 
 
 
 

 
Tid: Fredagen den 13 maj 2022 

kl. 09.00-16.00 

Plats: Clarion Hotel Gillet, 

Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala 

Kostnad: Konferensen är 

kostnadsfri. Lunch och fika ingår. 

 
Mer information samt anmälan: 

Mer information om programmets 

innehåll och anmälan finner du här: 

Anmälan konferens: En inkluderande 

arbetsmarknad 

 
Sista anmälningsdag är den 28 april. 

 
Välkommen! 

 
Vid frågor: kontakta Tove Österling: 

tove.osterling@regionuppsala.se eller 

Helene Ulman Lilja: 

helene.ulman.lilja@regionuppsala.se 
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Hej! Här kommer tips på en 
utbildning för dig som vill leda 
cirklar i grundläggande 
demokratikunskap! 

Det är valår i år, och vi är många som vill 
komma igång med aktivt demokratiarbete i 
våra föreningar.  
 
Vill du göra skillnad på riktigt genom att 
starta och leda cirklar med 
demokratifokus? 
  
Nu erbjuder vi en kostnadsfri utbildning för 
blivande cirkelledare, där vi gemensamt 
fördjupar oss i studiematerialet Lär dig om 
demokratins byggstenar.  
 
Detta studiematerial, och den tillhörande 
studiehandledningen, utgör ett perfekt 
underlag för fortsatt cirkelverksamhet 
– och vi hjälper dig att bli trygg i 
ledarrollen!  

Tillsammans skapar vi engagemang och 
ger verktyg för alla att göra sina röster 
hörda i valbåsen i september!  

 

 

 
 

 

Här hittar du 
studiematerialet i ABFs 
webbutik. 
Den tillhörande 
studiehandledningen hittar 
du här! 

 

Utbildningen äger rum på ABF, 
S:t Persgatan 22B i Uppsala 
lördag den 21/5 
 kl. 11.00–15.30.  
 
 Vi bjuder på lunch 
 Läs mer och anmäl dig här! 
OBS! Antalet platser är 
begränsat – anmäl dig redan 
idag! 

 

 

OM ABF 
ABF är Sveriges största studieförbund och vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang i landets alla 

kommuner. ABF är partipolitiskt och religiöst obundet, men vi arbetar aktivt som idérörelse i överensstämmelse med arbetarrörelsens 
grundläggande värderingar. 

 
KONTAKT:  

Växel: 010-199 04 40, E-post: info.uppsala@abf.se 
Besöks- och postadress: S:t Persgatan 22 B, 753 29 Uppsala 

 

 

 

 

 

 

 

https://gantrack2.com/t/l/6777123/4_MDkxNTAxMzgyMTM=/
https://gantrack2.com/t/l/6777124/4_MDkxNTAxMzgyMTM=/
https://gantrack2.com/t/l/6777122/4_MDkxNTAxMzgyMTM=/
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ABF i Uppsala läns     

Föreningsutbildningar 
Har du just axlat en ny roll i föreningen?  

Se hit, här finns kurser för dig!  

 

Utbildningarna ger dig grundläggande kunskaper om din funktion i  

styrelsen och genomförs i ABFs lokaler på S:t Persgatan 22 B i Uppsala.  

Och du, utbildningarna är dessutom helt kostnadsfria!  

Vill du veta mer? 

Hör av dig till Andrea Hillgren: andrea.hillgren@abf.se  010-199 04 46 

Kassör 

 7 maj 13.00 – 17.00 

abf.se/uppsala/kassor 

Studieorganisatör 
12 maj 13.00 – 17.00 

abf.se/uppsala/studieorganisator 

Valberedning 
3 september 13.00 – 17.00 

abf.se/uppsala/valberedning 

Ordförande 
24 september 10.00 – 14.00 

abf.se/uppsala/ordforande 

Sekreterare 
25 september 10.00 – 14.00 

abf.se/uppsala/sekreterare 

 

Läs mer och anmäl dig via länken; abf.se/uppsala/forening 

  

mailto:andrea.hillgr
mailto:en@abf.se
abf.se/uppsala/forening
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Att stötta 
utan att stöta sig 

Om bemötande av 

unga vuxna med NPF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Föreläsning 11 maj 2022, kl 18–20 

Cecilia Brusewitz från Attention föreläser: Vad händer när barnet 

blir myndigt? Hur kan jag som förälder stötta en ung, nybliven vuxen som 

har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som adhd och autism? 

