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Redaktören har ordet 
 
 

Vilken bagatell att stå och köa på Arlanda, passmyndigheten, vallokalen etc! 
 
Här snackar vi ett slingrande lämmeltåg på åtta kilometer och upp mot 25 timmars 
väntan för att ta farväl av den engelska drottningen. 
 
En pampig statsbegravning av en respekterad och omtyckt regent.  
svtplay.se/ drottning-elizabeth-ii-hor-om-traditionerna-kring-begravningen 
 
Måste erkänna att jag fascineras av det engelska kungahuset, dess människor, 
traditioner och skandaler.  
Likt en händelserik dokusåpa jämfört med Sveriges mer nedtonade kungafamilj. 
 
Drottningen har under sin 70 år långa regeringstid tvingats manövrera flertalet 
motgångar som skakat om det brittiska kungahuset. 
Även en republikan kan frossa i fängslande dokumentärer på SVT play! 
 
 
svtplay.se/drottning-elizabeth-ii-ett-liv-pa-tronen 
 
svtplay.se/elizabeth-ii-motgangarnas-drottning 

 
 
Plaggen som gjorde Drottning Elizabeth till en stilikon 
Drottning Elizabeth stack ut bland andra kungligheter med sina färggranna dräkter.  
Det enda svarta var den sedvanliga handväskan.  
 
 
Hur ska det gå för den inte helt populäre Charles att ta över kronan och axla ansvaret 
efter sin mor? 
Blir det en rejäl utmaning för Ulf och moderaterna att bilda en regering som kommer 
överens och som tillgodoser sina väljare?  
 
(Fördel Charles kan vara att ingen i den brittiska historien har varit tronföljare lika 
länge. Ulf däremot var förmodligen inte påtänkt som ”moderat krabat” under sent 
1940-tal). 
 

För er som vill köa lite till (?) efter valdeltagandet så invigs Uppsalas nya stadshus på lördag, 
stadshuset/invigning-av-stadshuset/ 

 
/Njut av höstens färger och klara luft, 
Helene  

 
 
 

https://www.svtplay.se/%20drottning-elizabeth-ii-hor-om-traditionerna-kring-begravningen
https://www.svtplay.se/video/30477108/elizabeth-ii-motgangarnas-drottning
https://www.svtplay.se/video/30477108/elizabeth-ii-motgangarnas-drottning
https://svt.se/kultur/drottning-elizabeth-mode-stil-stilikon-modeikon-hulda-andersson-monokrom-outfits
https://svt.se/kultur/drottning-elizabeth-mode-stil-stilikon-modeikon-hulda-andersson-monokrom-outfits
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/stadshuset/invigning-av-stadshuset/
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Måndagen den 29 augusti hade FUL, FUL:s medlemsföreningar ett 
möte/dialog med politiker som representerar Uppsala län i Sveriges 
riksdag, i konferensrum Storan, Kungsgatan 62 i Uppsala.  
 
De närvarande politikerna presenterade sig och berättade om hur de tänker 
driva arbetet i Sveriges riksdag för rätten till självbestämmande och full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med 
funktionsrättskonventionen.    
 
Sedan följde ett öppet forum för frågor/dialog. 
 
På fotot (foto: Hans Wennberg) ser ni från vänster:  
Ilona Szatmari Waldau (V), Jacob Risberg (MP), Jessika Roswall (M),  
Catarina Deremar (C), Björn-Owe Björk (KD), Lina Nordquist (L),  
Vivianne Macdisi (S) och Mattias Jansson (SD). 
 
 
 
Hälsningar 
/Janne    
 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman 
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hsouppsalalan.org/
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Hej! 
 
Nu när valdagen har passerats vill vi påminna om möjligheten att 
rapportera hinder för att rösta i höstens val. 
 
Det är funktionsrättsorganisationer som kan rapportera - det kan  
vara lokalföreningar i medlemsförbund eller samarbetsorgan i län  
och kommuner.  
 
Vi hoppas att du vill hjälpa till att sprida informationen inom din 
organisation.  
 
Rapporteringen är öppen fram till den 15 oktober. 
 
All information och länk till formulär finns via den här 
länken: www.funktionsratt.se/valhinder. 
 
Vänliga hälsningar 
  
Tor Gustafsson 
Kommunikatör 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
070-169 98 61 
www.funktionsratt.se     
 
  

http://www.funktionsratt.se/valhinder
http://www.funktionsratt.se/
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Funktionsrätt Sverige kommer alltid att stå fast vid alla människors lika värde  

Ordförande Elisabeth Wallenius och generalsekreterare Nicklas Mårtensson; 
 
Med detta uttalande vill vi tydliggöra att Funktionsrätt Sveriges värdegrund är de mänskliga 
rättigheterna och som de förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Vi kommer aldrig att vika från principen om alla människors lika värde, varken i 
det stora eller i det lilla. 
 

Vi har ett valresultat, men ännu ingen regering.  
Oavsett politisk hemvist vet vi att många av våra medlemmar och anhängare är oroliga för vad 
det nya politiska landskapet kommer att innebära. Både på kort och lång sikt. 
 
Det råder som vid alla maktskiften en osäkerhet kring i vilken riktning aktuella och viktiga 
sakpolitiska frågor som vård, skola, socialförsäkring och arbetsmarknad kommer att påverkas. 
Men oron handlar också om hur olika starka tendenser inom politiken kommer att påverka den 
etiska kompassen när det gäller mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.  
Här kommer alla vägval att vara väsentliga, både i nuet men kanske främst framöver. 
 
Funktionsrätt Sverige kommer att granska dessa vägval. Vi kommer att kritisera och agera kring 
beslut, reformer, uttalanden och samhällsförändringar som vill göra skillnad på människor 
utifrån den mänskliga mångfalden, oavsett om det handlar om ex funktionsnedsättning, kön, 
sexuell läggning eller identitet, religion, hudfärg eller etnisk bakgrund. 
 
Funktionsrätten omfattar alla människor i Sverige och när vi driver intressepolitik kommer vi 
alltid att ha alla människors rättigheter för ögonen. 
 
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige 
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige 
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P. M. angående färdtjänstens överförande från kommunen till regionen 

 

1. Färdtjänsten började som ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.  

Projektet gällde enbart blinda och rullstolsburna. Det var i Malmö i mitten av 1960-talet. 

Synskadade skulle få använda taxi, rullstolsbundna skulle få hjälp av brandkåren.  

Projektet fungerade bra och permanentades i kommunal regi.  

 

Uppsala kommun följde snart efter, och samma förutsättningar gällde här. synskadade fick 

hjälp av taxi, rullstolsburna av brandkåren. 

 "Personkretsen" vidgades snart, så att den omfattade också mindre rörelsehindrade och 

pensionärer som hade problem med rörligheten, och som hade nytta av färdtjänst med taxi. 

2. För oss synskadade ersätter färdtjänsten gång, cykel och egen bil, inte kollektivtrafik.  

Vårt problem är inte rörligheten, det är att vårt funktionshinder gör det svårt, ibland 

omöjligt, för oss att orientera oss, att hitta helt enkelt.  

Vi åker tåg, enbart synskada ger inte rätt till riksfärdtjänst.  

Vi åker buss, när det är möjligt.  

 

Problemet är att hitta till busshållplatsen, vi åker inte alltid hemifrån.  

Sedan ska vi hitta från busshållplatsen till målet för resan, som kan vara nytt för oss.  

Det är missvisande att kalla färdtjänsten "en del av kollektivtrafiken", "ett komplement till 

kollektivtrafiken" eller "en särskild kollektivtrafik", det är inte så färdtjänsten fungerar för 

oss. "Samhällsbetalda resor" är däremot acceptabelt. 

3. Vi har naturligtvis ingenting emot att färdtjänst med Taxi utvidgas till flera grupper, men vi 

protesterar mot att färdtjänsten omformas enbart efter de seende gruppernas förhållanden, 

och att synskadades behov och förutsättningar negligeras.  

Det var ju ändå för oss synskadade färdtjänsten tillskapades. 

4. När färdtjänstlagen infördes den 1 januari 1998, förvandlades färdtjänsten från bistånd till 

transport. Färdtjänsten var inte längre ett led i den funktionsnedsattas strävan att leva ett så 

normalt liv som möjligt och med en hygglig delaktighet i samhällslivet.  

 

Färdtjänsten reducerades till transport av en eller flera personer från en punkt till en annan, 

utan hänsyn till sammanhanget. Lagen är utformad utan insikt i vilken funktion färdtjänsten 

hade haft, och borde ha.  

