
1 
 

 

TORSDAGSBLADET  
NR 151, V 44, 2019. (Årgång 8) 

 
 
 
Innehåll 
 
Redaktören har ordet   2 
Neuro Uppsala Knivsta, om sekretess  3 
Psykiatriveckan 5-7 november   4-6 
Föreläsning Infoteket Skutskär, 5 november 7 
Föredrag Uppsala Universitet, 7 november 8 
Föredrag Uppsala Universitet, 8 november 9 
Infoteket i Enköping, 12 november  10 
Seminarium om psykisk ohälsa, 13 november 11-12 
Infoteket föreläsning, 14 november  13 
Föredrag Uppsala Universitet, 19 november 14 
Fritid för alla, Kungsgatan 64   15 
Program för jämlikhet, 29 november  16 
Tänkvärt     17 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Hejsan, 

Vintertid och Halloween…låter ju ruskigt värre minsann.  

Må vara att firandet av Halloween innehåller mer trivial skräck som 

spökvandringar, grinande pumpor och läskiga vålnader… 

Men är detta ståhej nödvändigt då dagens samhälle redan är utsatt för 

ett scenario av vardagliga rysligheter?  

Morgonens nyheter kantas av ohyggliga, kriminella gärningar som 

dessvärre är fakta och verklighet. Snart slutar man nästan att reagera. 

Tänk er istället ett innehåll med enbart positiva och glädjande nyheter 

till morgonkaffet?  

Ungefär så här; Idag finns det inga som helst rapporter om våld, 

misshandel, skjutning, inbrott, bilbrand etc etc. Ha en trygg dag där ute! 

Bus eller godis, 

Helene  

Nästa nummer den 21 november 

För att skingra mörkret;  alltljuspauppsala.se/ 1-17 november. 

Allt ljus på Uppsala är en ljusfestival i Uppsala city som pågår under 
tre veckor i november. Årets festival har temat ”Uppsala hyllar”. 
Ljusverk med koppling till relevanta profiler, platser och fenomen i 
Uppsala lyser upp stadskärnan i novembermörkret. 
Utöver ljusverken arrangeras ett flertal olika kringaktiviteter som du är 
välkommen att ta del av. 

https://www.alltljuspauppsala.se/
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Fråga till dig som har erfarenhet av personlig 
assistans/hemtjänst mm. 
 
I maj hade Neuro Uppsala-Knivsta ett möte om sekretess med 
tjänstemän från Uppsala kommun.  
Den 21/11 ska det bli ett uppföljande möte.  
Vi vill hjälpa till med att samla in olika exempel till detta möte. 
 
Är det någon som har egen erfarenhet av att sekretessen inte 
har respekterats, dvs. att uppgifter förts vidare till tredje man?  
I så fall, har detta anmälts? Om inte, varför? 
 
Maila till neuro@c.hso.se eller kontakta A-C på kansliet,  
018-56 09 26. 
OBS! Du kan vara anonym. 
 
  
Vänliga hälsningar, 
Styrelsen Neuro Uppsala-Knivsta 
 
 

 
Uppsala-Knivsta 
Kungsg. 64 
753 41 Uppsala 

Tel. 018-56 09 26 

 

mailto:neuro@c.hso.se
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VÄLKOMMEN TILL PSYKIATRIVECKAN 2019! 
UPPSALA - TEMA: ÅTERHÄMTNING 
FRI ENTRÉ – INGEN FÖRANMÄLAN 
 

UPPSALA 
TISDAG 5/11: 16.00-19.00 Gunnesalen, Akademiska ingång 10 
ONSDAG 6/11: 16.00-19.00 Gunnesalen, Akademiska ingång 10 
 
ENKÖPING 
TORSDAG 7/11: 16.00-19.00 Korsängsskolans aula, Korsängsgatan 10 
 
Fullständigt program på www.hjarnkoll-uppsalalan.se och 
www.akademiska.se/psykiatri. Håll även uppsikt för eventuella ändringar 
av programmet. 
 
Du har möjlighet att träffa representanter från brukarföreningar m.fl.  
Du hittar dem intill receptionen, från kl. 15.30.  
 