Plats: Infoteket, S:t Johannesgatan 28 D Uppsala. 

Anmälan: Senast 9 maj via infoteket@regionuppsala.se 

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

Ingen deltagaravgift. 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 
 

Ett arrangeman i samverkan mellan infoteket och föreningen Attention 

Infoteket om funktionshinder regionuppsala.se/infoteket 
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Madeleines annons 
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Den 20 maj lanserar MUCF en ny webbutbildning. 
En unik utbildning med fokus på samtal med unga om 
hedersrelaterat våld och förtryck, med perspektiv på hbtq, 
intellektuell funktionsnedsättning samt utsatthet för rasism. 
 
Med det här mejlet vill jag hälsa dig välkommen vill vår digitala lansering. 
Under lanseringen får du 

 lyssna på erfarenheter från yrkesverksamma  
 ta del av omdöme och upplevelser från de som testat utbildningen 

 ett smakprov på utbildningen 

 ta del av reflektioner och inspel från skolminister Lina Axelsson Kihlblom  
och MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 
 

När Fredag den 20 maj klockan 08.15-09.00. Anmäl dig idag! 
 

Lanseringen sker tillsammans med UMO (som driver sajten Youmo.se) och 
kunskapsföretaget Amphi. Länk till seminariet skickas ut dagen innan lansering. 
 

Webbutbildningen är en del av utbildningspaketet Rätt att veta!  
Läs mer om Rätt att veta! på mucf.se/rattattveta. 
 

Sprid gärna inbjudan vidare till andra som kan vara intresserade.  
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig! 
 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine 

______________________ 
Madeleine Söderberg 

Utvecklingsledare 

 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Besöksadress: Liedbergsgatan 4, 352 30 Växjö 
Postadress: Box 206, 351 05 Växjö 

Telefon: 010-160 10 00 

Telefon direkt: 010-160 10 47, 070-784 23 47 

madeleine.soderberg@mucf.se 

Prenumerera på våra nyhetsbrev 

www.mucf.se 

  
 

  

https://www2.mucf.se/crs/Registration.do?confId=1054
https://www.mucf.se/verktyg/ratt-att-veta
mailto:madeleine.soderberg@mucf.se
https://www.mucf.se/om-oss/prenumerera-pa-nyhetsbrev
http://www.mucf.se/
https://www.mucf.se/rattattveta
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  UMEÅ UNIVERSITET 

 

 
 

Välkomna till Forum UserInvolve! 

Tema: Vad behövs för att brukarrevisioner ska bidra till 

förändring? 

Tisdagen den 17 maj kl 13.00-15.00 arrangeras Forum UserInvolve digitalt (via 

Zoom). 

 
Forum UserInvolve är en mötesplats för forskningsprogrammet UserInvolve, där vi 

presenterar forskningsresultat och diskuterar brukarinflytande på psykisk hälsa-området. 

På just det här forumet ska vi fokusera på brukarrevisioner. 

 
En forskargrupp vid Umeå och Karlstads universitet har nyligen gjort en kartläggning där 

man har studerat vilka olika mönster som framträder i de brukarrevisioner som görs idag, 

med särskilt fokus på förhandlingar som kan uppstå i processen. 

 
Under forumets första timme presenteras den aktuella studien och under den andra 

timmen öppnar vi för en dialog med alla närvarande. Den övergripande frågan blir då: 

Vad behövs för att brukarrevisioner ska leda till verklig förändring? 