 

Dessutom har förvaltningsrätten (den i Stockholm) tolkat lagen så, att blindhet inte ger rätt 

till färdtjänst. Domen torde också stå i strid med FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna och FN: konvention om personer med funktionsnedsättning. 
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5. Före avregleringen av taxinäringen fick de blivande taxichaufförerna en grundlig 

information om funktionsnedsattas i sammanhanget relevanta problem.  

Synskadades Riksförbunds informatör var ett stående inslag i denna utbildning.  

Nu anses en sådan utbildning omöjlig att genomföra. 

6. GPS ersätter inte lokalkännedom. Alla adresser finns inte i GPS-systemet. GPS visar 

dessutom allt emellanåt fel.  

Vi kan belägga hur bilen stått och väntat utanför fel adress, och hur bilen stannat utanför fel 

adress både två och tre gånger, innan den kommit rätt.  

 

Chaufförerna har ibland svårt att tolka GPS:en. Många chaufförer har dessutom otillräckliga 

kunskaper i svenska, de kan säga "Välkommen", men de förstår inte muntlig information. 

7. Konkurrensutsättning och upphandling har pressat löner och arbetsförhållanden så att det 

är svårt att få tag i chaufförer, ännu svårare kompetenta chaufförer.   

 

Corona-pandemin, har gjort saken värre, men tendensen var tydlig redan före pandemin. 

Dock är detta ett problem som kan lösas varken på det kommunala eller regionala planet. 

 

Uppsala i september 2022 

Styrelsen för Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta 

 

Kontaktuppgifter: 

Kansli: 018-56 09 21 

Ordförande: Bo Östen Svensson 070-680 58 13 

Vice ordförande: Kenneth Lindqvist 070-302 42 15 

Synskadades Riksförbund Uppsala-Knivsta  

Kungsgatan 64 753 41 Uppsala 

tel:  018-560921/22  

pg: 54 34 47-7  

webbplats: www.srf.nu/uppsala-knivsta  

org nr: 817601-7526  

facebook: srfuppsalaknivsta 
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Varmt välkommen till webbinarium 

Hur blir unga vuxna med psykisk ohälsa mer delaktiga i 

politiken? 

6 oktober 2022 kl. 14-16 

Allt färre unga vuxna med psykisk ohälsa engagerar sig i föreningar och det etablerade 

forumen för politik. Varför är det så? Är de unga vuxna svåra att nå, lata eller oengagerade? 

Eller är det politiken som är svårtillgänglig och/eller omodern? 

Funktionsrätt Uppsala kommuns arvsfondsprojekt Jag gör politik har under tre år samlat 

ett trettiotal unga vuxna med psykisk ohälsa. Tillsammans har de utforskat hur politiken 

skulle kunna bli mer tillgänglig och diskuterat flera politiska områden som berör deras liv. 

De har utformat och deltagit i flera dialoger med Uppsala kommuns politiker och 

tjänstepersoner. 

Vad var det som fungerade? Vad säger forskningen? Vad säger de unga vuxna själva? 

På webbinariet deltar: 

Patrik Malmquist, ung vuxen deltagare i Jag gör politik 

Angelique Prinz Blix, ordförande för omsorgsnämnden i Uppsala kommun och i Jag gör 

politiks styrgrupp (L). 

Hilda Näslund, post doktor i socialt arbete, Umeå universitet. Hennes forskning rör 

huvudsakligen psykisk ohälsa med särskilt fokus på delaktighet och social mobilisering. 

Katarina Grim, lektor i social arbete, Karlstad Universitet. Hon kommer att berätta om sin 

resa in i forskningen och om hur hennes erfarenheter av psykisk ohälsa och vård tillför ett 

viktigt kunskapsperspektiv. Hon kommer också beskriva några teoretiska begrepp 

tillsammans med belysande exempel om hinder och öppningar när det gäller att värdera och 

inkludera erfarenhetsbaserad kunskap i utvecklingsarbete i vård och stöd och i samhället i 

stort. 

Tove Lundin, journalist, författare och expertkonsult i Jag gör politik berättar om 

konkreta exempel på hur projektet arbetat med delaktighet. 

Vi kommer också visa en kort film med några av projektdeltagarnas gripande berättelser. 
 

 
Anmälan görs till info@internexterndialog.se 

 



 
 
 

9 
 

 
 
Nu lanseras Hjärnkrafts första digitala kurs 
 

Nu lanserar Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft kursen Psyk-E bas anhörig som 
kan bidra till kunskap och förståelse om stress, utmattningssyndrom och 
situationen som anhörig.  
Medlemmar i Hjärnkraft kan gå kursen för halva priset. 
 
Utmattningssyndrom innebär en radikal förändring av förmågan att klara såväl arbete som 
familjeliv. Många blir heltidssjukskrivna under lång tid, och även oförmögna att klara av 
omsorg om barn och hem.  
 
Att detta innebär en stor belastning på framför allt partnern men också på andra 
familjemedlemmar är självklart. 
 
Anhöriga i denna situation behöver hjälp och stöd. Det kan gälla frågor som:  
Går det över? Hur länge varar dessa tillstånd? Hur kan de själva handla för att hjälpa sin 
sjuka partner? Kursen Psyk-E bas anhörig kan vara ett bra sätt att hjälpa och stötta.  
 
Kursen är framtagen av professor emeritus Marie Åsberg och hennes forskargrupp på 
Karolinska Institutet i samarbete med Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 
  
Psyk-E bas är ett kompetenshöjningsprogram med några av landets främsta experter inom 
området. Psyk-E bas anhörig består av sex föreläsningar och fyra faktablad. 
 

Att vara anhörig – Bo Blåvarg  
Stress och stressreaktioner – Marie Åsberg 
Vad är utmattningssyndrom – Alexander Wilczek 
Mitt utmattningssyndrom – Pia Dellson 
Rehabilitering vid utmattningssyndrom – Lisa Brändström 
Min återhämtning – Pia Dellson 
  
En onlinekurs är en smidig inlärningsform där du kan ta del av kursen när, var och hur du vill. 
Det enda du behöver är internetuppkoppling samt en smartphone, läsplatta eller dator.  
 
Genom att använda dig av kursens innehållsförteckning är det enkelt att hoppa från avsnitt 
till avsnitt, föra anteckningar, reflektera över innehållet och gå tillbaka för att ta del av 
informationen igen.  
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När du genomfört kursens alla avsnitt får du ett personligt kursintyg.  
Intyget skickas till din e-post. 
 
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft lanserar Psyk-E bas anhörig som är vår första digitala kurs i 
juni 2022. Vi erbjuder den till ett introduktionspris, endast 500 kronor per deltagare. 
För medlemmar är priset 250 kronor per deltagare med kampanjkod.  
 
För dig som är medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är kampanjkoden 
”HJÄRNKRAFT2022”.  
 
Läs mer om (och boka kursen genom att klicka på knappen Köp med kort) på Hjärnkrafts 

webbplats: https://hjarnkraft.se/psyk-ebas-anhorig/. 
 
När du klickar på Köp med kort-knappen dirigeras du vidare till Coursios hemsida, där du 
registrerar ett kundkonto och skapar ett lösenord. 
Betalning hanteras genom Klarna. Sedan kan du ta del av kursen genom att logga in med din 
e-postadress och lösenordet på https://app.coursio.com/login. 
 
Varmt välkommen att ta del av kursen! 
  
  
Med vänliga hälsningar 
  
CECILIA BOESTAD 
förbundssekreterare 
Telefon: +46 8 447 45 33 
Webbplats: www.hjarnkraft.se 
 
 
 
 

 

 

  

https://hjarnkraft.se/psyk-ebas-anhorig/
https://app.coursio.com/login
http://www.hjarnkraft.se/
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REHABILITERING VID LÅNGVARIGA 

BESVÄR EFTER HJÄRNSKAKNING 

 

 
MÅLGRUPP  

Personer som drabbats av hjärnskakning och deras 

närstående. Personal inom rehabilitering och övrig 

sjukvård samt skola som kommer i kontakt med 

hjärnskakningsdrabbade. Beslutsfattare och politiker 

samt övriga med intresse för ämnet. 

 

OM UTBILDNINGSDAGEN  

Utbildningen ger en insikt i komplexiteten vid 

hjärnskakning, de långvariga besvär som många 

drabbas av samt behovet av en optimal rehabilitering. 

Det handlar även om de synbesvär som kan uppstå 

efter en hjärnskakning samt om fysioterapeutisk 

rehabilitering. Utbildningen arrangeras av Hjärnkrafts 

Hjärnskakningssektion och Hjärnskakningsguiden. 

