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Redaktören har ordet   
 
Dessa modiga damer (herrar) som i en mogen ålder förverkligar sina drömmar!  
 
Ruth 103 år, peppar oss yngre att utmana oss själva. Vågar hon, så vågar vi. 
 
Somliga är kreativa och har en så kallad ”bucket list”, en lista över saker och 
upplevelser man önskar genomföra under sin livstid.   
 
Bara att ”önskar” genomföra inte ändras till ”måste” genomföra vilket låter som en 
uppenbar stressfaktor. 
 
Oavsett ålder skulle jag, som oerhört höjdrädd, inte ha fallskärm på en eventuell lista. 
  

Här hoppar 103-åriga Ruth fallskärm – 

och slår världsrekord 
”Det var underbart vackert däruppe” – se Ruth Larssons 

rekordhopp i klippet 

 
 

Ett något mer sansat evenemang i sommarkvällen för oss mindre äventyrslystna;  
 
Lördag den 4 juni håller många av Uppsalas museer öppet ända fram till midnatt.  
En chans för gamla och nya besökare att uppleva stadens museer med ett brett 
program med många roliga aktiviteter. 

destinationuppsala.se/event/museinatten-2022/ 

Sista Torsdagsbladet för säsongen den 16 juni, 
/Helene 
______________________________________________________________ 
PostNord höjer priset för vissa tjänster från och med 1 juli 2022 

De nya priserna gäller 1:a-klassbrev samt svarspost inom de lägsta viktintervallen för både 

inrikes och utrikes.  

För våra föreningar innebär detta att för de utskick som skickas med ”Porto betalt” kommer 

priset för brev som väger högst 50 gram öka med 0,63 kr, från 8,75 kr till 9,38 kr. För brev som 

väger 51–100 gram ökar priset med 1,25 kr, från 17,50 kr till 18,75 kr. 

Med FUL:s serviceavgift blir den totala portokostnaden 10, 32 för brev som väger högst  

50 gram och 20, 63 för brev som väger 51–100 gram. 

Prishöjningen gäller inte brev som väger mer än 100 gram.  

Priset för ett frimärke är oförändrat 13 kr. 

/Jocke Gunnarsson  

Funktionsrätt Uppsala län 

https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/nytt-varldsrekord-nar-103-ariga-rut-larsson-hoppade-fallskarm
https://svt.se/nyheter/lokalt/ost/nytt-varldsrekord-nar-103-ariga-rut-larsson-hoppade-fallskarm
https://destinationuppsala.se/event/museinatten-2022/
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Kampanjvecka 2, 6-10 juni 2022 (vecka 23):  

 

Jämlik vård för alla! 
Inför valet 2022 fokuserar Funktionsrätt Sverige på fem särskilt viktiga frågor 

utifrån rätten till jämlik hälsa. Den andra kampanjveckan handlar om rätten till en 

jämlik vård. Under kampanjveckan hjälps vi åt att sprida våra kampanjbudskap i 

våra egna kanaler men också genom att skriva debattinlägg i andra medier. 

Kampanjbudskap 

Funktionsrätt Sverige vill: 

 Att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att identifiera och 

åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård (inklusive tandvården).  

Planen ska omfatta både diagnostik och behandling så att överdödligheten i 

vissa sjukdomar hos personer med funktionsnedsättning elimineras. 

 Att personcentrerad vård genomförs i hela landet och att 

funktionsrättsrörelsen involveras i arbetet. 

 Att staten finansierar minst 1 250 nya specialistläkare i allmänmedicin för att 

stärka primärvården. 

Obs! I alla inlägg som publiceras på sociala medier behöver det tydligt framgå att 

budskapet kommer från Funktionsrätt Sverige. Du kan exempelvis skriva ”Vi delar 

Funktionsrätt Sveriges uppfattning att…” istället för ”Vi vill att…”.  

Du kan även illustrera inläggen med någon av nedanstående bilder från Mostphotos. 

OBS! Bilderna får bara användas i samband med Funktionsrätt Sveriges valbudskap 

och därför är det viktigt att det tydligt framgår att vi står bakom budskapet. 

I samband med valbudskapet om rätten till jämlik vård använder vi hashtaggen 

#Funktionsrättsval22 alt #Valet 22 tillsammans med #Rättentilljämlikvård  

Kampanjsida 

På Funktionsrätt Sveriges webbplats finns våra valbudskap samlade under rubriken 

Vi tycker -> Valet 2022 . 

Sidan för den här kampanjen finns via den här länken: Rätten till jämlik vård 

Här kommer vi också att lägga ut en kampanjfilm den 6 juni!  

