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Hejsan i det omväxlande vädret – ena dagen vinter och nästa dag vår på gång. 
 
Vädergudarna förbarmade sig över Vasaloppet och fixade till en del nysnö. 
Norrmännen var, som vanligt, överlägsna och tog hem de fyra första platserna. 
 
Akkurat, beundrar verkligen alla som tar sig igenom detta lopp oavsett väder och 
vind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coronaviruset eskalerar runt omkring oss och bidrar till en känsla av overklighet. 
Är rädslan för smitta helt befogad eller mera ett utpräglat skräckscenario? 
 
Folk hamstrar förnödenheter som konserver, och handdesinfektion är slutsålt på 
apoteken. 
 
Hur som helst, kan vara bäst att ta det säkra före det osäkra:   
svt.se/nyheter/inrikes/sa-minskar-du-risken-att-smittas-av-coronaviruset 
 

//Ta hand om er därute, 
Helene 
   

HSO Uppsala kommuns nye ombudsman Michael Jestin är nu installerad – 
kom gärna förbi och hälsa på honom!  
Vi välkomnar även Lotta Lantz, nyanställd kanslist hos SFR Uppsala län. 
 

 
 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-minskar-du-risken-att-smittas-av-coronaviruset
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Nominera personer till ett Samverkansråd ”Kollektivtrafik” 
mellan Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, 
Region Uppsala och FUL, Funktionsrätt Uppsala län. 
 
  
Nu är det dags att nominera personer till Samverkansråd ”Kollektivtrafik”, för perioden 
2020-03-31 – 2022-12-31. Ett samverkansråd mellan Trafik- och 
samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala och FUL, Funktionsrätt Uppsala län. De 
nominerade personerna som utses på ordförandemötet 2020-03-31 ska representera 
Funktionsrätt Uppsala läns medlemsorganisationer. 
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden håller samman Region Uppsalas övergripande 
fysiska planering med regional utveckling, inom områdena fysisk planering, 
infrastrukturfrågor och bostadsförsörjning, samt ansvarar för planering och genomförande 
av allmän kollektivtrafik enligt gällande avtal mellan Region Uppsala och länets kommuner. 
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ansvarar för att på statens uppdrag upprätta en 
länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP), är regional trafik kollektivtrafikmyndighet 
och tar fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram samt vid behov beslutar om 
allmän trafikplikt, 
upphandlar och sluter avtal kring regional kollektivtrafik, 
verkar för att infrastruktur i form av hållplatser och bytespunkter upplåts på 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor, samordnar den allmänna 
kollektivtrafiken med kommunernas särskilda persontransporter som skolskjuts och 
färdtjänst. 
 
Fem stycken representanter och fem stycken ersättare ska utses på FULs ordförandemöte 
den 31 mars 2020. 
Samverkansrådet ”Kollektivtrafik” kommer att ha sitt första möte hos Region Uppsala, 2020-
04-22, klockan 13.00 – 15.00. 
 
Janne Wallgren måste ha era nomineringar  
senast 30 mars 2020. 
 
Hälsningar  
/Janne 
 
Janne Wallgren 
Kanslichef/Ombudsman  
Funktionsrätt Uppsala län 
Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala. 
Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 
Fax: 018 - 56 09 01. 
Hemsida: https://hsouppsalalan.org/ 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se 

mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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Är du nöjd med dina hjälpmedel? 

Funktionshinderrörelsens Hjälpmedelsråd, består av representanter från olika 
Funktionsrätt/HSO i Uppsala län, och utbyter information om övergripande frågor som i 
första hand rör kommunala hjälpmedel, dvs. de som förskrivs av HUL, Hjälpmedel Uppsala 
län. Man träffas några gånger per år och fortbildar sig genom olika studiebesök. 

Just nu vill vi bilda oss en uppfattning om hur det ser ut i de olika kommunerna.  
Tycker du att förskrivningen av hjälpmedel fungerar som den ska, vad skulle du vilja ändra 
på? 
Hjälpmedelsrådet har kontakt med HUL för att kunna föra fram synpunkter som har att göra 
med detta.  
OBS! Kontakta A-C Nyqvist, neuro@c.hso.se helst före den 16 mars för att svara eller om 
det något du undrar över. 