 
Du väljer själv om du vill delta under båda eller någon av forumets två delar. Anmälan 

skickas till userinvolve@umu.se. Vi skickar ut länken till forumet som en påminnelse 

några dagar i förväg. 

Program 

Del 1: Presentation av och diskussion om pågående forskning 

13.00-13.15 UserInvolve och Forum (Mårten Jansson, NSPH och Urban Markström, 

Umeå universitet) 

Vad är på gång kring brukarrevision? 

13.15-13.45 Presentation av studien: “User-Focused Monitoring as a Strategy for 

Involvement and Mental Health Service Development: An Analysis of 

Swedish Monitoring Reports” (Hilda Näslund, Umeå universitet) 

Reflektion av brukarrevisor och beställare från verksamhetsområdet 

(Elsa Kjellander, BRiU och Nina Sunnerfjell, Göteborgs stad) 

13.45-14.00 Paus 
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Forum UserInvolve samarrangeras med Centrum för evidensbaserade psykosociala 

insatser (CEPI), Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF) och Nationell 

samverkan för psykisk hälsa (NSPH). 

 
 
Välkomna! 



20 

Upplandsstiftelsen - Jubileumsdag, Upplandsstiftelsen 50 år, 12/6  
 
 

När: Söndag 12 juni kl. 11–14    
Var: Wiks slott  
Busshållplats: Wiks slott  

Välkomna till familjedag i den vackra naturen på Wik.  
Vi bjuder på något för alla åldrar. Leta småkryp, bygg en fjärilshåv, grilla pinnbröd 
eller lyssna på saga i kojbyggarland.  
Guidningar för vuxna och möjlighet att upptäcka spännande arter i naturen.   

Jubileumsceremoni med tal av regionråd Emelie Orring och Upplandsstiftelsens 
ordförande Jenny Lundström.  
Mat och dryck till försäljning. Även slottet är öppet.   

Vi bjuder på fika, ta gärna med en egen kåsa/ mugg. Varmt välkomna!  

Anmälan: Nej    
Arrangör: Upplandsstiftelsen, Region Uppsala, Kultur och bildning med Wiks slott, 
Friluftsfrämjandet Uppsala, Biotopia m.fl.  

   

 

 

 

 

 

INBJUDAN 
UPPLANDSSTIFTELSEN FYLLER 50 ÅR! 

Vi vill fira 50 år av samarbete i naturen och bjuder 

därför in dig på JUBILEUMSKALAS. 

DATUM: den 21 september, kl. 14–18. 

PLATS: Utomhus vid Wiks slott. 

Vi bjuder på mat och tårta och roliga aktiviteter. 

Program och information om hur du anmäler dig kommer. 

 
VÄLKOMNA! 

 

. 

https://www.upplandsstiftelsen.se/jubileumsdag-upplandsstiftelsen-50-ar-12__6004
https://g.page/Wiksslott?share
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Utflyktsprogrammet_vt2022 (upplandsstiftelsen.se)  
 
TillgangligNaturUppsala (upplandsstiftelsen.se) 
 
 
 
 
 
 
Kalender - Biotopia 
 
KALENDER 

Är du nyfiken på naturen? I kalendern ser du vad som händer på Biotopia och 
får tips på aktiviteter i naturen. Alla aktiviteter är öppna för allmänheten. 

Är ni en förening som ordnar aktiviteter för allmänheten ute i Uppsala läns 
natur? 
Hör av er till oss på biotopia@uppsala.se om ni vill få hjälp att lägga in 
aktiviteten i vår kalender. 

https://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Arkiv_bilder/Utflyktsprogrammet/utflyktsprogrammet_vt2022_webb.pdf
https://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Arkiv_bilder/Utflyktsprogrammet/utflyktsprogrammet_vt2022_webb.pdf
https://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Friluftsliv/TillgangligNaturUppsala.pdf
https://biotopia.nu/kalender/
mailto:biotopia@uppsala.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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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. Lansstyrelsen.se/uppsala 
 
 

FORSKARNA PÅ SLOTTET den 2 juni. 
 Länsstyrelsen välkomnar dig till Uppsala slott för att under en förmiddag ta  
del av fyra teman med koppling till rådet för social hållbarhets prioriterade 
område Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden 
och grupper. 
 