 

https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/alla-elever-har-ratt-till-en-fungerande-skolgang/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/vara-kampanjveckor/6-10-juni-jamlik-vard-for-alla/
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Skriv debattartiklar och inlägg i sociala medier! 

Under kampanjveckan publicerar Funktionsrätt Sverige en debattartikel om hur 

bristen på jämlik vård drabbar personer med funktionsnedsättning.  

Vinkeln är att bristerna inom vården leder till försenade diagnoser och behandling 

och i värsta fall till för tidig död för personer med funktionsnedsättning.  

Det behövs en nationell plan, en nationell handlingsplan för att identifiera och 

åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård. 

Vi ser gärna att ni även initierar egna utspel i form av debattartiklar eller inlägg i 

sociala medier utifrån våra kampanjbudskap.  

Här är några tips på text och bilder som ni kan utgå ifrån.  

”En personcentrerad vård kräver både resurser och aktiv involvering” 

Läs mer och hitta källor sid 14-15 i rapporten om Rätten till en jämlik vård  

Du har rätt till en god, jämlik och personcentrerad vård oavsett var i landet du bor 

och vem du är.  

En personcentrerad vård innebär ett partnerskap där de professionella lyssnar på 

patienten och de anhöriga och ser patientens unika situation.  

För att det ska bli möjligt måste det finnas kunskaper hos vårdpersonalen om 

olika funktionsnedsättningar och komplexa sjukdomstillstånd.  

När nu omstruktureringen av hälso- och sjukvården mot en mer omfattande 

primärvård är klubbad, är kärnan även här ett personcentrerat förhållningssätt.  

För våra medlemsgrupper med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning 

är kontinuiteten särskilt viktig – att en och samma läkare, eller annan vårdpersonal 

kan besökas på vårdcentralen men också kontaktas digitalt.  

För att kunna följa det riktvärde som Socialstyrelsen angett för det antal invånare som 

en läkare som arbetar i primärvården kan vara fast läkarkontakt för saknas det 

tusentals specialister i allmänmedicin.  

16 av 21 regioner saknar dessutom kompetensförsörjningsplaner för primärvården. 

Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet 

För den med kronisk sjukdom och samsjuklighet är behoven komplexa. 
 Här krävs en fast vårdkontakt som kan vara ett stöd i att koordinera alla de olika 
vårdkontakter vi har.  

Personer med funktionsnedsättning upplever och har en sämre hälsa än resten av 

befolkningen. Vi vet att personer med funktionsnedsättningar riskerar senare 

diagnos och behandling, som i värsta fall leder till en för tidig död.  

 

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/04/Jamlik-vard-for-alla.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-4-7896.pdf
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Vi ser också att många personer med olika funktionsnedsättningar upplever 

bristande bemötande inom vården. Det kan handla om att vårdpersonal talar över 

huvudet på en, att man inte tillfrågas om hur man upplever sin egen situation eller 

sina egna behov eller att det saknas kunskap om ens sjukdomshistoria.  

 

Det faktum att många personer med intellektuell funktionsnedsättning redan idag har 

alla sina vårdkontakter inom primärvården, sätter ljuset på behovet av en 

kompetenshöjning. 

 

Funktionsrätt Sverige har i remissvar och debattartiklar poängterat att för att en 

personcentrerad vård för alla ska bli verklighet krävs ett omfattande förändrings- 

och utvecklingsarbete, stora personella och ekonomiska resurser samt 

kommunikativa insatser för genomförandet.  

Här krävs också aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen.  

För att visionen om en personcentrerad vård ska bli verklighet krävs 

 en nationell samordning av genomförandet av personcentrerad vård,  

där aktiv involvering av funktionsrättsrörelsen, enligt FN:s 

funktionsrättskonvention, är en självklar del. 

 att SKR får uppdraget att initiera en nationell utbildningsinsats när det  

gäller att höja kunskapen om olika funktionsnedsättningar hos vårdpersonal 

på olika nivåer. 

 ett rejält resurstillskott inom primärvården. Till att börja med krävs att staten 

finansierar minst 1250 specialistläkare i allmänmedicin. 

 

”Tandvård ska ingå i högkostnadsskyddet”  

Läs mer och hitta länkar, sid 12-13 i rapporten om Jämlik vård. 

Personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har ofta ett stort 

tandvårdsbehov. Den höga kostnaden för tandvård gör behoven svåra att åtgärda, 

något som på sikt leder till en allt sämre tandhälsa.  

Därför vill vi att tandvården blir en del av högkostnadsskyddet för vård. 

Den sämre tandhälsan hos personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk 

sjukdom är en följd av funktionsnedsättning, medicinering, strålbehandling, 

nutritionsproblem, olycksfall eller annat.  