PROGRAM PSYKIATRIVECKAN 2019 – ”ÅTERHÄMTNING” 
 
TISDAG 5 NOVEMBER, UPPSALA 
16.00-19.00 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10 
 
16.00-16.10 Välkommen! 
16.10-17.10 Arbete och återhämtning, hur går det ihop? 
 – Elsa Kjellander, Brukarrevisor på Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, 
BriU, Ute Heinemann, Handledare på det sociala företaget Initcia. 
Bensträckare 
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17.20-18.00 REKO - Ett projekt om utökat stöd vid sjukskrivning 
 – Åsa Andersén, forskare och projektledare, Folkhälsovetare och leg. 
sjuksköterska, PhD, Ingrid Anderzén, docent, phd, Livsstil och  
rehabilitering vid långvarig sjukdom, Institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala Universitet. 
Bensträckare 
18.10-18.45 Kultur och fritidsaktiviteter som återhämtning. Vad säger 
forskningen och vilka erfarenheter har OCD-förbundet? - Lena Nilsson, 
ordförande i Svenska OCD-förbundet samt ordförande för föreningen i 
Uppsala län, Gunilla Ekholm, vice ordförande i Svenska 
OCD-förbundet samt styrelseledamot i föreningen i Uppsala län. 
18.45-19.00 Hjärnkolls verksamhet – Bengt Olsen, ordförande Hjärnkoll 
Uppsala län. 
 
ONSDAG 6 NOVEMBER, UPPSALA 
16.00-19.00 PLATS: Gunnesalen, Akademiska ingång 10 
 
16.00-16.10 Välkomme! 
16.10-17.10 Presentation av NSPH i Uppsala län samt 
medlemsföreningar – Representanter från 
föreningarna informerar om sin verksamhet. 
Bensträckare 
17.25-18.20 ”Vem släckte ljuset? Min resa från utmattningssyndrom, 
rehab och vägen tillbaka till livet.” - Michael Dömstedt, 
Hjärnkollambassadör Stockholms län. 
Bensträckare 
18.25-18.55 Presentation av Närvårdsteamet NPF – Sofia Ferm, 
verksamhetschef och Mette Pedersen, Närvårdsteamet NPF, Region 
Uppsala. 
18.55-19.00 Tack för idag! 
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ENKÖPING - TEMA: ÅTERHÄMTNING 
FRI ENTRÉ – INGEN FÖRANMÄLAN 
 
 
PROGRAM PSYKIATRIVECKAN 2019 – ”ÅTERHÄMTNING” 
 
Under pauser har du möjlighet att träffa representanter från 
brukarföreningar m.fl. 
Fullständigt program på www.hjarnkoll-uppsalalan.se och 
www.akademiska. se/psykiatri.  
Håll även uppsikt för eventuella ändringar av programmet. 
 
 
TORSDAG 7 NOVEMBER, ENKÖPING 
16.00-19.00 PLATS: Korsängsskolans aula, Korsängsgatan 10 
16.00-16.05 Välkommen! – Bengt Olsen, ordförande Hjärnkoll Uppsala 
län. 
16.05-16.55 Erfarenheter från pilotprojektet ”Se OCD i skolan” - Bengt 
Olsen, styrelseledamot i Svenska OCD-förbundet samt föreningen i 
Uppsala län. 
Bensträckare 
17.05-17:55 Första hjälpen psykisk hälsa – Siv Bergström, 
Anhörigkonsulent och ansvarig för utbildningen. 
Personliga Ombud – Sebastian Settergren och Ulrika Lundblad 
IPS – Karolina Mark, Processledare IPS Enköping i samarbete med 
Region Uppsala Enhetschef Socialpsykiatrin,Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
Bensträckare 
18.05-18.55 ”Skynda långsamt” – min återhämtningsresa från 
utmattningssyndrom – Veronica Malm, Hjärnkollambassadör Uppsala 
län, hälsopedagog. 
18.55-19.00 Tack för idag! 
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Från inlåst till inkluderad 
Föreläsning tisdag 5 november kl 18–20 
 

Om bemötande av personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar ur ett historiskt perspektiv. 
 
Psykolog Barry Karlsson berättar om hur attityder förändrats 
från medeltid till dagens samhälle. 
 
Plats: Biblioteket i Skutskär, Ågatan 7A 
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77. 
regionuppsala.se/infoteket 
 
Fri entré. 
 
Alla intresserade är varmt välkomna! 
 