 
 
 
 

Varmt välkommen! 

 

INBJUDAN TILL UTBILDNINGSDAG 

T 

OM HJÄRNKRAFT  

Hjärnkraft arbetar för att personer med 

förvärvad hjärnskada ska få mycket god 

rehabilitering och stöd i sitt dagliga 

liv samt att närstående ska få stöd & 

information. 

Fler behöver individanpassad och 

kvalitetssäkrad hjärnskaderehabilitering 

och det behövs nationella riktlinjer 

för traumatisk hjärnskada samt 

hjärnskadekoordinatorer i samtliga 

regioner. 

 

KORT OM  
 

När: Den 26 september 2022 kl 13:00 - 16:30 

Plats: Via Zoom, länk mejlas efter anmälan. 

Pris: 395:-, medlem i Hjärnkraft eller 

Hjernerystelseforeningen i Danmark 

och i Norge 150:-. 

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

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

https://forms.office.com/r/YJbT8Nmb72 
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MÅLGRUPP  

Målgruppen är, förutom unga vuxna med 

förvärvad hjärnskada och deras anhöriga, 

personal på folkhögskolor, försäkringskassa och 

arbetsförmedlingen, personer som arbetar med 

rehabilitering och habilitering, på assistansbolag 

och politiker. 

 

OM UTBILDNINGSDAGEN  

Vi vet att det finns kunskapsluckor när det gäller 

unga vuxna med förvärvad hjärnskada på väg att bli 

vuxna. Frågeställningarna kan vara många vad gäller 

sysselsättning, arbete, studier och behovet av stöd 

från omgivningen. Utbildningsinsatsen kommer att 

vara digital. 

 
 

 
Varmt välkommen! 

 

UTBILDNINGSDAG 22-10-06  

 
 
 

 
OM HJÄRNKRAFT  

Hjärnkraft arbetar för att personer med 

förvärvad hjärnskada ska få mycket 

god rehabilitering och stöd i sitt 

dagliga liv samt att närstående ska få 

stöd & information. 

Många personer med hjärnskada 

omfattas efter rehabiliteringen av 

lagstadgade SoL – LSS-insatser, 

t.ex personlig assistans. Förbundet 

vill naturligtvis att dessa insatser 

genomförs så bra som möjligt. 

 

 
KORT OM  

 

När: Den 6 oktober 2022 kl 13 - 16:30 

Plats: Via Zoom, länk mejlas efter anmälan. 

Pris: 395:-, medlem i Hjärnkraft 150:-. 

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

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

https://forms.office.com/r/s5P84Qqpsi 

REHABILITERING AV UNGA MED FÖRVÄRVAD 

HJÄRNSKADA - PÅ VÄG IN I VUXENLIVET 
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Infotekets evenemang 
 

Onsdag 
7 september 

klockan 18–20 

Porslinskvinnan - att leva med svår benskörhet En 
personlig berättelse om att leva med osteogenesis 
Imperfecta (OI). 

Liveföreläsning 
med publik 
Uppsala 

Onsdag 
14 september 

klockan 18–20 

Skapa inkluderande fritid 

Om nätverket och webbplatsen Fritid för alla. Och goda 
exempel på hur aktiviteter kan bli tillgängliga för flera. 

Liveföreläsning 
med publik 
Uppsala 

Onsdag 
28 september 

klockan 18–20 

Vad är språkstörning? 

Om språkstörning och att vända oro till glädje, styrka och språklig framgång. 

Digitalt 

live-evenemang 

Torsdag 
29 september 

klockan 18–20.30 

Ett inkluderande bemötande 
En inspirerande föreläsning med fokus på hur du som är 
föreningsledare kan skapa en inkluderande verksamhet. 

Liveföreläsning 
med publik 
Uppsala 

Onsdag 5 oktober 

klockan 19–21 

Depression och utmattning ... eller dyslexi och ADD? 

En personlig berättelse om jakten på hälsa och rätt diagnos. 

Liveföreläsning 

med publik, Enköping 

Onsdag 
12 oktober 

klockan 18–20 

Bli delaktig på nätet 
Om utmaningar, möjligheter och visionen att alla ska kunna ta del av utbudet på 
nätet. 

Digitalt 

live-evenemang 

Torsdag 
13 oktober 
klockan 9–11 

Vad är autism? 

Grundläggande om vad autism är. Ett utbildningstillfälle för dig som inte har så 
mycket förkunskap. 

Digitalt 

live-evenemang 

Onsdag 
19 oktober 

klockan 18–20 

Delaktighet på daglig verksamhet - så här gjorde vi! 

Tellus dagliga verksamhet delar med sig av tips och inspiration. 
Digitalt 

live-evenemang 

Tisdag 
25 oktober 

klockan 9–11 

Vad är intellektuell funktionsnedsättning (IF)? 
Grundläggande om vad IF är. Ett utbildningstillfälle för dig som inte har så 
mycket förkunskap. 

Digitalt 

live-evenemang 

Onsdag 
26 oktober 
klockan 18–20 

Inkluderande fritid: Gör det tydligare med bildstöd Om 
hur du skapar och använder bildstöd för att göra en 
fritidsaktivitet tillgänglig för flera. 

Live-evenemang 
med publik 
Uppsala 

Onsdag 
16 november 

17.30–20.30 

Om anhöriga inte fanns? 
En helkväll om och för dig som är anhörig till någon med 
funktionsnedsättning. 

Live-evenemang 
med publik 
Uppsala 

Onsdag 
30 november 

klockan 18–20 

Vad är trotssyndrom och vilka mekanismer ligger bakom? 

Om trotssyndrom och vad man idag vet om orsakerna bakom. 

Digitalt 

live-evenemang 

Onsdag 
7 december 

klockan 18–20 

Vad är autism? 

Grundläggande om vad autism är. Ett utbildningstillfälle för dig som inte har så 
mycket förkunskap. 

Digitalt 

live-evenemang 

Torsdag 
8 december 

klockan 18–20 

Depression och utmattning ... eller dyslexi och ADD? 

Personliga berättelser och dikter om vägan mot psykisk hälsa. 
Live-evenemang 
med publik, Tierp 

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 

 

Hösten 
2022 
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Strax innan sommaren skickade vi ut en förfrågan till Brukarföreningar i Uppsala län.  
Några av er har svarat och tackat ja.  
Men vi vill gärna att fler deltar och tar chansen att visa upp er och er förening! 

Infoteket planerar en kväll med anhörigtema under hösten.  
Kvällen arrangeras apropå den nya nationella anhörigstrategin och Mona Pihl från NKA 
inleder med att berätta om av det innebär. 
 
Anhörigcentrum och habiliteringens anhörigmottagning berättar om hur de kan stötta 
anhöriga till personer med funktionsnedsättning.  
Kvällen avslutas med ett Infotekssamtal med anhöriga kring deras erfarenheter av att vara 
anhörig till någon med funktionsnedsättning. 

  
Under kvällen skulle vi också vilja ge möjlighet att få träffa representerar från olika 
brukarföreningar. Det innebär att ni ger en kort presentation, om max 5 min (tiden beror på 
hur många som vill delta) och att ni finns på plats med ett utställningsbord med broschyrer 
eller liknande under hela kvällen. Bord ordnar vi. 

 
Program; Om anhöriga inte fanns? (regionuppsala.se) 
Onsdag 16 november 
17:30 – 20:30 
OSA: 9 november till: 
infoteket@regionuppsala.se 
eller 018-611 66 77 
 
/Med vänlig hälsning 
Eva Akne 
Bibliotekarie 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
Ny anhörigkonsulent i Enköpings kommun 
Enköpings kommun har nu fått en ny anhörigkonsulent  
(efter att vi varit utan anhörigkonsulent i två år.) 
 
 Jag kommer att uppmärksamma Nationella anhörigdagen den 6:e oktober 
genom att finnas tillgänglig på Enköpings kommunbibliotek mellan klockan 13.00 - 17.00.  
  
Vänliga hälsningar, 
 Evelina H Lindqvist 
Anhörigkonsulent, 
Enköpings kommun  
Besöksadress: 
Kryddgården, Källgatan 1 B 
749 35 Enköping 
Telefonnummer: 0171- 62 56 88 
 

 

https://regionuppsala.se/infoteket/hamta-kunskap/evenemang/hosten-2022/om-anhoriga-inte-fanns/
mailto:infoteket@regionuppsala.se
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Vad är 
språkstörning? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Webbföreläsning onsdag 28 september kl 18–20 

Jenny Wennerberg och Maja Scheutz från Uppsalalogopederna föreläser 
om språkstörning hos barn och unga. 