I kombination med den ofta utsatta socioekonomiska situation som många personer 

med funktionsnedsättning lever med, kan detta leda till en negativ spiral, i 

förlängningen med risk för livshotande konsekvenser och stigmatisering. 

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/04/Jamlik-vard-for-alla.pdf
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En god och jämlik tandhälsa är en fråga som är angelägen för hela 

funktionsrättsrörelsen.  

Våra medlemsgrupper har sämre tandhälsa än befolkningen i allmänhet.  

 

Vår kommentar till den stora tandvårdsutredningen ”När behovet får styra – ett 

tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” är att det av jämlikhetsskäl är ytterst 

angeläget att tandvården inordnas i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.  

 

Kostnaden för att inordna tandvården i samma försäkringssystem som övrig hälso- 

och sjukvård beräknades av utredningen till 6,5 miljarder kronor. 

 

Det kan tyckas vara en hög kostnad men en kostnadsmässigt mer jämlik tandvård 

innebär att fler kommer att ha råd att gå till tandläkaren, vilket minskar risken för 

allvarliga besvär senare i livet med stort personligt lidande och stora vårdkostnader.  

En sådan reform gynnar alltså inte bara personer med stora tandvårdsbehov utan är 

också samhällsekonomiskt lönsam.  

Det finns ingen rimlig anledning att det ska kosta betydligt mer att gå till 

tandläkaren än till doktorn. Tänderna är en del av kroppen och bör därmed 

finansieras inom samma system, med samma högkostnadsskydd.  

 

Screening ska vara tillgänglig för alla 

Läs vår rapport om Jämlik vård 

I Sverige genomförs screening i form av mammografi för att upptäcka bröstcancer 

och gynekologiska cellprov för att upptäcka tidiga tecken på livmoderhalscancer.  

 

Inom några år kommer också screening för tarmcancer att införas i hela landet. 

Frågan är om screeninginsatserna är tillgängliga för alla? 

Deltagandet i mammografiscreening skiljer sig åt mellan grupper vilket också skapar 

skillnader i upptäckt av bröstcancer. Det är till exempel vanligare att cancer upptäcks 

i ett senare stadium hos kvinnor med låg utbildning och hos kvinnor med insatser 

enligt LSS och psykisk funktionsnedsättning.  

Kvinnor med insatser enligt LSS har också mer än dubbelt så hög risk som andra 

kvinnor att dö i bröstcancer.  

Även kvinnor med psykisk funktionsnedsättning har ökad dödlighet i bröstcancer.  

Här ser vi behov av tydligare riktlinjer kring hur kallelser till 

mammografiundersökningar går till.  

https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2022/04/Jamlik-vard-for-alla.pdf
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-2020-12-Avgiftsfri-mammografi.pdf
https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-2020-12-Avgiftsfri-mammografi.pdf
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Om kvinnan inte dyker upp är det inte självklart att man får en ny kallelse.   

Det bör man få och om möjligt gärna ett telefonsamtal.  

Det är också viktigt att det finns tillgänglig information, även på lättläst om hur 

viktigt det är att genomgå regelbundna mammografiundersökningar. 

Ett annat problem är att mammografimottagningar inte alltid är tillgängliga.  

Det är inte ovanligt att det inte går att genomföra röntgenundersökningen därför att 

röntgenutrustningen inte går att sänka eller anpassa.  

I nuläget saknas alternativa screeningmetoder som uppfyller kraven på vetenskap 

och beprövad erfarenhet.  

 

Ofta handlar det om ultraljud eller punktion, om det finns förändringar i bröstet. 

Samma problem finns när det gäller screening i form av gynekologiska cellprov för 

att upptäcka cancer i livmoderhalsen.  

 

Det saknas alternativ till gynekologisk stol, vilket gör att många kvinnor med 

rörelsenedsättning inte kan göra ett cellprov, även här erbjuds exempelvis 

möjligheten att ta egen cellprovtagning, viket givetvis inte ger samma tillförlitliga 

resultat. 

Och en senare upptäckt av cancer är alltså förenad med sämre möjligheter till 

behandling och överlevnad.  

Det är alldeles oacceptabelt att den ojämlika vården riskerar att förkorta livet för 

personer med funktionsnedsättning och måste åtgärdas. 

Vi vill se en nationell handlingsplan för att 

 kartlägga och åtgärdar de hinder som finns för att kvinnor ska kunna 

genomföra mammografiundersökning och cellprovtagning. 

 Att staten ställer högre krav på att man från regionernas sida säkerställer att 

kallelse till olika screeningundersökningar verkligen går fram. 