 

Vad är Hjälpmedelsrådet? -  
Hjälpmedelsrådet i Uppsala län arbetar med gemensamma frågor för att kunna träffa 
politiker och tjänstemän för att föra fram synpunkter. 

- Hjälpmedelsrådet tar inte över det intressepolitiska arbetet som görs på regional eller lokal 
nivå och drivs i respektive organisation. 

- Det är bra att ha en enad syn i hjälpmedelsfrågor eftersom merparten av de kommunala 
hjälpmedlen går över HUL, Hjälpmedel Uppsala län. 

- Funktionshinderrörelsens Hjälpmedelsråd i Uppsala län består av representanter från 
HSO/Funktionsrätt i: Uppsala län, Uppsala, Enköping*, Håbo, Knivsta*, Tierp, Östhammar*. 
Heby kommun har inget HSO, Älvkarleby vänder sig till Gävleborgs län. 

* Saknar representant för närvarande. 

Hjälpmedel för syn, hörsel och barn upp till 21 år ligger inom regionens ansvarområde.  
Inom dessa områden finns det egna brukarråd. Ortopedtekniska hjälpmedel ligger också 
under regionen. 

Hans Richter, 

sammankallande i Funktionshinderrörelsens Hjälpmedelsråd Uppsala län. 
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Rapport från rådet för delaktighet 12 februari 2020. 

Första frågan som vi fick information var om kvalitetspolicy för hälso- och sjukvård. 

Ann-Charlott Norman, enhetschef vid Vårdkvalitetsenheten berättade om hur enheten 

jobbade med att ta fram en kvalitetspolicy. 

För att få reda på om kvaliteten på vården var bra nog måste en policy hur kunskapen ska 

kunna värderas ta fram. 

 

Om du tänker dig en kompass med de fyra väderstrecken. 

Som exempel; Patient Anna söker vård för högt blodtryck. 

Väst-står för Annas orsak att söker vård, för att få vård för sitt höga blodtryck. 

Norr- Behov av vård är för Anna att sluta känna sig yr och känna andra obehagliga symtom. 

Öst- Bemötande, Anna blir undersökt och korrekt behandlad. 

Söder-Ekonomi, både för Anna som får bra blodtryck och kan arbeta igen och för Regionen 

som snabbt kan avhjälpa Annas problem. 

 

En annan patient/kund kanske inte får lika bra och snabb hjälp inom Regionen.  

Då kan policyn användas för att se var problemet uppstått. 

Är orsaken för att kvaliteten är sämre beroende på orsaken till att söka vård.  

Eller beror problemet på att behovet för vård är större än vad vårdpersonalen räknat med. 

Bemötande inom vården vet utredarna redan är ett problem i vissa fall för 

patienten/kunden. 

Sist men inte minst så är ekonomin en viktig fråga för båda parter. 

Hur mycket tid blir patienten/kunden borta från sitt arbete? 

Hur mycket kommer vården att kosta Regionen när de gäller behandling eller operationer. 

 

Krisberedskap information från Fredrik Arenstig, säkerhetsstrateg vid 

Säkerhets- och beredskapsenheten. 

Fredrik Arenstig jobbade samtidigt som han besökte vårt råd som tjänsteperson i beredskap. 

Vilket innebar att han hade en telefon med sig som när som helst kunde ringa när larmet 

gått om en stor olycka, katastrof eller terrorattack. Som skulle göra att stora 

sjukvårdsresurser kommer att behövas. 
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Fredrik får då ta beslutet vilka delar av sjukvårdens resurser som måste förberedas och 

kontakta beslutsfattarna, oftast chefsöverläkaren för de avdelningar som är berörda. 

De kan vara allt ifrån akuten, operation till isoleringsvård. 

Är olyckan regionalt i Enköping eller Älvkarleby måste deras krisberedskap aktiveras. 

Dessa avdelningar eller lokala sjukvård går då upp i stabsläge. 

 

Modell för Region Uppsalas samverkan med idéburen sektorn. 

Funktionsrätt Uppsala läns (FUL) ombudsman Janne Wallgren informerade om modell för 

Region Uppsalas samverkan med den idéburna sektorn. Syftet med modellen är att ta fram 

ett partnerskapsavtal innehållande fyra former istället för det samarbetsavtal som finns idag. 