• Vad är språkstörning? 

• Hur visar sig språkstörning? 

• Hur kan vi hjälpa barn med språkstörning idag och i framtiden? 

Plats: Du deltar via dator, mobil eller surfplatta. 

Anmälan: Senast 27 september 2022 till infoteket@regionuppsala.se eller 
018-611 66 77. Ange namn och telefonnummer. 
Ingen deltagaravgift. 

Mer information: www.regionuppsala.se/infoteket 

Alla intresserade är varmt välkomna att delta! 

 

Infoteket om funktionshinder 
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Ett inkluderande bemötande 
En inspirationskväll torsdag 29 september 2022 

klockan 18–20.30. 

En föreläsning om hur du som föreningsledare kan skapa en 

inkluderande verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. 

Teori varvas med fiktiva scenarion. Föreläsare är Gustav Bäckström och 

Tomas Robertsson från nätverket Fritid för alla. 

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center, S:t 
Johannesgatan 28 D, Uppsala. 

Anmälan: Senast 28 september till infoteket@regionuppsala.se 

eller 018-611 66 77. Begränsat antal platser. Ingen deltagaravgift. 

Mer information: www.regionuppsala.se/infoteket 

Alla intresserade är varmt välkomna! 

Infoteket om funktionshinder 
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Depression och utmattning 

eller dyslexi och ADD? 
Föreläsning i Enköping, onsdag 5 oktober kl 19–21 

En föreläsning med Sara Jonsson, som kämpat under hela uppväxten 
med nedstämdhet, utmattning och läs- och skrivsvårigheter. 

Felbehandling i vården fick henne att till sist ta detektivarbetet i egna 

händer när det gäller jakten på hälsa och rätt diagnos. 

Plats: Enköpings bibliotek, Ågatan 29, Enköping. 

Anmälan: Senast 4 oktober 2022 till infoteket@regionuppsala.se 

eller 018-611 66 77. Begränsat antal platser. Ingen deltagaravgift. 

Mer information: www.regionuppsala.se/infoteket 

Alla intresserade är varmt välkomna! 

Infoteket om funktionshinder 
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Nu har ansökan om folkhälsomedel 2023 öppnat! 
 
Nu är det dags att söka folkhälsomedel för år 2023.  
Det är ett medel som kan förstärka ett pågående projekt eller vara en del i ett nytt.  
 
Du som är verksam i eller samverkar med civilsamhället kan ansöka om folkhälsomedel.  
En offentlig aktör kan söka medel tillsammans med en eller flera aktörer inom civilsamhället. 
Du som ansöker om folkhälsomedel behöver vara en juridisk person och ha ett 
organisationsnummer. 
 
Hur bidrar vi till att skapa trygga offentliga mötesplatser?  
Vad kan vi göra för att skapa trygghet i vårt samhälle?  
Vad har ni för idéer och aktiviteter som bidrar till trygga miljöer? 
 

Utlysning av Folkhälsomedel - regionuppsala.se 
Insatsområde 2023: Trygga miljöer.  
Målet i den regionala utvecklingsstrategin är att invånare i Uppsala län upplever att  
den miljö de vistas i är trygg, att vi har ett öppet inkluderande samhälle med ett gott 
samhällsklimat. 
 
 
 

/Med vänlig hälsning 
Martina 
  
Martina Melander 
Processledare Regional utveckling 
Region Uppsala 
Box 602, 751 25 Uppsala 
Besöksadress 
Storgatan 27, 753 31 Uppsala 
Tel 070-6016197 
martina.melander@regionuppsala.se 
  

 
  

https://regionuppsala.se/det-har-gor-vi/regional-utveckling/folkhalsa-i-uppsala-lan/utlysning-av-folkhalsomedel/
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Målarkurs på 
Ekolnsnäs 
Söker du ett sammanhang där du tillsammans med andra får använda din skaparkraft i ditt eget 

tempo i en kravlös och rogivande miljö? Kursen vänder sig i första hand till dig som finns inom 

någon av Funktionsrätt Uppsala läns medlemsföreningar. 

 
Under ledning av Shaheena Akhlaque, aktiv konstnär får du i din egen takt: - testa på olika 

underlag, (papper, panåer) med olika typer av färger och dess förutsättningar, - lära dig förstå 

skillnaderna och användningsområdena för olika hjälpmedel såsom pennor, penslar, spatlar, - lära 

dig om perspektiv och komposition. 

 
Du tar själv med dig det material som du vill använda. Du är välkommen oavsett om du är en 

nyfiken nybörjare eller är van att måla. Alla gruppens deltagare är värdefulla! 

 

 

 

 
Målarkurs - återhämtning och skapande på Ekolnsnäs 

Tid: Varannan torsdag kl 13.00 - 16.00 

Plats: Föreningsgården Ekolnsnäs, Lövängsvägen 49, Uppsala, buss 11 från centralstationen 

Kostnad: 200 kr per träff , inkluderar kaffe och te vid träffarna 

Anmälan och frågor: Shaheena Akhlaque 073 - 775 09 91 eller anna-maria.lundberg@sv.se 

Läs mer på sv.se sökord Ekolnsnäs 

Plats för dig 
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Skapa med 
händerna 
Söker du ett sammanhang där du tillsammans med andra får använda din skaparkraft i 

kravlös och rogivande miljö? Kamratcirkeln vänder sig till dig som finns inom någon av 

Funktionsrätt Uppsala läns medlemsföreningar. 

 
Vi ägnar oss av olika tekniker bland annat stickning, virkning, sömnad, mönsterkonstruktion, 

broderi, applikationer och inte minst återbruk i olika former. 

 
Du tar själv med dig det du vill skapa med. Kanske har du påbörjat skapande som behöver 

färdigställas och behöver inspiration för att komma igång? I gruppen finns bred kunskap och 

du är välkommen oavsett om du är en nyfiken nybörjare eller är van att skapa med händerna. 

Alla gruppens deltagare är värdefulla! 

 

 

 

 
 

Skapa med händerna - återhämtning och fritt skapande på Ekolnsnäs 

Tid: Varannan torsdag kl 13.00 - 16.30 

Plats: Föreningsgården Ekolnsnäs, Lövängsvägen 49, Uppsala, buss 11 från centralstationen 

Kostnad: Cirka 30 kronor per träff som inkluderar kaffe och te vid träffarna 

Anmälan och frågor: Inger Hjelte 070-17 19 085 eller anna-maria.lundberg@sv.se 

Läs mer på sv.se sökord Ekolnsnäs 

Plats för dig 
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Välkomna tillbaka till en ny termin med Studiefrämjandet! 

Våra studiecirklar har börjat dra i gång för hösten, 

men det går fortfarande bra att hoppa på. 

Vi har samlat våra tillgänglighetsanpassade studiecirklar 

i tre kursprogram som ligger på vår hemsida. 

 

Gå gärna in på hemsidan och ta en titt! 

Ni hittar dit via den här länken:  

https://www.studieframjandet.se/amnen/halsa-for-kropp--sjal/sarskilda-

behov/?region=Uppsala%20l%C3%A4n  

eller genom att scanna den här QR-koden: 

 

Lättlästa kursprogram hösten 2022 

 För dig med psykisk ohälsa 

 För dig med intellektuell funktionsnedsättning 

 Kursprogram för dig med blandade funktionsnedsättningar 

 

Om ni har några frågor är 

det bara att kontakta Elin Sjöman 

elin.sjoman@studieframjandet.se 

018-194613 

Varmt välkomna! 

 

https://www.studieframjandet.se/amnen/halsa-for-kropp--sjal/sarskilda-behov/?region=Uppsala%20l%C3%A4n
https://www.studieframjandet.se/amnen/halsa-for-kropp--sjal/sarskilda-behov/?region=Uppsala%20l%C3%A4n
https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2022/09/lattlast-kursprogram-ht-22-for-psykisk-ohalsa--uppdaterat-20220831-14402c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39.pdf
https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2022/09/lattlast-kursprogram-ht-22-for-if--uppdaterat-2022-08-26-14403c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39.pdf
https://www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-qbank/2022/09/lattlast-kursprogram-ht-22-blandade-funktionsnedsattningar--uppdaterat-20220831-14404c51ce410c124a10e0db5e4b97fc2af39.pdf
mailto:elin.sjoman@studieframjandet.se
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Rullstolsdans 
Alla kan dansa! 

 
Kom och var med på en studiecirkel i rullstolsdans! 

 
Både sittande och gående dansare kan vara med. Anmäl dig gärna med en partner, men det 
är inget måste. 