 Att det tas fram nationella riktlinjer för tillgänglig information om vikten av 

att göra screeningundersökningar i olika format som vänder sig till personer 

med funktionsnedsättning. 

 

Läs generellt om behovet av kartläggning av ojämlikhet inom vården med avseende 

på personer med funktionsnedsättning. Texten ovan ger några exempel på 

konsekvenserna av detta.  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-184/SURROGATE/Mammografiscreening%20och%20radiologisk%20br%c3%b6stdiagnostik.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/HS9766-305841775-184/SURROGATE/Mammografiscreening%20och%20radiologisk%20br%c3%b6stdiagnostik.pdf
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder/battrehalsa.24420.html
https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/funktionshinder/battrehalsa.24420.html
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Bild 1. Kvinnlig tandläkare behandlar patient 

Länk till bilden hos Mostphotos (om du vill köpa bilden för att användning i andra 

sammanhang än vår valkampanj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Läkare i intensivvård som tittar på testresultat 

Länk till bilden hos Mostphotos (om du vill köpa bilden för att användning i andra 

sammanhang än vår valkampanj) 

 

Funktionsrätt Sveriges vallogga 

Du får gärna använda vår vallogga som illustration av inlägg på webbplats eller i 

sociala medier. Det finns fyra varianter av vår vallogga på kampanjsidan: 

 

Rätten till jämlik vård  

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.mostphotos.com/sv-se/42714417/woman-doctor-dentist-treating-teeth-to-patient-in-dental
https://www.mostphotos.com/sv-se/23049595/doctor-in-intensive-medical-care-checking-results-of
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/vara-kampanjveckor/6-10-juni-jamlik-vard-for-alla/


 
 

9 

 
 
 
Till styrelsen, ordföranden kanslichefer, kansliet, kommunikatörer, medlemstidningar och 
samverkansorganisationer i regionerna 
  
Idag skriver vi debatt i Dagens Nyheter tillsammans med tio av våra medlemsförbund.  
 
Artikeln tar upp det allvarliga i att elever med funktionsnedsättning inte omfattas av den 
likvärdiga skolan. Rättigheter uppfylls inte och utan uppföljning i form av nationell statistik 
går det inte att veta vilken effekt olika åtgärder och satsningar har. Läs hela artikeln i DN 
 
Artikeln är en del av vårt valarbete där en av våra frågor handlar om alla barns rätt till en 
fungerande utbildning.  
 
Det är mycket värdefullt om ni delar artikeln så mycket ni kan i era egna kanaler, men 
publicera INTE texten i sin helhet i era egna plattformar. Det är ett villkor från DN debatt! 
 
Undertecknande är: 
Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige 
Berit Robrandt Ahlberg, ordförande, Afasiförbundet 
Mikaela Odemyr, ordförande, Astma- och allergiförbundet 
Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention 
Gunilla Sundblad, förbundssekreterare, Autism- och aspergerförbundet 
Christina Heilborn, förbundssekreterare, FUB 
Gustav Hadin, vice ordförande, Huvudvärksförbundet 
Helena Rönnberg, ordförande, OCD-förbundet 
Magdalena Döragrip, vice ordförande, Primär immunbristorganisationen (PIO) 
Barbro Hejdenberg Ronsten, ordförande, RSMH 
Marina Carlsson, ordförande, Personskadeförbundet RTP 
 
Läs mer om vår valfråga om alla barns rätt till en fungerande skolgång 
  
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.dn.se/debatt/skollagen-fungerar-inte-for-funktionsnedsatta-elever/
https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-i-samhallet-pa-lika-villkor/valet-2022/vara-kampanjveckor/alla-elever-har-ratt-till-en-fungerande-skolgang/
http://www.funktionsratt.se/
http://www.respektforrattigheter.se/
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Den 2 juni är det Internationella Artrosdagen.  
Gör ett test, läs mer och gå en kurs. 
 
Gör ett test! Tar ca 5 minuter, läs mer eller gå en kurs om Atros 
Ont i lederna? (reumatiskt.se) 
 
 

Ont i lederna? 

Om reumatiska sjukdomar. Det finns flera typer av reumatiska ledsjukdomar.  
Ledgångsreumatism är en inflammatorisk ledsjukdom som oftast börjar med  
svullnad eller värk och stelhet i leder, ofta i de små lederna i händer eller fötter. 

 

 
Läs mer! 
Att leva med artros - Reumatikerförbundet 
 
Gå en kurs! 
Att leva med artros - Reumatikerförbundet 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://reumatiskt.se/ontilederna/
https://reumatiskt.se/ontilederna/
https://reumatiker.se/att-leva-med-artros/
https://reumatiker.se/courses/att-leva-med-artros/
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Neuropromenaden 2022 
 

Nu är det dags! Gå, rulla eller spring valfri sträcka med Neuro i Uppland! 