Den 31 mars tar Regionstyrelsen beslut om de fyra formerna för samverkan vilka är: 

1. Länsövergripande överenskommelse med idéburen sektor om samråd för genomförande 

av den regionala utvecklingsstrategin 

2. Överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap, IOP 

3. Verksamhetsbidrag 

4. Upphandling av idéburna aktörer för sociala tjänster. 

Processen fortsätter sedan 22 april. Janne har fått och svarat på remiss om modellen och 

påpekat vad som saknas. Det är viktigt att klargöra rollerna för vad Region Uppsala 

respektive FUL ska bidra med. 

Idag är verksamhetsbidrag kopplat till samverkansavtal. Synpunkter på vilka som ska kunna 

vara aktuella för verksamhetsbidrag behövs och sedan förankras hos FULs föreningar.  

Viktigt att klargöra varandras roller.  

Synpunkter på modellen kan mejlas till Klara Ellström klara.ellstrom@regionuppsala.se 

Synpunkter till samråd med regional trafikförsörjningsprogram 

Samråd sker den 31 mars. Synpunkter på programmet, med fokus främst på tillgänglighet 

och hållbar utveckling, lämnas till Klara Ellström och sammanställs sedan av presidiet. 

Verksamhetsplan 2020 

Genomgång av verksamhetsplanen 2020.  

Till verksamhetsplanen framfördes dessutom följande: 

RFD behöver få in barn och unga i rådet och förslag på två organisationer lämnades. 

Förslag på temadagar med t.ex work-shops gemensamt med KHR om färdtjänst - sjukresor. 

Studiebesök på rehabiliteringsmedicinska avdelningen på Genetikvägen. 

 



7 
 

 

Fysisk aktivitet på recept (FAR) utfärdat av läkare kan ge möjlighet till billigare träning. 

Upplandsstiftelsen – eventuellt förlägga RFDs sista mötet i juni på någon tillgänglig plats. 

Information från Region Uppsala 

Patientkontrakt med information, sammanhållen vård och gott bemötande ska införas enligt 

nya patientlagen. 

 

Information från FUL 

Trafikdirektör Johan Wadman har bjudit in FUL till att starta upp ett samverkansråd – 

Kollektivtrafik, den 22 april kl. 13.00.  

FULs medlemsföreningar kan nu nominera personer som sedan väljs på FULs 

ordförandemöte den 31/3.  

Ordförandemötet utser vilka fem personer som ska representera FUL i samverkansrådet. 

Janne redogör för kommande aktiviteter för honom och FUL, där det bland annat ingår ett 

möte med tidningen Föräldrakraft, en Kulturkväll på FULs kansli, ett extra halvårsmöte för 

FUL, Mänskliga rättighetsdagarna på UKK i december, det gemensamma arbetet fortsätter 

med Riksidrottsförbundets (RF) och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) för att få 

fram tillgängliga träningslokaler/gym/platser, och få folk och grupper i rörelse som normalt 

står utanför fysisk aktivitet, samt FULs årsmöte den 28 maj där Anna-Karin Vaz Contreiras 

kommer att föreslås väljas till årsmötesordförande. 

Janne berättar från samverkansrådet mellan FUL + Fastighet & Service, Region Uppsala 

2020-02-18, där han framförde att FUL kan aldrig acceptera en verksamhet i lokaler där 

patientsäkerhet sätts på spel och där entrén till berörda lokaler är en dödsfälla. 

 FUL kräver att Region Uppsala snarast lämnar Samariterhemmets lokaler. 

 

 



8 
 

 

 

Remissinformation – Riktlinje Patient och brukarmedverkan i 

Uppsala län 

 

Remiss och synpunktshantering 

För att riktlinjen ska kunna utgöra ett stöd för verksamheterna så att det i större omfattning 

blir möjligt för patienter, brukare och anhöriga att vara delaktiga och samskapande så 

behöver underlaget granskas av berörda innan det blir fastställt. 

Därav skickas riktlinjen först till patient- och brukarorganisationer på remiss.  

Efter att Era synpunkter beaktats skickas riktlinjen på remiss till de verksamheter som 

bedriver hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län. 