 
Cirkelledare: Eva Källkvist och Ramiro Callisaya 
Dag och tid: onsdagar klockan 15:30-17:30 Start: 
7 september 
Antal träffar: 10 gånger 
Uppehåll: Vecka 40 och 44 Plats: 
E-hallen på Fyrishov, 

Idrottsgatan 2, Uppsala 

Pris: Gratis 
 

För anmälan och frågor kontakta: 
wilma.jonsson@studieframjandet.se, 
018-194619 
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Körsång för nybörjare 
För personer med psykisk ohälsa och medlemmar i Neuro Uppsala 
Knivsta 

 

Vi jobbar med sång- och rytmikövningar och tränar in några låtar som vi sen framför 
tillsammans. Vi bestämmer tillsammans vad vi vill sjunga. 

Cirkelledare: Irene Steinvall 
Dag och tid: Lördagar klockan 13:00-14:30 Start: 24 
september 
Antal träffar: 12 gånger 
Plats: Aulan i Nyby servicehus 
            Leopoldsgatan 5 - 
            754 41 Uppsala 
Anmäl dig till: 
            wilma.jonsson@studieframjandet.se 
            018-194619 

eller   till personalen på Tinget eller Ymer 
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Våga säga hur jag känner – Det är mitt liv! 

I den här studiecirkeln tränar vi på hur man gör för att säga hur man känner. 

Vi tar upp situationer där vi inte blir lyssnade på, 
till exempel av en handläggare eller av personal, 
och så hittar vi lösningar tillsammans. 

 

Vi tränar på att argumentera 

och hur man får andra att lyssna på våra behov. 

För personer med LSS-stöd. 

 Onsdagar klockan 16:00-17:30 

 3 gånger 

 5 oktober, 12 oktober och 19 oktober 

 Pris: Gratis 

 Ledare: Thomas Kjellberg 

 Plats: Studiefrämjandet i Uppsala, 

Ljusbärargatan 2, 

Tre trappor upp 
 

 
Anmäl dig till Wilma Jonsson 

wilma.jonsson@studieframjandet.se 

018-194619 
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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 

 
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
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-i-uppsala-lan/varautbildningar/
abf.se/uppsala/forening
abf.se/uppsala/forening
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Uppsala 2022-09-01 
 

 
Till ABF i Uppsala läns regionala och lokala medlemsorganisationer, styrelse och revisorer. 

 

 
Kallelse till halvårsmöte för ABF i Uppsala län 

 

 
Tid: Måndag den 21 november 2022 kl. 18.30 

(Kaffe och smörgås kommer att serveras från klockan 18.00) 

Plats: Meddelas senare 

Ärenden: Verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för år 2023 
 
 

Anmälan: Senast 31 oktober 2022 anmäls ombuden till ABF i Uppsala län, med namn och i 

första hand e-postadress. 
 

E-post: agnes.jonsson@abf.se 

Bekräftelse: Sänds ut till anmälda ombud två veckor före mötet. 
 
 

 
Välkommen 

Agnes Jonsson, ordförande ABF i Uppsala län 
 

 
www.abf.se/uppsala 
E-post: info.uppsala@abf.se 
Växel: 010-199 04 40 

Ombudsrepresentation för ABF i Uppsala län: 

Varje lokal medlemsorganisation erhåller mandat/ombud enligt nedan. 

Organisation med 1 – 4 999 medlemmar - 1 ombud. 

Organisation med 5 000 – 9 999 medlemmar - 2 ombud. 

Organisation med fler än 10 000 medlemmar - 3 ombud. 

Ingen lokal medlemsorganisation har rätt att utse fler än 3 ombud. 

Varje regional medlemsorganisation erhåller 1 ombud. 
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Intradagarna 2022 

Den 26–27 september är det dags för Intradagarna som vänder sig till dig som 
arbetar med stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning.  
Under två intensiva och lärande kunskapsdagar kan du träffa andra som 
arbetar inom liknande områden, besöka utställningar och lyssna på intressanta 
föreläsningar.  
I år fyller Intradagarna 15 år!  
Varje år delas ett Intrapris ut. FUB, Kunskap och kompetens och tidskriften 
Intra ordnar Intradagarna.  
 

Plats: Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget, Stockholm T-bana Centralen. 

Kostnad: 4 200 kr (exkl moms) för båda dagar. 2 400 kr (exkl moms) för 

 en av dagarna. 

Anmälan: Senast 8 september 2022.  

Klicka här för att anmäla dig. 

Anmälan till Intradagarna är bindande.  

Avgiften inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe och dokumentation.  

En bokningsbekräftelse kommer automatisk då din anmälan gått igenom. 

Du kan anmäla flera stycken samtidigt om alla har samma faktureringsadress. 

Om du anmäler flera stycken och någon har matallergi tänk då på att skriva 

namnet på den eller de personer matallergin gäller för. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19. 

Intradagarna 2022 (fub.se) 
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2022/02/intradagarna2022-
program.pdf 
 
Vill du bli utställare eller har andra frågor 
kontakta pia.sandberg@fub.se eller intradagarna@fub.se 
 

       

 

 

https://www.fub.se/kalender/intradagarna-2022/
https://www.fub.se/kalender/intradagarna-2022/
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2022/02/intradagarna2022-program.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2022/02/intradagarna2022-program.pdf
mailto:pia.sandberg@fub.se
mailto:intradagarna@fub.se


 
 
 

28 
 

 
 
Program Måndag den 26 september 
 
09.00 – 09.30 Registrering 
09.30 – 09.45 
Inledning 
Moderator Ida Kåhlin Inre Ringens ordförande 
Riksförbundet FUB:s ordförande 
09.45 – 10.00 
Perspektiv på utvecklingen 
Hans Hallerfors 
10.00 – 10.30 Kaffe  
Kärlek och sex på nätet 
Lotta Löfgren Mårtenson 
10.30 – 11.15 
11.20– 12.00 
Projekt: 
GoGlad – Cecilia Sassa Corin Digi-Jag – Kerstin Gatu 
Vi är med – Pia Käcker 
12.00 – 12.30  
Lunch 12.30– 13.15 
Allt går inte att mäta 
Jonna Bornemark 
13.20 – 14.05 
LSS och kommunernas ekonomi 
Åsa Plesner, tankesmedjan Balans 
14.05 – 14.35 Kaffe 14.35 – 15.10 
ALA-prisertill tre forskare 
15.15 – 16.00 
Medis 5 
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Program Tisdag den 27 september 
 
09.00 – 09.20 
Att leva med diagnos 
Felix Swahn 
09.20– 10.00 
Villkorat självbestämmande 
Susanne Larsson 
10.00 – 10.30 Kaffe 
10.30 – 11.12 
Sårbarhet i gruppbostad 
Richard Gäddman Johansson 
11.17– 12.00 
Arbetsledning i gruppbostäder 
Leena Berlin Hallrup 
12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 13.10 
Årets Intrapris 
13.10 – 13.40 
God man och förvaltare – vad händer nu? 
Therese Fridström Montoya 
13.45 – 14.30 
Att ge och ta emot omsorg 
Fanny Ambjörnsson 
14.30 – 15.00 Kaffe 15.00 – 15.50 
Kunskap och kompetens inom LSS 
Paneldiskussion 
Inledning Karin Flyckt, Socialstyrelsen. 
15.50 – 16.00 
Avslutning 
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Bästa mötesplatsen! 
 
Intradagarna har på femton år befäst sin position som det 
viktigaste forumet för idéutbyte och kunskapsinhämtning för alla som är 
engagerade i LSS- verksamhet. 
 
Personal, Intraläsare, forskare, FUB:are och andra engagerade har mötts  
och fått viktiga idéer och kunskaper. 
  
Till Intradagarnas deltagare framställer vi ett specialnummer av Intra med 
artiklar av och med föredragshållarna. 
 
Föreläsare 
  
Hans Hallerfors har skapat Intradagarnas program i 15 år.  
Han är också redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Intra.  
I boken "Barnen på Sagåsen" berättar han om hur vi låste in barn med 
intellektuell funktionsnedsättning på 1900-talet. 
  
Lotta Löfgren-Mårtenson arbetade som kurator i särskolan på 1980-talet.  
Där mötte hon ungdomar som led av omgivningens fördomar och ville ha 
kunskap om kärlek och sex på sina villkor.  
Sedan dess har hon, som forskare, professor, författare och föreläsare, verkat 
för att personer med IF ska ha rätt till sin sexualitet. 
  
Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet Västra, har arbetat med  
MatGlad-appen som gör det lättare för personer med IF att laga mat.  
Nu vill de skapa bättre motionsvanor med en ny app. 
  