En halv miljon invånare i Sverige lever med en neurologisk diagnos.  
En halv miljon!  
 
Trots det är det långt ifrån alla som vet vad neurologi är.  
Neuroförbundet vill lyfta detta och samtidigt samla in pengar till 
forskning.  
 
Den 6 maj till 6 juni genomförs årets Neuropromenad i hela landet. 

Du kan delta på egen hand eller tillsammans med någon, och samtidigt 
stödja neurologisk forskning om du vill.  

När: Du promenerar någon gång mellan den 6 maj och 6 juni. 

Var: Valfri plats. Eller i Enköping, Uppsala eller Östhammar när 
gemensamma promenader ordnas (info på hemsidan). 
 
 
Anmälan: Klicka på Neuro i Uppland  
 
Fyll själv i valfri startavgift när du anmäler dig.  
Alla gåvor och startavgifter går direkt till neurologisk forskning.   
 
Häng med på promenad du också! 

 

 

 

 

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/uppsala-laensfoerbund/nyheter-och-aktiviteter/neuropromenaden/
https://www.neuropromenaden.se/neuro-i-uppland
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Informationsträff om Feldenkraismetoden  

Neuro Uppsala-Knivsta bjuder in alla intresserade att höra 
på ett föredrag och även få möjlighet att pröva hur det 
känns att göra några rörelser enligt denna metod. 

Tid: tisdag den 7 juni kl. 19.00 

Plats: Kungsgatan 62, 4 tr upp (Storan), hiss finns 

Föreläsare: Lisa Ring, Auktoriserad Feldenkraispedagog  

Ingen föranmälan! 

Vad är Feldenkraismetoden? 
Feldenkrais® är en metod där du med hjälp av små, lätta rörelser ökar ditt 
medvetande om ditt rörelsemönster, andning och hållning.  
 
Vi utnyttjar hjärnans plasticitet för att förbättra din förmåga att röra dig. 
Metoden är lämplig för alla, men också specifikt för dig med neurologiska 
problem/sjukdom. 

En Feldenkraispedagog arbetar med att visa dig nya sätt att röra dig på.  
På så sätt kommer du att hitta enklare, bättre sätt att göra saker på, som att ta, 
sitta, vända dig om, stå och andas vilket kan minska smärta.  

Metoden kan utövas både i form av individuell behandling då pedagogen med 
lätt beröring arbetar med din kropp, samt träning i grupp.  
De kan utföras sittande på stol/rullstol eller liggandes. 

Jag, Lisa Ring vill bjuda in till en informationskväll där jag berättar mer om 
metoden och vad den betytt för mig, samt ge en ”prova på lektion”.  

Du kan också hitta mer information om Feldenkrais på min hemsida 
www.ringirorelse.se samt Svenska Feldenkraisförbundets hemsida 
www.feldenkraismetoden.org 
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Oljemåleri 
Sommarkurs i oljemåleri på Rättarn med Carita Sirén 

 
Vi lär oss: 

- hantera färger och avfall enligt miljöreglerna. 

- preparera pannåer, prova olika underlag att måla på. 

- lite om att blanda färger och konsthistoria. 

 
Vi målar med äkta konstnärsoljefärger utomhus måndag till torsdag. 

På fredagen genomgång, finfika och hämtning av verk. 

 
Tider: 4-7 juli måndag - torsdag kl 12:30 - 15:30 

Fredag 8 juli kl 13:00 - 15:15 

 

 

Oljemåleri på Rättarn i samarbete med socialpsykiatrin i Uppsala kommun 

Tid: Sommarkurs måndag till fredag vecka 27 

Plats: Träffpunkt Vänkretsen, Rättarbostaden, Vårdsätravägen 76 A, Uppsala 

Materialkostnad: 300 kronor 

Anmälan: via www.sv.se/uppsala, sökord: Rättar, senast 28 juni 

Kontaktperson Studieförbundet Vuxenskolan Anna-Maria Lundberg 018-10 23 86 

Plats för kultur 
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Goda levnadsvanor bland barn och unga i Uppsala län  

den 25 augusti 

 
Välkommen till en heldag då Region Uppsala tillsammans med Sveriges 
kommuner och regioner bjuder in till avstamp för att nå systematik och  
kraft i länets samarbete för goda levnadsvanor bland barn och unga.  
Ett samarbete med särskilt fokus på fysisk aktivitet och matvanor. 
 