Synpunkter kan skickas senast 2020-04-14 med mejl till janne.wallgren@c.hso.se eller per 

brev till: 

Funktionsrätt Uppsala län 

Janne Wallgren 

Kungsgatan 64 

753 41 Uppsala 

 

Riktlinje 

I målbilden för effektiv och nära vård 20301 beskrivs den samskapande vården där patient-, 

brukare och anhöriga ses som jämlika partners. 

 

Detta synsätt behöver genomsyra ledningens förhållningssätt på alla nivåer inom hälsa, stöd, 

vård och omsorg. På samma sätt stödjer strategin för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-

2020 utvecklingen kring säker, jämställd, jämlik och tillgänglig vård och omsorg utifrån behov 

i länets kommuner och Region Uppsala.  

Riktlinjen föreslås omfatta alla verksamheter inom region Uppsala och länets kommuner 

som bedriver hälsa, stöd, vård och omsorg, oavsett ålder. 

Alla professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har ansvar för att patient/brukare 

och anhöriga är delaktiga och kan vara medaktörer. 

 

 
                                                           
1 Effektiv och nära vård 2030 

mailto:janne.wallgren@c.hso.se
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-15192&docId=DocPlusSTYR-15192
http://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-15192&docId=DocPlusSTYR-15192
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/effektivochnaravard2030/
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Syftet är att skapa samsyn kring vad delaktighet och medskapande innebär. 

Den ska utgöra ett stöd för verksamheterna för att tillsammans med patient, brukare och 

anhöriga systematiskt arbeta med kvalitetsförbättringar inom hälsa, stöd, vård och omsorg. 

Ytterligare ett syfte är att beskriva olika former av hur samarbete med patient, brukare och 

närstående kan ske. 

Då begreppen anhörig och närstående används inkonsekvent i officiella dokument, har vi i 

denna riktlinje valt att använda oss av definitionerna som finns i Socialstyrelsens vägledning 

till kommunerna för tillämpning av 5 kap 10 § Socialtjänstlagen. 

 

Nuläge 

Det finns former för medverkan i Uppsala län (exempelvis Rådet för delaktighet i Region 

Uppsala) men för att kunna samarbeta med patient, brukare och anhöriga på ett mer 

systematiserat sätt behövs det i länet ett gemensamt verksamhetsstöd i form av denna 

riktlinje för att organisera, strukturera och utveckla arbetsformer för medverkan och 

inflytande på alla nivåer. 

 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-7-3.pdf
http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Sa-styrs-Region-Uppsala/Regionsstyrelsen/Lanshandikapprade
http://www.lul.se/sv/Landsting--politik/Sa-styrs-Region-Uppsala/Regionsstyrelsen/Lanshandikapprade
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Information från Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs 

 

Hej! 
 
Ni som är medlemmar i Föreningen Föreningsgården 
Ekolnsnäs;  
Vet ni att som medlemsförening har ni mycket förmånliga 
rabatter när ni hyr in er hos oss.  
 
Era enskilda medlemmar har, liksom övriga ideella föreningar, 
rabatterad hyra om de hyr som privatpersoner.  
 
Har ni också noterat att vi har två egna verksamheter, måla och 
textilt skapande, där alla era medlemmar är välkomna. 
 
För mer information vänligen gå till vår websida: 
http://www.ekolnsnas.se eller ta kontakt via mejl 
ekolnsnas@gmail.com eller tel. 018 490 23 23 
   
 
 

http://www.ekolnsnas.se/
mailto:ekolnsnas@gmail.com
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  FÖRELÄSNING 5 MARS, Uppsala 
 

Att känna sig hemma, lycklig och frisk - går det när man 
drabbas av demens? 
 
Tillsammans med Kerstin Ekeland och Turid Apelgårdh reflekterar vi över rubriken 
och hur vi kan närma oss den med fokus på demenssjukdomar. 
 
- Är detta möjligt i dagens samhälle? Vad betyder egentligen ordet hem och vad 
innebär det att känna sig frisk? Hur ser lycka ut? Vem bestämmer vad som är 
normalt och vad som inte är det? Var kommer vi ifrån och var är vi på väg?  
Vad vill vi egentligen ha? 
- Idag fokuseras mycket kraft och energi på allt vi INTE vill ha. Är det kanske dags att 
fundera på vad vi verkligen VILL ha? Hinner vi någonsin fundera på det? 
 