Kerstin Gatu har arbetat med begåvningsstödjande hjälpmedel sedan  
1990-talet. Nu arbetar hon med projektet ”Digi-JAG”, för en digital kognitivt 
tillgänglig lärmiljö. 
  
Pia Käcker har varit projekt- ledare för "Vi är med" som är inriktat på de med 
allra störst stödbehov.  
Hon är arbetsterapeut och doktor i handikappvetenskap. 
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Anmälningsblankett 
intradagar 2022 
Konferens om stöd och service till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning 
I samarbete med Riksförbundet FUB och Kunskap och Kompetens 
 
Namn...................................................................................................................... 
 
Befattning: ........................ 
 
Arbetsplats:...........................  
 
.............................................................................................................................. 
 
Adress:.....................................................Postnummer:...............................   
 
Ort:.............................................. 
 
E- postadress:....................................................................................................... 
 
Telefon:...................................Mobiltelefon:........................................... 
 
Fax:................................................... 
 
Faktureringsadress (om annan än   
ovanstående):........................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ... 
 
Jag önskar specialkost (ange vilken): 
 
  …………………………………………………………………….... 
Anmälan kan göras via 
Web: www.fub.se/intradagarna-2022 
Brev: FUB 
Box 1181 
171 23 Solna 
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Jubileums- erbjudande! 
I år har vi sänkt priset med 700 kr för att fler ska ha möjlighet att delta! 
  
Datum och tid: 
26 september, 2022 9.00-16.00 (Registrering 9.00–9.30) 
27 september, 2022 9.00-16.00 
Plats: Clarion Hotel Sign. 
www.nordicchoicehotels.se 
Begränsat antal rum med "föreningsrabatt" finns. (Så anmäl i god tid.) 
 
Konferensavgift. 
Dag 1 + 2: 4 200 kronor exkl. moms. 
Dag 1: 2 400 kronor exkl. moms. 
Dag 2: 2 400 kronor exkl. moms. 
 
D Jag anmäler mig till dag 1 och 2, måndag 26 och tisdag 27 sept. 
D Jag anmäler mig endast till dag 1, måndag 26 sept. 
D Jag anmäler mig endast till dag 2, tisdag 27 sept. 
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HÄLSA & OMSORG 
Kajsa Edman, 70 år och Kenny Kvarnström, 70 år kommer att samtala med  
Annika von Schmalenseé, projektledare Attention, om tiden före, under och  
efter att de fått sin diagnos. Och om att det aldrig är för sent att få en diagnos.  

Välkommen till ett webbinarum om att åldras och må bra  
       med adhd och autism – onsdag 28 september 
 

 En rapport från Riksförbundet Attention visar att många som får en neuropsykiatrisk 
diagnos (npf) sent i livet har kämpat med svårigheter sedan barndomen utan att förstå 
varför. De har ofta haft en svår skoltid, ett utmanande arbetsliv samt svårigheter i familjeliv 
och relationer. Det har i sin tur lett till en sargad självkänsla, självmedicinering, ångest, 
depression och utmattning. Och ofrivillig ensamhet. 

Kunskapen och stödet till de som är anhöriga har varit liten. I den nyutgivna 
boken "Livsberättelser om adhd och autism" berättar tretton personer hur det är att få en 
NPF-diagnos på äldre dagar. Två av dessa är Kajsa och Kenny som medverkar på webbinariet. 

Datum och tid 
Onsdag 28 september, kl. 14-15.30  
(inlogg från kl. 13.30) 
Medverkande 
Kajsa Edman, medverkar i boken Livsberättelser om adhd och autism 
Kenny Kvarnström, medverkar i boken Livsberättelser om adhd och autism 
Annika von Schmalenseé, projektledare för Riksföreningen Attentions projekt Åldras och må 
bra med adhd och autism 
 
Anmälan och registrering 
Klicka här för att anmäla och registrera dig 
Klicka här för att öppna inbjudan till webbinariet 
 
För frågor: marie-louise@spfseniorerna.se eller  070-484 03 34. 
 
Varmt välkommen med din anmälan! 
Marie-Louise Söderberg 
sakkunnig, SPF Seniorerna 
 

 
 
 
 
 

https://www.spfseniorerna.se/nyheter/kategori-3/
https://spfseniorerna-se.zoom.us/webinar/register/WN__TeHex4vQRexCmhOKE-mwg
https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/dokument-2022/inbjudan_webbinarium_omjaghadevetat_sep22-1.pdf
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Hur har ditt arbetsliv sett ut under Covid-19 pandemin? 
 
Vi söker personer med funktionsnedsättningar som vill vara med i ett forskningsprojekt 
Arbetsliv under Covid-19 pandemin – lärande, erfarenheter, designmöjligheter och 
framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar. 
 
Projektet syftar till att undersöka hur erfarenheterna från Covid-19 pandemin kan bidra till 
att förbättra förutsättningarna för personer med olika former av funktionsnedsättningar att 
delta i arbetslivet.  
Vi kommer att undersöka både kortsiktiga och långsiktiga effekter och konsekvenser för 
personer med funktionsnedsättningar av att arbeta hemifrån och i digitala miljöer samt vilka 
nya betydelser av social delaktighet och villkor för delaktighet som detta innebär.  
 
Projektet drivs av Göteborgs universitet, Malmö universitet och forskningsinstitutet RISE. 
Forskningen har stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och pågår 
under 2022-24. 
Mer information om projektet finns att läsa på projektets webbplats: 
https://dworklife.uni.mau.se/ (på engelska) och 
https://www.gu.se/forskning/framtidaarbetsliv (på svenska) 

 
Vill du delta i projektet? 
Om du vill delta i projektet och dela med dig av dina erfarenheter från Covid-19 pandemin så 
ber vi dig att anmäla ditt intresse till till projektledaren 
Jörgen Lundälv, jorgen.lundalv@socwork.gu.se senast den 1 oktober 2022. 
Obs! en intresseanmälan är ej bindande och du kan när som helst dra tillbaka din medverkan 
utan att behöva motivera anledningen till det.  
 
Hur går det till?  
Under hösten kommer vi att ta kontakt med dig och boka in tid för en intervju och/eller 
skicka hemuppgifter som du får fylla i. Intervjufrågorna kommer att handla om hur ditt 
arbetsliv har sett ut under pandemin och om dina erfarenheter av att arbeta hemifrån och i 
olika digitala miljöer.  
 
Intervjuerna beräknas ta cirka 1 timme och kommer att genomföras i lokal som vi kommer 
överens om tillsammans eller på distans via ett videokonferensprogram.  
Om du samtycker så kommer intervjun att spelas in på band. 
 
Hemuppgifterna kan till exempel handla om att fotografera av din arbetsplats, beskriva vilka 
stöd du använder dig av i ditt arbete och hur du samarbetar med andra, rita upp en tidslinje 
över hur en typisk arbetsdag ser ut mm. 

https://dworklife.uni.mau.se/
https://www.gu.se/forskning/framtidaarbetsliv
mailto:jorgen.lundalv@socwork.gu.se
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Under våren 2023 kommer vi att bygga vidare på det vi lärt från intervjuerna och 
hemuppgifterna och bjuda in till workshops där vi tillsammans utvecklar förslag på lösningar 
som förbättrar förutsättningarna för att delta i arbetslivet.  
Mer information om detta och en inbjudan kommer att skickas ut under våren 2023. 
Datasäkerhet och GDPR 
All insamlad data kommer att hanteras konfidentiellt och kommer inte att kunna kopplas till 
dig som person. Ansvarig för personuppgifter är Göteborgs universitet.  
För ytterligare information, se Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se).  
 
Projektet följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och dataskyddsförordningen (GDPR). 
Forskningsprojektet är granskat och godkänt av Etikprövningsmyndigheten. 
 

Gör din röst hörd!  
Genom att delta i projektet kommer du att kunna dela med dig av dina erfarenheter, 
lärdomar, kunskap och råd. Vi tror att detta kan vara betydelsefullt för många att få dela sina 
erfarenheter och lära i ett utbyte med andra.  
 
I det längre perspektivet strävar vårt projekt mot att förbättra möjligheterna för personer 
med funktionsnedsättningar att delta i arbetslivet genom att utmana normen och formerna 
för hur ett arbetsliv kan se ut och organiseras. Genom att delta i studien bidrar du till detta.  
 
När forskningsprojektet avslutats kommer du att kunna få ta del av resultatet. 
Om du behöver mer information för att kunna fatta beslut om du vill vara med eller om du 
har frågor om projektet så är du mycket välkommen att ta kontakt med oss. 
 