 

 

l 

 

Lansstyrelsen.se/uppsala
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Redda 

 

Socialministern presenterade den nationella anhörigstrategin 
Sverige har nu fått en nationell anhörigstrategi! 

 

För att uppmärksamma det anordnade Nka en livesändning där socialminister  

Lena Hallengren presenterade strategin. Vid sändningen medverkade också Anhörigas 

Riksförbund, politiker och anhörigkonsulenter tillsammans med Nka för att lyfta vad strategin 

kan komma att betyda för anhöriga och arbetet med anhörigstöd i landet.  

Hela webbsändningen spelades in och går att ta del av i efterhand på vår webbsida. 
 

Se webbsändningen i efterhand 

Läs Nka:s reportage om webbsändningen 

Läs mer om beslutet i artikeln "Sverige får en nationell anhörigstrategi" 

 

  

Folder om Socialstyrelsens underlag 
till en nationell anhörigstrategi 
Nka har tagit fram en folder som 

sammanfattar Socialstyrelsens underlag till en 

nationell anhörigstrategi.  

Foldern beskriver hur anhörigas situation ser 

ut, vilket behov av stöd de har och hur 

samhällets insatser kan utvecklas för att möta 

dessa behov. Förhoppningen är att foldern 

kan ge kunskap och inspiration till att utveckla 

stödet till anhöriga. 
 

Läs eller ladda ner foldern 

På Nka:s webbsida går det också att 

beställa foldern 

Webbinarievecka med fokus på anhöriga  
 Under vecka 18 följer Nka upp livesändningen om den  
nationella anhörigstrategin med en webbinarievecka. 
 
Webbinarierna kommer att handla om anhörigas insatser  
ekonomiska konsekvenser, skillnader mellan kvinnor och 
 män, samt naturen som stöd för hälsa och återhämtning. 
Under veckan kommer även en anhörigfolder lanseras i 
samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 

Riksförbundet FUB: Myndigheter 
måste informera på lättläst 
I en intervju med Nka berättar Christina 

Heilborn, förbundssekreterare vid 

Riksförbundet FUB, om vikten av 

information till personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras anhöriga vid 

kriser. 

– Myndigheter måste ta sitt ansvar och bli 

snabbare att komma ut med information på 

lättläst och med bildstöd vid kriser i 

samhället. Personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, IF, har rätt till 

tillgänglig information, säger hon. 

 Läs artikeln 

Nka medverkar på 
Vitalis 2022 

Den 17-19 maj anordnas 2022 

års upplaga av Vitalis – en 

konferens och mässa kring 

eHälsa och framtidens vård 

och omsorg. 

Nka närvarar under 

konferensen och kommer att 

hålla i en workshop om digitalt 

anhörigstöd. 

Läs mer 
 

https://anhoriga.se/nka-play/livesandning-nationella-anhorigstrategin/
https://anhoriga.se/publicerat/nyheter-reportage/reportage/socialminister-lena-hallengren-presenterade-den-nationella-anhorigstrategin/
https://anhoriga.se/Nyheter/klart-sverige-far-en-nationell-anhorigstrategi/
https://anhoriga.se/globalassets/media/dokument/publicerat/informationsmaterial/sammanfattning_underlag_nationell_anhorigstrategi.pdf
https://anhoriga.se/publicerat/Inspirationsmaterial/
https://anhoriga.se/publicerat/Inspirationsmaterial/
https://anhoriga.se/anhorigomraden/interkulturellt/anhorig-till-nagon-pa-flykt/myndigheter-maste-informera-pa-lattlast--det-handlar-om-allas-ratt-till-information/
https://anhoriga.se/kalender/vitalis-2022/
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Naturen – ett stöd för hälsa och återhämtning  