 
 

  
 

 

regionuppsala.se/infoteket
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Välkomna på öppet föredrag: 
 
7 november kl 14–16 
Små barn med autism 
 
Hur ser ovanliga beteenden ut hos dem? 
Elisabeth Nilsson Jobs, leg. psykolog, filosofie doktor, Institutionen för 
kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet. 
 

Autismspektrumtillstånd kännetecknas av nedsatt socialt och 
begränsade och repetitiva beteenden. I den här föreläsningen belyser 
Elisabeth Nilsson Jobs begränsade och repetitiva beteenden hos små 
barn med autism. 
 

Föredraget äger rum i Universitetshusets sal IV, Biskopsgatan 3. 
  
Rullstolsentré finns från adress Övre Slottsgatan 7D. 
 
Anmäl om du vill delta: 
E-post: cff@cff.uu.se 
Tel: 018-471 64 45 
 
 

Centrum för forskning om funktionshinder 
Uppsala Universitet 
Postadress: Box 564, 751 22, Uppsala 
Besöksadress: BMC, Husargatan 3 
Telefon: 018 - 471 64 45 
E-post: cff@cff.uu.se 
www.cff.uu.se 

 

 

 

https://mail.uu.se/owa/cff@cff.uu.se/redir.aspx?C=u8wUrWaVyUCVqwEW6q5VHR2Ufg0WVNEIn6l1xWAUjiIlV4A1_AHzIq9HaPgtFhtbHDnL6zh9-9M.&URL=mailto%3acff%40cff.uu.se
https://mail.uu.se/owa/cff@cff.uu.se/redir.aspx?C=u8wUrWaVyUCVqwEW6q5VHR2Ufg0WVNEIn6l1xWAUjiIlV4A1_AHzIq9HaPgtFhtbHDnL6zh9-9M.&URL=http%3a%2f%2fwww.cff.uu.se%2f
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Tre forskare berättar om sina erfarenheter som fors-

kare inom funktionshinderområdet med efterföljande 

framåtblickande diskussion.  

Kom och träffa kollegor från olika vetenskapsområden vid Uppsala 

universitet!  

Vi bjuder på lunch!  

 

När? 8 november kl 12:00–13:30  

Var? Laborativa lärosalen, 10:203, Blåsenhus. 

Anmälan: Via länken http://doit.medfarm.uu.se/kurt14723  

Frågor? cff@cff.uu.se  

Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala 

universitet. 

Mer information: www.cff.uu.se 

 

Centrum för forskning om funktionshinder 
Uppsala Universitet 
Postadress: Box 564, 751 22, Uppsala 
Besöksadress: BMC, Husargatan 3 
Telefon: 018 - 471 64 45 
E-post: cff@cff.uu.se 
www.cff.uu.se 

 

 

 

http://doit.medfarm.uu.se/kurt14723
www.cff.uu.se
https://mail.uu.se/owa/cff@cff.uu.se/redir.aspx?C=u8wUrWaVyUCVqwEW6q5VHR2Ufg0WVNEIn6l1xWAUjiIlV4A1_AHzIq9HaPgtFhtbHDnL6zh9-9M.&URL=mailto%3acff%40cff.uu.se
https://mail.uu.se/owa/cff@cff.uu.se/redir.aspx?C=u8wUrWaVyUCVqwEW6q5VHR2Ufg0WVNEIn6l1xWAUjiIlV4A1_AHzIq9HaPgtFhtbHDnL6zh9-9M.&URL=http%3a%2f%2fwww.cff.uu.se%2f
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 Infoteket på plats i Enköping 

 Tisdag 12 november kl 14–17  
 
Infoteket gästar Enköpings bibliotek. Vi ger tips, inspiration och 
svarar på frågor kring hur du kan använda mobil och surfplatta 
på ett smart sätt för att få vardagen att fungera bättre. 
 
 Vi visar bland annat: 
 
 Hjälpmedelsinställningar i mobilen 
 Siri och Googleassistenten 
 Diktering – Prata in text istället för att skriva 
 Få text uppläst 
 Appen Google Keep för påminnelser 
 Appen Legimus för talböcker 

 
Vi ger också tips på bra litteratur om funktionsnedsättningar och 
diagnoser.  
Vi informerar om infotekets verksamhet, till exempel vägledning, 
föreläsningar och vårt visningstorg för kognitivt stöd. 
 
Plats: Enköpings bibliotek, Ågatan 29.  
 