 

Med vänliga hälsningar,  
Projektgruppen: Jörgen Lundälv, Magnus Eriksson och Elisabet M. Nilsson 
 
Kontaktinformation: 
Jörgen Lundälv, projektledare, docent, Institutionen för social arbete, Göteborgs universitet, 
Box 720, 405 30 Göteborg. E-post: jorgen.lundalv@socwork.gu.se. Tel. 0761 724711 
 
Elisabet M. Nilsson, universitetslektor, Institutionen för konst, kultur och kommunikation, 
Malmö universitet, 205 06 Malmö. E-post: elisabet.nilsson@mau.se 
 
Magnus Eriksson, senior forskare, RISE Samhällstransformation, Forskningsgången 2C, 417 
56 Göteborg. E-post: magnus.Eriksson@ri.se 

mailto:elisabet.nilsson@mau.se
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2022 H östens öppna föredrag 
15 september kl. 14–16 Universitetshuset Sal IV och via Zoom 

Bristande känsloreglering och ätstörningar 

En undersökning av över- och underreglering av känslor vid olika typer av ätstörningar, 

samt en fördjupning av hur överdriven självkontroll vid anorexia kan förstås och behandlas 

Martina Isaksson, fil. dr, vid Institutionen för Medicinska vetenskaper, Uppsala universitet 
Leg. Psykolog vid affektiva enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Region Uppsala 

 

19 oktober kl. 14–16 Universitetshuset Sal IX och via Zoom 

Vardagsvetenskap – ett sätt att förstå sin sjukdom bättre 
Sara Riggare, fil. dr, vid Hälsovetenskap och e-hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, 
Uppsala universitet 

 

15 november kl. 14–16 Ges endast via Zoom 

Vad är en bra utbildning för barn med autism i förskola och skola? 
Ingrid I Olsson, fil. dr och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier, Uppsala universitet 

 

16 december kl. 14–16 Universitetshuset Sal IV och via Zoom 

Hur går det i framtiden för barn och ungdomar som lidit av depression? 

En översikt över sambandet mellan depression i unga år och långsiktiga utfall i vuxenlivet, 

med särskilt fokus på psykisk (o)hälsa och socioekonomiska förhållanden 

Iman Alaie, med. dr, leg. psykolog, Avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för 
klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

 
 

 

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 Z oom . E n 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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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 

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. 

: www.lansstyrelsen.se/uppsala 

7 okt och 1 dec - Utbildning i 
FREDA bedömningsmetod 

Länsstyrelsen i Uppsala län, FoU 
Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och 
Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck 
vid Länsstyrelsen Östergötland 
välkomnar till grund- och 
fördjupningsdagar – med 
yrkesspecifik och tvärprofessionell 
samverkan. 
Under två heldagar får du kunskap 
om hedersrelaterat våld och 
förtryck. Vidare får du ta del av 
verktyg och arbetssätt om hur du 
kan ge stöd till barn, unga och 
vuxna som utsätts eller riskerar att 
utsättas för hedersrelaterat våld 
och förtryck. Läs mer 

8-9 nov - Grund- och

fördjupningsdagar inom

hedersrelaterat våld 

Länsstyrelsen i Uppsala län, FoU 

Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och 

Nationella kompetensteamet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck 

vid Länsstyrelsen Östergötland 

välkomnar till grund- och 

fördjupningsdagar – med 

yrkesspecifik och tvärprofessionell 

samverkan. 

Under två heldagar får du kunskap 

om hedersrelaterat våld och 

förtryck. Vidare får du ta del av 

verktyg och arbetssätt om hur du 

kan ge stöd till barn, unga och 

vuxna som utsätts eller riskerar att 

utsättas för hedersrelaterat våld 

och förtryck. Läs mer 

https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-ad1d8b5dcf522b8ff680b614882a6cde&c=7b087b348c
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-4238967f4ade10292750034c9ff9f02e&c=f24c5ccf18
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-4238967f4ade10292750034c9ff9f02e&c=f24c5ccf18
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-2cd60a90ed966a2526e91dc3463b63a3&c=53f352f403
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-084909f936a3ddf29ef53d504fed08a2&c=42d4eeb18b
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-084909f936a3ddf29ef53d504fed08a2&c=42d4eeb18b
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-084909f936a3ddf29ef53d504fed08a2&c=42d4eeb18b
https://trk.idrelay.com/2948/clk?q=b84-252b-000025230b84000000000000000009ca-45ba29e988e98d73459bc889474a5b8d&c=6cfefff91a
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Till dig som är ung och stöttar eller hjälper någon i din närhet. 
Du är inte ensam! 

Jag fick hjälp att hantera påfrestande tankar och känslor. 
Jag blev tryggare i min omsorgsroll.  
Det kändes bra att få träffa andra i samma situation som jag är i. 

Har du någon i din närhet som är sjuk? 
Vi kommer att starta en grupp för ungdomar som stöttar någon med fysisk sjukdom 
eller funktionsnedsättning. 
I gruppen kan du får stöd och träffa andra i liknande situation. 
Du ska vara mellan 14–18 år och bo i Uppsala kommun. 

Gruppstart: tisdag den 27 september, kl 17-19. Därefter varje vecka under en period. 
Lokal: Anhörigcentrum S:t Persgatan 10A (andra våningen i S:t Pergallerian). 

Vi som leder gruppen är Karin Carlsson och Ida Lindecrantz och arbetar som 
anhörigkonsulenter på Anhörigcentrum. 

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer, kontakta Anhörigcentrum 
på tel. 018-727 9200 eller anhorigcentrum@uppsala.se 

ME-WE i samarbete mellan: Linneuniversitetet, Nka och Uppsala kommun. 

Läs gärna mer på uppsala.se/anhorigcentrum 

Anhörigcentrum - Uppsala kommun

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj/stod-till-anhorig/anhorigcentrum/
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fritidforalla.se 

Fritid för alla-dagen 2022 

Nu har vi öppnat anmälan för Fritid för alla-dagen 2022! 

Den 8 oktober är det dags för Upplands största prova på-dag 
för personer med funktionsnedsättning. 
I år är det dessutom 20 års jubileum. 

Dagen är en fantastisk möjlighet för föreningar och deltagare 
att mötas. 

Passa på att dela, tipsa, bjuda in och klicka i att du kommer via 
vårt facebook evenemang. 

Vill din förening delta? 
Anmälan är öppen, se direkt länk nedan! 

Om du inte har alla planer på plats går det ändå bra att anmäla 
dig, du kan komplettera din anmälan mer senare. 

Anmäl förening

Mer info om dagen 

Facebook evenemang

https://www.fritidforalla.se/
https://fb.me/e/2DfeXBvjX
https://forms.gle/JkQYXMoAw9XToSqR9
https://www.fritidforalla.se/information/fritid-for-alla-dagen/
https://fb.me/e/2DfeXBvjX
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Välkommen till Olof Rudbeckdagen 2022 

Olof Rudbeckdagen är ett årligt återkommande evenemang som anordnas för att främja 
och sprida kännedom om aktuell medicinsk forskning. 

Rubriken för årets Olof Rudbeckdag är ”När hjärnan inte längre lyder – är det demens?”  

Välkommen att ta del av dagsaktuell kunskap om demenssjukdomar av framstående 
forskare. 

Tidpunkt: Fredag den 21 oktober, 2022, kl. 9.00-16.00 
Plats: Akademiska sjukhuset, Grönwallsalen, ingång 70, Uppsala 
Arrangör: Upsala Läkareförening, vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala 
universitet samt Akademiska sjukhuset. 

För ytterligare detaljer se hemsidan: Olof Rudbeckdagen 2022 

Varmt välkomna! 

S A V E – T H E – D A T E 

N Ä R H J Ä R N A N I N T E L Ä N G R E 

L Y D E R – Ä R D E T D E M E N S ? 

M E D U P S A L A L Ä K A R E F Ö R E N I N G S 
O L O F  R U D B E C K P R I S T A G A R E 

2 0 2 0 – C H R I S T E R B E T S H O L T Z 

2 0 2 1 – L A R S L A N N F E L T 

2 0 2 2 – U L F L A N D E G R E N 

F R E D A G 21 O K T O B E R, K L. 9 .0 0 – 1 6 .0 0 
V Ä L K O M M E N T I L L E N D A G I 

O L O F R U D B E C K S A N D A 

https://www.medfarm.uu.se/rudbeckdagen/
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Välkommen till Certec informerar 
onsdagen 2022-10-26, kl 13.00 – 16.30

Är du intresserad av universell utformning, inkludering, mångfald och teknik? 
Certec informerar är ett årligen återkommande evenemang för alla som är intresserade av 
frågor som rör mångfald, jämlikhet och delaktighet kopplat till teknik och design. 