Eva Lehtonen, anhörigsamordnare i Forshaga kommun, 
 Linda Mosesson, anhörigkonsulent i Gällivare kommun, och 
Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker vid Nka, berättar om på 
vilket sätt naturen kan vara ett stöd för hälsa och återhämtning 
för anhöriga.  
De visar också små enkla övningar som du själv kan göra i 
naturen. Webbinariet anordnas den 6 maj, kl. 10.00–11.30. 
Läs mer och anmäl dig  

 

 

Hearing om ökad användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen 
Den 24 maj anordnar Nka en hearing om departementspromemorian "Ökade möjligheter till 

användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen".  

Nka kommer att lämna ett remissvar utifrån ett anhörigperspektiv och vill därför gärna ta del 

av andras synpunkter.  

Några av de ämnen som kommer att beröras vid hearingen är vad lagförslagen innebär för 

anhöriga till personer inom äldreomsorgen och vilka konsekvenser det kan få för anhöriga i 

hemmet eller för dem vars närstående bor på särskilt boende. Välkommen! 
 

Mer information och anmälan 

 

 

 
 
 
Övertro på digital hälsoservice drabbar även anhöriga 
I oktober disputerade Arianna Poli med avhandlingen ”A Divided Old Age through Research 

on Digital Technologies”.  

Avhandlingen fokuserar på hur representativa forskningsresultat som utvärderar effekterna 

av digitala hälsointerventioner för äldre egentligen är. 

 I diskussionen vid disputationen lyftes anhörigperspektivet vid ett flertal tillfällen.  

Bland annat föreslogs det att äldre som erbjuds att delta i forskningsstudier som involverar 

digital teknologi även ska erbjudas att ta med sig en anhörig som stöd. 

 

Läs reportaget 

 

 

https://anhoriga.se/stod--utbildning/webbinarier/webbinarier-2022/naturen--ett-stod-for-halsa-och-aterhamtning/
https://anhoriga.se/Nyheter/hearing-om-promemoria-gallande-okad-anvandning-av-valfardsteknik-inom-aldreomsorgen/
https://anhoriga.se/publicerat/forskning--utveckling/avhandlingar/overtro-pa-digital-halsoservice-drabbar-aven-anhoriga/
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Gå, rulla eller spring för mer pengar till neurologisk forskning! 

 

Mellan den 6 maj och 6 juni genomförs den årliga Neuropromenaden. 
  
Målet med Neuropromenaden är att samla in så mycket pengar som möjligt till  
forskning om neurologiska sjukdomar och symtom, exempelvis MS, Parkinson,  
ALS, stroke och polyneuropati.  
 
Deltagandet är enkelt. Ta en promenad – och ge en gåva.  
Du kan göra det ensam, tillsammans med vänner, arbetskamrater m.fl. 
Promenaden kan vara fysisk eller digital, du väljer själv. Alla kan vara med! 

Det är anmälningsavgiften som går oavkortat till Neuroförbundets forskningsfond  
som delar ut medel till neurologisk forskning.  
 
Gå in på Neuroförbundets hemsida www.neuro.se och klicka på Neuropromenaden  
för att anmäla dig. 

 

Vänliga hälsningar Neuro Uppsala län 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neuro.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!  
 

Boka din biljett till MR-dagarna i Örebro här! 

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 

 

 

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!  

 
 

https://mrdagarna.us2.list-manage.com/track/click?u=071f03f1720964eba91749416&id=7d4cfc5a43&e=6a187d5d03
https://www.mrdagarna.nu/tema2022/
https://www.mrdagarna.nu/tema2022/
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TÄNKVÄRT 

 
 

 
"Retar du upp dig på ting som är små, 
så är du väl inte större än så.” 
 
 

/Alf Henrikson (1905 - 1995) författare, poet, översättare och tidningsman. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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