Vårt samarbete ska ses som en långsiktig investering i vilken vi bör bli effektivare.  
Vi vet alla att hälsa och välbefinnande har en livslång inverkan på många sociala och 
ekonomiska utfall.  
Denna dag träffas förtroendevalda, chefer och strateger med ett huvudansvar för 
hälsofrämjande och förebyggande arbete för att inspireras men också för att hitta  
synergier för vårt samarbete. 
Klicka på knappen nedan för att läsa mer och anmäla dig. 
 

Anmälan  

 

 

Denna workshop äger rum:  
Torsdag den 25 augusti klockan 09:00-16:00 på 
Elite Hotell Academia 
  
(Suttungs gränd 6, i samma hus som Länsstyrelsen Uppsala län vid Uppsala resecentrum). 
Workshopen är kostnadsfri med lunch och kaffe. 

http://lul.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/201/?EventId=65&Email=janne.wallgren@c.hso.se&RecipientId=1929
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Välkommen till fikakväll på infoteket 

 
 

Vi välkomnar våra samarbetspartners inom föreningslivet 
 
 

Är du aktiv inom funktionsrättsrörelsen eller annan förening med 
fokus på funktionsnedsättningar? 
I så fall är du varmt välkommen till infoteket 31 augusti kl 18–20. 
  

 Kom och upptäck - eller återupptäck infoteket. 
 Träffa infotekets personal och hör vad som är på gång framöver. 

 Fika, mingla och träffa andra föreningsaktiva. 

  
  

Välkommen! 

 
  

 
OSA senast 29 augusti 

  

Med vänlig hälsning 

Ann Liljemark, TF chef för infoteket. 
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Våra husdjur 
Välkommen till studiecirkel om våra vanliga och ovanliga husdjur i Sverige. 

 
Vi lär oss mer om att ha husdjur och vi delar erfarenheter med varandra. Vi har ett eller flera 

teman för varje träff som vi beslutar om tillsammans. 

 
Frågor som pratar om är t ex: Vad är viktigt för att husdjuret ska må bra? Hur påverkar husdjuret 

människors hälsa? 

 
Vi träffas vid åtta tillfällen, åtta fredagar i rad. 

Att delta i studiecirkeln är kostnadsfritt. 

Studiecirkeln går vår och höst och det går bra att delta i studiecirkeln flera gånger. 

Välkommen med din anmälan! 

 

 
 

Våra husdjur start 2 september på Pepparn - återhämtningscirkel inom socialpsykiatri 

Tid: Fredagar kl 14 - 15.30 

Lokal: Aktivitetshus Pepparn, Årstagatan 14, Uppsala 

Ledare: Maria Dey 

Anmälan: På Tinget eller via ww.sv.se/uppsala, sökord husdjur senast 26 augusti 

Kontaktperson: Anna-Maria Lundberg, 018-102386, anna-maria.lundberg@sv.se 

Plats för dig 
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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 

 

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 på;  

 Våra utbildningar - ABF 
  

mailto:andrea.hillgr
mailto:en@abf.se
abf.se/uppsala/forening
abf.se/uppsala/forening
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-i-uppsala-lan/varautbildningar/
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Enkät om grundläggande betaltjänster 
Länsstyrelsen Uppsala län rapporterar varje år om tillgången till de grundläggande 

betaltjänsterna i länet.  

 

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna ta ut kontanter och 

betala räkningar oavsett var i landet de bor samt att företag och föreningar ska kunna sätta 

in sina dagskassor på bankkonton.  

 

För att samla in information om hur bland annat tillgången till och användningen av 

kontanter har förändrats över tid så har länsstyrelsen nu tagit fram en enkät riktad till 

privatpersoner.  

 

Svaren i enkäten är anonyma och används som underlag i länsstyrelsens bevakning.  

Enkäten är öppen till och med den 15 september. 

För att komma till enkäten, öppna kameran på din telefon eller surfplatta.  

Rikta den mot QR-koden och följ sedan anvisningarna på skärmen. 

Du kan också skriva in följande länk i webbläsaren på din dator, surfplatta eller telefon för 

att komma till enkäten: 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d70dc133-3fd9-4f05-bff5-

b0adb317fb9f?displayId=Swe2496251 

Om det inte fungerar med din telefon eller surfplatta eller om du vill att vi hjälper dig att få 

dina svar registrerade, vänligen kontakta  

Ted Bergman 010-223 34 01 eller Alexander Sperl 010-22 33 490. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d70dc133-3fd9-4f05-bff5-b0adb317fb9f?displayId=Swe2496251
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d70dc133-3fd9-4f05-bff5-b0adb317fb9f?displayId=Swe2496251
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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.  