Årets seminarier tar bland annat upp inkluderande krisberedskap, hur 1177 skulle se ut om 
personer med kognitiva svårigheter deltagit i utformningen och hur interaktiv design och 
sinnesstimulering kan bidra till nya uttrycksmöjligheter för personer med omfattande 
kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar. 

Certec informerar äger rum onsdagen den 26 oktober kl 13.00–16.30. 
I år är Certec informerar ett hybridevent. Du kan dels vara med på plats i Stora hörsalen i 
Ingvar Kamprad designcentrum (IKDC), Sölvegatan 26 i Lund eller digitalt. 
Du väljer vilket i anmälan. 

Det finns plats för 200 personer i IKDC, så passa på att anmäla dig i god tid om du vill vara 
med på plats! 

Program 

 Nonkluderande design: tredje generationens universella utformning?
 Bortom ordkrig och separatism: strategier och orosmoln i genomförandet av

universell utformning i Sverige
 Hur skulle 1177 se ut om personer med kognitiva svårigheter deltagit i

utformningen?
 Vilka får vara med i samhällets krisplaneringsarbete?
 En stad för alla – universell utformning i stadsutveckling
 Musik, interaktiv design och sinnesstimulering
 Kommunicera med teknik
 Filmer och situationskort för ökad inkludering i arbetsliv och utbildning
 Inkluderande e-lärande
 Teknikspaning: Interaktiva beskrivningar av kartor och diagram

Läs mer på vår hemsida. 
Där kan du också anmäla dig: https://www.certec.lth.se/infodag/certec-informerar-2022/ 

Välkommen!
 Vänliga hälsningar 

Lena Leveen

Utbildningsadministratör 
Lunds Tekniska Högskola | Institutionen för Designvetenskaper 
E-post: lena.leveen@design.lth.se
Hemsida: www.design.lth.se 

https://www.certec.lth.se/infodag/certec-informerar-2022/
mailto:lena.leveen@design.lth.se
http://www.design.lth.se/
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Webbinarium på europeiska 
anhörigdagen 

Den 6 oktober, på den nationella 
och europeiska anhörigdagen, 
bjuder Nka in till ett 
webbinarium. Webbinariet 
modereras av Mark Levengood. 

Läs mer 

Har du inte anmält dig till konferensen Livets möjligheter? 
Då börjar det bli dags! 
Konferensen hålls i Stockholm den 24-25 oktober och utgår från temat 
"Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, 
professionella och beslutsfattare". 
Det blir två fullspäckade dagar då du som deltagare kommer kunna ta del av 
flera intressanta föreläsningar och workshops. Läs mer 

Stödlinjer för anhöriga 
Är du anhörig och osäker på var du kan vända dig för att få stöd eller hjälp? På 
vår webbplats har vi på Nka samlat kontaktuppgifter och information om 
stödlinjer, organisationer och myndigheter där anhöriga kan få vägledning, råd 
och stöd i olika situationer. 
Läs mer 

anhoriga.se 

https://anhoriga.se/kalender/webbinarium-pa-europeiska-anhorigdagen/
https://anhoriga.se/konferenser/livets-mojligheter-2022/
https://anhoriga.se/stod--utbildning/stodlinjer-for-anhoriga/
https://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Jg_b.I1sTI6H9OfrJtXmVGaklxUlFqmV5iXkZ_UWZ6ol5x6v8cWyMT8.8ZthklJQVW_vrl5eXI0vr.U2zRhAAA29
https://nyhetsbrev.anhoriga.se/x/c/?S7Y1.Z9ra2Jg_b.I1sTI6H9OfrJtXmVGaklxUlFqmV5iXkZ_UWZ6ol5x6v8cWyMT8.8ZthklJQVW_vrl5eXI0vr.U2zRhAAA29
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Post- och telestyrelsen (PTS) tar nu fram ett nytt regelverk för utdelning av post inom den 
samhällsomfattande posttjänsten. Det är dels fråga om föreskrifter om utdelning av post 
och allmänna råd, dels tillståndsvillkor för tillhandahållaren av den samhällsomfattande 
posttjänsten. Arbetet är viktigt för att möjliggöra postutdelning som är anpassad efter 
användarnas behov. 
Nu efterlyser PTS synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd. 
Behovet av posttjänster förändras i takt med att samhället digitaliseras. 
Antalet brev har stadigt minskat de senaste åren. Samtidigt har e-handeln ökat och vi är allt 
fler som vill ha varor levererade i närheten av våra hem. 
Förändringarna innebär att tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten 
behöver genomföra effektiviseringar. Samtidigt är det viktigt att sådana effektiviseringar 
genomförs på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten i posttjänsten bibehålls. 

Föreslagna regler om postutdelning 
I dag finns det inga bindande nationella regler om var postutdelning inom den 
samhällsomfattande posttjänsten ska ske. Enligt PTS behöver det bli tydligt var och hur den 
som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten ska dela ut 
postförsändelser och vilken lägsta servicenivå som ska upprätthållas när det gäller 
postutdelning. 
PTS arbetar dels med att ta fram föreskrifter om postutdelning, dels med att ta fram 
tillståndsvillkor för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten. 
Förslaget till föreskrifter om postutdelning syftar till att möjliggöra en mer flexibel utdelning 
av brev och paket. 

De föreslagna reglerna säger bland annat att 

 Utdelning av postförsändelser som huvudregel ska ske i postmottagarens
postanordning,

 tillhandahållaren kommer under vissa förutsättningar ha möjlighet att anvisa en
ny plats för postanordning inom 200 meter från postmottagarens adressplats,
dvs. i normalfallet entrén till byggnaden där postmottagaren bor,

 tillhandahållaren behöver iaktta ett samrådsförfarande innan en plats för
postanordning kan anvisas,

 postmottagare som redan har långt till sin postanordning inte ska få ännu längre
avstånd dit.

- Reglerna gör det möjligt för användarna att kunna ta emot större försändelser närmare sin
bostad. Samtidigt innebär reglerna en möjlighet för tillhandahållaren att under vissa
förutsättningar kunna genomföra nödvändig effektivisering i utdelningsverksamheten.



45 

- Det skapar förutsättningar för en mer flexibel post- och paketutdelning som är anpassad till
användarnas behov. Samtidigt skyddar reglerna dem som redan har långt till sin
postanordning från serviceförsämringar, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för
postfrågor.

Särskilda villkor för äldre och personer med behov 
Genom tillståndsvillkor kommer PTS att ställa krav på tillhandahållaren att erbjuda en tjänst 
för personer äldre än 80 år och personer med särskilda behov. 
Tjänsten ska innebära att dessa personer får sin post vid bostaden och därmed slipper att ta 
sig till den plats för postanordning inom 200 meter från adressplatsen där posten annars 
skulle ha delats ut. Tillståndsvillkoren kommer att träda i kraft samtidigt som föreskrifterna. 
Synpunkter efterlyses 

De föreslagna föreskrifterna skickas idag ut på formell remiss till Regelrådet samt vissa 
myndigheter, organisationer och företag. 

PTS välkomnar synpunkter även från aktörer som inte inbjudits i det formella 
remissförfarandet. 
Eventuella synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 6 oktober 2022 på 
mejladressen foreskrifterpost@pts.se. 
- Vi ser fram emot att ta del av synpunkter på de föreslagna reglerna, säger Emma
Maraschin.

Mer information 
PTS presstjänst, 08-678 55 55 

PTS föreslår nya regler för postutdelning | PTS 

Om den samhällsomfattande posttjänsten 
Den samhällsomfattande posttjänsten är en posttjänst som ska finnas i hela landet, som är 
av god kvalitet och som innebär att alla användare kan ta emot försändelser och till rimliga 
priser för befordran kan avlämna sådana försändelser. 
I dagsläget är Postnord utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten. 

mailto:foreskrifterpost@pts.se
https://pts.se/sv/nyheter/post/2022/pts-foreslar-nya-regler-for-postutdelning/
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TÄNKVÄRT 

"En av de mest kränkande särbehandlingar som finns är när en 
arbetsgivare pratar om en arbetstagare med andra människor 

(spridning av rykten och omdömen som undergräver arbetstagarens 
värdighet, ironiska kommentarer, systematisk utfrysning genom att 
arbetstagaren inte kallas till personalmöten, exkluderas från 
samtal/information), 

 och undviker att prata med arbetstagaren." 

/Okänd 

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