Har du frågor kontakta oss på infoteket@regionuppsala.se eller 
018-611 66 77. regionuppsala.se/infoteket 
 
Alla intresserade är varmt välkomna!  
  
Ett arrangemang i samverkan med Enköpings kommunbibliotek. 

. 
 

regionuppsala.se/infoteket
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Välkommen till höstens tredje 
frukostseminarium! 
 

Under hösten anordnar FoU Socialtjänst frukostseminarier med aktuella 
ämnen för socialtjänstens arbete. Seminarierna omfattar en och en halv 
timme med föreläsning och frågestund. Deltagarna bjuds på frukost. 
 
Därför bedöms psykisk hälsa så olika - 

Läkares och Försäkringskassans kategoriseringsarbete - 13 nov 
 
Det är många som vittnar om att personer med psykiatrisk problematik ofta hamnar 
mellan stolarna och det verkar ibland som att. det finns en diskrepans mellan 
patienternas behov och Försäkringskassans beslut. 
  
Maricel Knechtel, vetenskaplig handledare vid FoU-S och medlem i 
forskargruppen Välfärd på sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet, har  
tittat närmare på vad förklaringen till detta kan bero på. 
 

Enligt Maricel Knechtel kan anledningen till att samma patientfall ofta leder till olika 

bedömningar, bero på den situation som många med psykisk ohälsa befinner sig i. 

Ett tillstånd som är allt för komplext för att enkelt kunna placeras in i de kategorier 

och scheman som primärvården och Försäkringskassan använder sig av. 

 

Svårigheterna vid bedömningarna beror även på att centrala begrepp såsom 

arbetsförmåga, sjukdom och arbete inte definierats tillräckligt tydligt. 

 

Eftersom psykisk ohälsa inte heller kan diagnosticeras via exempelvis ett blodprov, 

eller alltid går att observera, är Försäkringskassans krav på objektiva fynd svåra att 

tillmötesgå för läkarna. 

 

Enligt Maricel är det just detta, kravet på objektiva fynd, och patientens subjektiva 

upplevelse, som försvårar samarbetet mellan parterna. Läkarna och handläggarnas 

synsätt står ofta i motsättning till varandra - läkarna måste välja mellan att ta hänsyn 

till patientens behov eller Försäkringskassans formella krav som handlar om att 

minska sjuktalen. 
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Föreläsare: Maricel Knechtel, Vetenskaplig handledare, Funktionshinder. 
 
Målgrupp: Personal inom vården, kommunal och statlig verksamhet som 
implementerar välfärdspolitik, särskilt på området psykiskt funktionshinder. 
 
Datum och tid: Onsdag den 13 november kl. 9.00-10.30.  
OBS! Smörgås och kaffe serveras 8.30. 
 
Plats: Missionskyrkan, St. Olofsgatan 40, Uppsala 
 
Anmälan: senast 30/10 genom denna länk.  
Du hittar även denna inbjudan med anmälningslänk på regionuppsala.se/fou-s >>  
klicka på fliken ”Evenemang”. 
  
 

Välkommen! 

 
 
Kontaktperson: 
Maricel Knechtel, Vetenskaplig handledare, Funktionshinder 
E-post: maricel.knechtel@regionuppsala.se 
Tel: 018-617 20 03 
  
  
  
   
 
Med vänlig hälsning, 
 
Elisabeth Hoff 
Kommunikatör 
FoU Socialtjänst 
018-617 44 76, 072-203 23 47 
  
Nära vård och hälsa 
Region Uppsala 
www.regionuppsala.se/FoU-S 

  
  

 

https://www.google.com/maps/search/St.+Olofsgatan+40,+Uppsala?entry=gmail&source=g
https://link.webropolsurveys.com/EP/A33D16812DFBF7D9
http://www.regionuppsala.se/FoU-S
mailto:cecilia.ingard@regionuppsala.se
http://www.regionuppsala.se/FoU-S
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Från inlåst till inkluderad 
Föreläsning torsdag 14 november kl 18–20 

 
Om bemötande av personer med intellektuella funktions-
nedsättningar ur ett historiskt perspektiv. 
Psykolog Barry Karlsson berättar om hur attityder förändrats 
från medeltid till dagens samhälle. 
 
Plats: Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 i Uppsala. 
Lokal: Fyriskällan (gå in via ingången från St Olofsgatan). 
 