- Detta föredrag kommer att handla om platser, känslor och tillhörighet i en värld 
som förändras snabbt. Vi hoppas, med humor och entusiasm, inspirera till nya 
tankar utifrån aktuella rön från vetenskaper som etnologi, molekylärbiologi & 
miljöpsykologi. 
 

Föreläsare 
Kerstin Ekeland Fil kand etnologi Leg Biomedicinsk Analytiker, Masterstudent 
Landskapsarkitektur. 
Turid Apelgårdh Samhällskonstnär och diakon, lång erfarenhet av omsorgsarbete. 
 
Samarrangörer: Sensus och Demensförbundet. 

 

DATUM: Torsdag den 5 mars 
TID: 13.30 - 15.30 
PLATS:  Stiftets Hus, Mariasalen, Dragarbrunnsgatan 71, Uppsala. 
KOSTNADSFRITT - Ingen föranmälan 
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Inspirationskväll för  
kroniskt sjuka och deras närstående  
med medicinsk föreläsning och kultur.  
 
Program torsdag 5 mars kl 18.00 - 20.00  
Välkomna & inledning 
Fatane Salehi, projektledare cancerrehab, Akademiska sjukhuset. 
 
Det osynliga - om hjärntrötthet och uttröttbarhet vid sjukdom och skada 
Per Hamid Ghatan, Överläkare och sektionschef vid rehabiliteringsmedicinska kliniken, 
Akademiska sjukhuset. 
 
Birgit Ståhl-Nyberg och Den snälla flickan 
Daniel Werkmäster, chef Uppsala konstmuseum. 
 
Claes Jansson och Jansson Group  
Claes Jansson- sång, Emil Ingmar- piano, Thomas Arnesen - gitarr, Per V Johansson- bas, 
Håkan Jansson- trummor. 
 
Alla patienter som har långvarig sjukdom, och deras närstående, ska känna till möjligheten 
att genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. 
 Därför bjuder Akademiska sjukhuset i samarbete med Kultur och bildning, Region Uppsala, 
in till inspirationskvällar med olika teman.  
Målet är att ge grundläggande och praktiskt tillämpbara kunskaper om rehabiliterande 
egenvård genom korta föreläsningar och kultur.  
Fokus är psykiska/sociala, fysiska och existentiella rehabiliteringsbehov.  
 

Datum: Torsdag den 5 mars  
Plats: Uppsala konstmuseum.  
Frågor om lokal och tillgänglighet ring 018-727 24 82 
/www.uppsalakonstmuseum.se  
Tid: kl 18.00 - 20.00 
Frågor: Fatane Salehi tfn 070-611 01 23/ 
fatane.salehi@akademiska.se 
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Fatane Salehi 
Projektledare för cancerrehabilitering. 
Fatane redogör för vad som är på gång inom cancerrehabilitering inom Akademiska 
sjukhuset.  
 
Per Hamid Ghatan  
Överläkare och sektionschef vid rehabiliteringsmedicinska kliniken, Akademiska sjukhuset. 
En populärvetenskaplig föreläsning om hjärntrötthet och uttröttbarhet vid sjukdom och 
skada. Per har mångårig erfarenhet som specialist och expert i rehabilitering av unga 
människor. Han har doktorerat i kognitiv neurovetenskap samt bedrivit forskning om 
hjärnans funktioner, hjärnskador och stress. 
 
Daniel Werkmäster 
Chef för Uppsala konstmuseum.  
Daniel berättar om konstupplevelsens betydelse och vad museet kan erbjuda.  
Temat är kulturella upplevelsers betydelse för välmående och livskvalitet. 
 
Claes Janson & Jansson Group 
Den välbekante och välrenomerade bluesrösten Clas Janson sjunger låtar ur sin stora låtskatt 
tillsammans med en svängig jazz & blues kvartett.  
Jansson Group består av Emil Ingmar på piano, Thomas Arnesen på gitarr, Per V Johansson 
på bas och Håkan Jansson på trummor. 
 
Evenemanget genomförs i samarbete med Kultur och bildning. 
”Kultur och bildning arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur 
och hälsa.  
 
Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. 
Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett komplement till den medicinska 
vården, främjas och stärks det friska i människan.” 
 Pia-Marit Ekström, Strateg, Kultur och bildning, Region Uppsala 
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FÖRELÄSNING 10 MARS Örsundsbro 
 
Tillåtanderum, hur är de och hur skapas de? 
 
 En tisdag i månaden arrangeras lunchföredrag i regi av Lagunda församling och 

Liljegården i Örsundsbro. 

 Tisdagen den 10 mars är det dags för  samhällskonstnären Turid Apelgårdh i 

samarbete med SeSam, Hela Sverige ska leva och Demensföreningen att bjuda in till 

ett föredrag kring tillåtande rum. Alla intresserade välkomnas. 

Kom gärna en stund i förväg och handla lunch innan föredraget börjar. 

 

 

DATUM: Tisdag 10 mars 
TID: 12.30 - 13.00 
PLATS.: Liljegården, Örsundsbro. 
 
KOSTNADSFRITT - Ingen föranmälan 

 

 

 

Hör gärna av er till oss med förslag på SeSam-aktiviteter.  

Vi tar fortlöpande emot nya föreläsare. 

Varmt välkomna! 
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Den 11 mars har hälso- och sjukvårdsnätverket bjudit in till 
en träff där vi ska diskutera vilka innovationer som 
finns/saknas i hälso- och sjukvården. 

 

Vi får besök av Region Uppsala Innovation som berättar om hur de arbetar med 
att ta fram/köpa in olika innovativa produkter och tjänster till Akademiska och 
till primärvården i Uppsala län. Sedan följer diskussioner där vi utgår från vilka 
behov patienterna har av innovationer för att sedan landa i förbättringsförslag. 
  
Detta är en unik möjlighet för er patientförening att träffa olika aktörer i 
beslutande ställning och att vara med och diskutera lösningar som kommer era 
medlemmar till godo. 
  
I maj kommer Hälso- och sjukvårdsnätverket lansera sin digitala mötesplats 
som ett komplement till de fysiska träffarna.  
 
För de som har deltagit i tidigare fysiska träffar så får man att få tillgång till 
mötesplatsen kostnadsfritt. Detta ger en extra anledning till att ni ska 
medverka redan nu! 
  
Anmäl er här: 
  

https://www.patienthuset.se/innovationstraff/ 
  
  
Med vänlig hälsning, 
 
Maria Lindqvist, grundare av Patienthuset 
 
http://www.patienthuset.se 
Vi för in patientperspektivet! 
Hälso- och sjukvårdsnätverk 
 

 

  
  

https://www.patienthuset.se/innovationstraff/
http://www.patienthuset.se/
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Ska jag gasa eller bromsa? 

Förhållningssätt efter hjärnskakning  

hos barn 

Föreläsning onsdag den 11 mars kl 18–20  

Författarna till boken ”Ska jag gasa eller bromsa” beskriver 

vanliga symtom och svårigheter efter hjärnskakning.  

De ger konkreta förslag på åtgärder som kan underlätta 

barnens vardag. 

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center, 

S:t Johannesgatan 28 D i Uppsala. 

Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se, 018-611 66 77. 

Fri entré.Hörslinga finns. Alla intresserade är varmt 

välkomna!   
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 Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar Uppsala kommuns temaår för 

mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till filmer och föreläsningar med efterföljande 
diskussion.  
Tillsammans med de föreningar, organisationer och nätverk vi samarbetar med inom 
Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka 
människor som har svårare att göra sin röst hörd på grund av funktionsnedsättning.  
 

Från folkhemmets styvbarn till aktiva samhällsmedborgare.  
Vi ser filmen ”Folkhemmets styvbarn” som visar hur det var på Vipeholmsanstalten och hur 
personer med t ex Downs syndrom numera skriver böcker, är politiskt aktiva m m. 
FUB, Autism & Asperger-förbundet samt Svenska Downföreningen i samarbete med SV står 
bakom filmen. Efter filmen inbjuds till diskussion.  
Information om filmen. bit.ly/398pAv1  
 

Måndag 16 mars, kl 18-20.15  

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 i Uppsala 
  

Mer information och anmälan senast 12 mars här: 
 bit.ly/3afCoQF 
  
Fri entré. Lättare förtäring.  
Välkommen!  
 
Hiss, hörslinga, tillgängligt för rullstolsburna, hörsel- och synskadade. 