 

  

https://www.upplandsstiftelsen.se/jubileumsdag-upplandsstiftelsen-50-ar-12__6004
https://g.page/Wiksslott?share
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Så var det dags för årets andra nyhetsbrev med fokus 
på social hållbarhet   

 
Pandemiåren har klingat av. Vi har börjat träffas igen, både på arbetsplatser, seminarier och 

konferenser. Det är efterlängtat. Men vi har också mött nya utmaningar, med ökade 

flyktingströmmar och oro i Europa.  

 

Det finns en hel del kvar att lösa men både myndigheter och civilsamhällesaktörer jobbar för 

högtryck nu. Även om situationen är krävande så ser vi att viljan, samarbetsförmågan och 

kapaciteten finns och vi har goda förutsättningar i arbetet för ett hållbart Uppsala län. 

 

Från och med i år gör vi på Länsstyrelsen också en särskild satsning på att samordna långsiktiga 

och preventiva åtgärder. Att sätta in åtgärder för dem som redan har drabbats av missbruk eller 

brott har sin givna plats, men för att nå en hållbar förändring måste de främjande och 

förebyggande insatserna ökas.  

Genom att göra mer tillsammans kan vi nå fler, stärka tryggheten och skapa bättre förutsättningar 

för jämlika livsvillkor. Och vi behöver börja tidigt, med fokus på barn och unga. 

 

Det här nyhetsbrevet riktar sig framför allt till dig som arbetar med social hållbarhet inom 

kommun, stat, näringsliv eller civilsamhälle i Uppsala län. Här får du information och tips om olika 

seminarier, utbildningar, nätverksträffar och andra aktuella händelser. 

 

Vi på Länsstyrelsen vill önska dig en riktigt fin sommar och lycka till i arbetet! 

Tony Engström, Chef vid Enheten för social hållbarhet 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
16 eller 20 juni - Utbildning om bidragsbrott  
Enskilda kriminella eller i organiserad form förser sig med pengar från välfärden som de inte 
ha rätt till. Vi pratar om miljardbelopp varje år som går att förhindra. 
Var med på en utbildning som ordnas av Försäkringskassan och lär dig mer hur du kan 
motverka bidragsbrott och vad du som utbetalande handläggare eller samordnare kan  
göra för att minska felaktiga utbetalningar i din kommun.  
 
Utbildningen ges via Skype den 16 eller 20 juni kl 13.00-14.30. 

Anmälan till 16 juni 
Anmälan till 20 juni. 
 
 

  

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-5e53e879334c0a8ce7fba6b681472c6a&c=d5613fe568
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-678e3f944c0c9b30bd7893c1234b1275&c=7b387eff5a
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-b7de76063e76d4c853019f9e4071d02a&c=85d0724678
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9 juni - Uppsala universitets 
frukostseminarium:  
Statens värdegrund och de mänskliga 
rättigheterna 
Vad är statens värdegrund och hur är den 
relaterad till olika offentliga uppdrag?  
 
Elena Namli och Per Sundman, Uppsala 
universitet reder ut innebörden i talet om 
gemensam värdegrund för statsanställda och 
relaterar det till de mänskliga rättigheterna. 
 
Hur är statlig värdegrund förenlig med 
moralisk pluralism och när riskerar den att 
användas för att diskriminera människor? 
Mötet äger rum i Stockholm,  kl. 08.00-10.00. 

Läs mer 
 

 

2,5 miljoner kronor fördelas till 
kommuner och civilsamhällesaktörer 
för integrationsinsatser i länet inom 
ramen för TIA 
Under våren 2022 har Länsstyrelsen beviljat 
statsbidrag till integrationsprojekt för 
asylsökande och massflyktingar.  
 
De beviljade medlen kommer att användas 
till insatser där asylsökande och 
massflyktingar lär sig det svenska språket,  

lär sig mer om det svenska samhället eller 
där de kan delta i aktiviteter som främjar 
hälsan. 
 

 

  

  
 

  

 

  

Sök ersättning för utvärdering av Brottsförebyggande insatser/projekt 
Varje år i september går det att söka ekonomiskt stöd hos BRÅ för att utvärdera 
brottsförebyggande insatser.  
Brå kan under 2022 bevilja stöd upp till 400 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar  
i syfte att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete. 