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77. 
Fri entré. Hörslinga finns. regionuppsala.se/infoteket 

  

Alla intresserade är varmt välkomna!  

regionuppsala.se/infoteket
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Fokus på forskning om…  
 
Barn och funktionshinder 
 
 

 
När: 19 november kl 10–15 
  
Var: Biomedicinskt centrum (BMC) i Uppsala  
 
Målgrupp: Alla med intresse för forskning om barn och funktionshinder 
(praktiker, brukare/anhöriga, forskare) från t ex skola, socialtjänst, 
habilitering. 
  
Innehåll: Lyssna på korta forskningspresentationer, ställ frågor, knyt 
kontakter. 
  
Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder, Uppsala universitet  
Centrum för forskning om funktionshinder. 
  
Mer information: http://www.cff.uu.se 
   
 Kostnadsfritt!  
 
 
  
Centrum för forskning om funktionshinder  
Uppsala Universitet 
Postadress: Box 564, 751 22, Uppsala 
Besöksadress: BMC, Husargatan 3 
Telefon: 018 - 471 64 45 
E-post: cff@cff.uu.se 

   
 
 
 

http://www.cff.uu.se/
https://mail.uu.se/owa/cff@cff.uu.se/redir.aspx?C=u8wUrWaVyUCVqwEW6q5VHR2Ufg0WVNEIn6l1xWAUjiIlV4A1_AHzIq9HaPgtFhtbHDnL6zh9-9M.&URL=mailto%3acff%40cff.uu.se
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Ulrica Backlund, verksamhetsledare på Fyrisgården och 
ansvarig för nätverket Fritid-för-alla, kommer till oss på 
Kungsgatan 64 och berättar mer om nätverket. 
 
Tid: Torsdag den 28 november i samband med 11.11 
mötet. 
 

 
//Lotte 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUB Uppsalas vill Ge Makten Vidare  
Projektet drivs under åren 2017-2020 
med medel från Arvsfonden. 
 
Projektledare Lotte Sederholm 
lotte.sederholm@uppsala.fub.se 
+46705567067 
 
Besök oss på: 
 
Kungsgatan 64, 75318 Uppsala 
Telefon +46(0)18-560903 
http://www.fub.se/lokalt/fub-uppsala/info/ge-makten-vidare 
kontaktuppgifter på hemsidan www.gemaktenvidare.se 
följ oss på Facebook och Instagram  
 

http://www.fub.se/lokalt/fub-uppsala/info/ge-makten-vidare
http://www.gemaktenvidare.se/
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Inbjudan till seminarium  
29 november 
 
LOs Jämlikhetsturné ”Program för 
Jämlikhet” 
 
LOs förste vice ordförande Therese Guovelin 
kommer till Uppsala den 29 november. 
 
Plats: Scandic Uplandia,  
Dragarbrunnsgatan 32, centralt i Uppsala. 
Tid: 11.30 – 15.00 
 
Medverkande:  

 Helena Proos, Regionråd (S) Uppsala  

 Marika Lindgren Åsbrink, 

Utredningsstrateg LO 

 
Ett fredagsmingel med lunchbuffé och 
seminarium. 
I LOs ”Program för jämlikhet” finns en rad 
förslag till politiker att möta den ökande 
ojämlikheten i Sverige. 
 
Vi behöver investera bättre för att göra ett 
mer jämlikt samhälle möjligt. 
Presentation av programmet och samtal för 
ett mer jämlikt Uppsala, Uppsala län och 
Sverige. 
 

Anmäl dig här 
 

 

Med vänlig hälsning 
 LO-DISTRIKTET I MELLANSVERIGE 
I samarbete med ABF och 
Socialdemokraterna i Uppsala län. 
 
Kontaktperson Berit Örtell 070-628 27 67 
lo-mellansverige@lo.se, mellansverige.lo.se 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d5dYbaxLfEe7588KjFqLOtARreMsoTRJsRHN9jawd7dURFBWSlJaRlFGSVFSSEJTTEZDVzVNNlowQy4u
mailto:lo-mellansverige@lo.se
mellansverige.lo.se
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Tänkvärt 
 
 

 

"För mycket av det goda kan vara underbart." 
/Okänd 
 

 
Trevlig Helg! 

 
 
 
 

 
*************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
018 – 56 09 11, 072-532 45 22 

mailto:helene.ahlgren@c.hso.se
mailto:janne.wallgren@c.hso.se