!%20bit.ly/3afCoQF
!%20bit.ly/3afCoQF
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Barnkonventionen – med fokus på 
funktionsnedsättningar 
 
Föreläsning onsdag den 18 mars kl 18-20 
Alla barn ska ha samma rättigheter, oavsett bakgrund och 
familjens resurser.  
Hur ska vi tolka det när det handlar om barn med funktions-
nedsättningar? Kan nya lagen göra skillnad?  
Martin Price, barnrätts-ombud för region Uppsala föreläser 
och leder diskussion. 
 
Plats: Infoteket om funktionshinder, S:t Johannesgatan 28 D 
 i Uppsala. 
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se, 
 018-611 66 77.  

Fri entré. Hörslinga finns.  
Alla intresserade är varmt välkomna! 
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 Autism hos barn och vuxna 

Föreläsning på Stadsbiblioteket torsdag den  
19 mars kl 18–20.  
Lär dig mer om autism och vilka svårigheter det kan medföra i 
vardagen att leva med autism.  
Psykolog My Säfström från Habiliteringen i Uppsala föreläser 
om diagnoskriterier, tankemässiga fungerandet vid autism 
samt praktiska konsekvenser och svårigheter i vardagen. 
 
Plats: Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 i Uppsala 
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se,  
018-611 66 77. 

Fri entré. Hörslinga finns.  

Alla är varmt välkomna! 
Infoteket i samverkan med Uppsala stadsbibliotek. 
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Våga prata om psykisk ohälsa  
– om missbruk och beroende 

Temadag 24 mars kl 16–18.30 i Tierp 
 
Välkommen till en temadag med föreläsning om olika typer av beroende, 
riskbruk, behandling och återfallsprevention.  
Lyssna även på personer med egna erfarenheter som berättar om hur vägen ur 
ett missbruk kan se ut. 
Mer information och program finns på; 
www.regionuppsala.se/infoteket/evenemang/temadagar2020 
 
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018–611 66 77. 
Plats: Biblioteket i Kulturhuset Möbeln, Grevegatan 19–21 i Tierp. Fri entré. 
Hörslinga finns. Anhörigkonsulent på plats.  
Alla intresserade är varmt välkomna! 
 
Ett samarrangemang med

http://www.regionuppsala.se/infoteket/evenemang/temadagar2020
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Välkommen till 60plus Mässan, den 25 – 26 mars, kl. 10- 16  

Platsen är: IFU Arena, Gränby Sportfält, Uppsala 

 

 

 

 

 

 

Reumatikerdistriktet Uppsala län kommer att vara representerade båda 

dagarna i monter nr 4. Välkommen att besöka oss.  

Vi delar med oss av information och erfarenheter.  

Du kan också få testa din handstyrka om du vill. 

Vi kommer även att ha ett föredrag på Lilla Scenen den 25 mars kl. 11:45 – 12:00. 

 Det kommer att handla om ”Vad är ARTROS – Reumatikerförbundet informerar och tipsar 

om aktiviteter för ökat välbefinnande.”  

Utdrag ur mäss-programmet: 

”Massor med utställare. Du möter lokala och rikstäckande aktörer som vet exakt vad som 

intresserar den aktiva och moderna senioren av idag.  

Utställarna kommer från intressanta och blandade branscher som hem & inredning, nöje, 

bygg & boende, kommun & region, hobby & fritid, finans & ekonomi, turism & resor, sport & 

träning, teknik & motor, olika organisationer, föreningar och politiska partier mm.  

 

Vi kan lova dig två roliga dagar. Dessutom har vi alltid ett fullspäckat scenprogram hela 

dagarna med kända föreläsare, underhållning, modevisningar, tävlingar och mycket annat. 

Under mässdagarna bjuds du även på en mängd olika aktiviteter som t ex makeup, 

hårstyling, vinprovning, bingo, prova-på i olika montrar… och varför inte sitta ner och njuta 

av en god lunch/fika och ett glas vin mitt i mässområdet.”  
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Våga prata om psykisk ohälsa  
– om ångest, depression och bipolär 
sjukdom  
Temadag 25 mars kl 16–18.30 i Bålsta  
 

Välkommen till en temadag med föreläsning om depression och behandling av 
psykiska sjukdomar med Repetitiv transkraniell magnetsimulering (rTMS).  
 