Läs mer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
  

  
  

9%20juni%20-%20Uppsala%20universitets%20frukostseminarium:%20Statens%20värdegrund%20och%20de%20mänskliga%20rättigheterna
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-0afce10eb5086861422b56a034254aa0&c=6c4f6a0c90
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-8e0092994f84fbb77e9db5437e371d0d&c=2c5de9bbc9
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Coronapandemin och jämställdheten 
Jämställdhetsmyndigheten bedömer att 
pandemin kan få effekter på samtliga sex 
jämställdhetspolitiska delmål.  
Tex visar en rapport att pandemin har haft 
negativ påverkan på den ekonomiska 
jämställdheten.  
Kvinnor har förlorat inkomst i större 
utsträckning än män.  
Samtidigt har fler kvinnor än män fått  
arbeta hårdare under mer ansträngande 

arbetsförhållanden. 

Läs mer 
 

 

 

  

Delaktighetsguiden 
Sedan september 2021 har 28 myndigheter 
och Folkbildningsrådet i uppdrag av 
regeringen att arbeta med den nya 
funktionshinderspolitiska strategin.  
 
För att stödja strategimyndigheterna och 
andra aktörer som vill öka kunskapen om 
funktionshinderspolitiken lanserar MFD  

en ny Webbutbildning, Delaktighetsguiden.  
 
Syftet med utbildningen är i första hand att 

de myndigheter som berörs av den 
nationella funktionshinderspolitiska strategin 
ska få mer kunskap om området.  
 
Men även andra som vill lära sig mer om 
funktionshinderspolitiken kan ha användning 
av utbildningen.  
Utbildningen består av en blandning av 
filmer, text och övningar där du samlar på  

dig kunskap. 

Läs mer 
 

 

 
 

 

  

  

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-72a41902b8198adb9de2596808cb10ff&c=3e7beb692d
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-9b3b46d2701200b7cf21658ddac92234&c=98c896bac9
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-ad1d8b5dcf522b8ff680b614882a6cde&c=7b087b348c
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-8f787523737da5a7efd6c2eb799950b6&c=c04a7a5759
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-9017e9a3517cc2d70f612ea4c76d83a0&c=d06a74dd87


 
 

23 

 

 

 

Save the date - olika utbildningar: 
 
31 augusti Vikten av att förebygga brott och 
utsatthet genom goda relationer och samtal om sex 
– riktat till personer som i sitt yrke möter föräldrar 
och andra viktiga vuxna till unga med intellektuell 

och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  
Några av föreläsarna under dagen kommer vara FUB Uppsala, Funktionsrätt Sverige, 
Hälsoäventyret (Region Uppsala) och MUCF – Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. Mer information och inbjudan kommer! 
 
21 september klockan 13:00 Länsgruppen mot mäns våld mot kvinnor - tema kartläggning 
stadigvarande boende. Mer information och inbjudan kommer! 

 
En vecka fri från våld 21–25 november – Allas ansvar att förebygga våld. 
Måndagen den 21 nov arrangerar Länsstyrelsen Uppsala län tillsammans med tre andra 
länsstyrelser tre digitala seminarier under parollen Allas ansvar att förebygga våld. 
  
Ett seminarium kommer ha fokus på maskulinitet och normer, ett andra seminarium kommer 
handla om åskådare och civilkurage och det tredje seminariet under dagen kommer fokusera 
på vuxna och föräldrars ansvar att förebygga våld. 

 

  

  
 
 

lansstyrelsen.se/uppsala 
 
 
 
 
  
  

 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Nu har du möjligheten att nå ut till en bred målgrupp med din verksamhet, idag öppnar  
vi nämligen monterbokningen för MR-dagarna i Örebro 17–18 november!  

 

I Sverige har trygghet och säkerhet seglat upp som en av väljarnas viktigaste frågor  
inför valet 2022. 
Begreppen används ofta för att beskriva ett behov av att skydda någon eller något  
mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller ordningsstörningar.  
Men många olika faktorer påverkar människors upplevelse av trygghet, och för att skapa  
ett samhälle som erbjuder trygghet för alla så måste många olika bitar finnas på plats. 
  
I årets temafilm har vi låtit olika personer svara på frågan  
"Vad får dig att känna dig trygg och säker?". 

 
Nu kan du boka monter på MR-dagarna i Örebro! 

Nu är årets monterbokning öppen! MR-dagarna är ett perfekt forum för dig som vill nå ut  
till en bred målgrupp med din verksamhet samtidigt som ni har möjligheten att nätverka  
och knyta nya kontakter. 
 
De senaste åren har MR-dagarna haft mellan 3000–5000 besökare per år.  
Dem som besöker MR-dagarna är allt från politiker, tjänstepersoner, lärare, till studenter,  
skolklasser och en intresserad allmänhet. 

Boka i tid, begränsat antal platser! 
 

 

Läs mer och boka monter här!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://invitepeople.com/public/pages/53593
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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 

 
 

 
"Ett negativt sinne kommer aldrig 
att ge dig ett positivt liv." 
 
/Okänd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