Lyssna även på personer med egna erfarenheter berätta om hur det är att leva 
med ångest, depression och bipolär sjukdom och fungera i vardagen. 
 
Mer information och program finns på: 
www.regionuppsala.se/infoteket/evenemang/temadagar2020 
  
Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018–611 66 77. 
Plats: Aulan, Jan Fridegårdsgymnasiet, Centrumgränd 5 i Bålsta. Fri entré. 
Hörslinga finns. Anhörigkonsulent på plats. 
Alla intresserade är varmt välkomna!  
 
Ett samarrangemang med 

http://www.regionuppsala.se/infoteket/evenemang/temadagar2020
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INFORMATION ANGÅENDE FORSKNINGSSTUDIE  
Arbetsinriktad rehabilitering: återgång i arbete för personer med 
långvarig smärta  
Smärtforskningsprogrammet U-PAIN vid Uppsala Universitet har fått finansiering från 
Vetenskapsrådet och AFA Försäkring för att vetenskapligt studera en stor samhällsutmaning 
d v s arbetsinriktad rehabilitering för sjukskrivna personer med långvarig smärta.  
Stora satsningar görs i samhället för att minska sjukskrivningar och öka återgång i arbete. 
Kunskapsmässigt finns det frågor kring vilka rehabiliteringsmodeller som är mest effektiva 
för återgång i arbete och hur omfattande de behöver vara.  
Det tycks avgörande att samla alla parter som är inblandade i sjukskrivning och rehabilitering 
för att göra en tydlig plan för återgång i arbete. En utbildningsinsats erbjuds till arbetstagare 
och arbetsledare där ett aktivt deltagande har visat positiva resultat.  
 
Syftet med den här studien är att utvärdera effekterna av en ny arbetsinriktad 
rehabiliteringsmodell tänkt att underlätta återgång i arbete och förbättring av 
arbetsförmåga hos personer med långvarig smärta. Studien riktar sig till personer som är hel- 
eller deltidssjukskrivna och som är motiverade att återgå i arbete/öka tiden på arbetet med 
minst 25 %. Det viktigaste effektmåttet är nettosjukskrivningsdagar under 1 år.  
För de personer som väljer att delta i studien involveras även arbetsgivaren, då 
interventionerna bygger på arbetsledarens aktiva medverkan.  
 
Studien är randomiserad och kontrollerad, vilket betyder att forskningsdeltagarna fördelas 
slumpmässigt till en av två grupper, experimentgruppen och kontrollgruppen.  
Oavsett utfallet av lottningen erbjuds alla basåtgärder i form av samordning av sjukskrivning 
utförd av rehabiliteringskoordinator samt upprättande av plan för återgång i arbete 
tillsammans med arbetsledare och rehabiliteringskoordinator. 
De som lottas till experimentgruppen fortsätter till en mer intensiv rehabilitering där 
arbetsledaren involveras genom utbildning i kommunikation och problemlösning. 
Den sjukskrivne medarbetaren genomför ett 12 veckor långt rehabiliteringsprogram under 
ledning av fysioterapeut i syfte att klara de krav som återgång i arbete/ökad tid på arbetet 
kräver.  
Om du har frågor kring studien är du välkommen att kontakta oss ansvariga via e-post eller 
telefon.  
Doktorand: Hedvig Zetterberg, 018-471 42 60, hedvig.zetterberg@neuro.uu.se  
Forskningsassistent: Mia Berglund, 072-451 46 93, marie.berglund@akademiska.se  
Ansvarig för studien: Pernilla Åsenlöf, professor och fysioterapeut vid Institutionen för 
neurovetenskap, Uppsala universitet. E-post: pernilla.asenlof@neuro.uu.se. 
Tfn: 018-471 47 68. 
Rolf Karlsten, verksamhetschef Smärtcentrum, ingång 79, Akademiska sjukhuset 
E-post: rolf.karlsten@akademiska.se. Tfn: 018-611 35 18. 
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Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar Uppsala kommuns temaår för 

mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till filmer och föreläsningar med efterföljande 
diskussion.  
Tillsammans med de föreningar, organisationer och nätverk vi samarbetar med inom 
Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka 
människor som har svårare att göra sin röst hörd på grund av funktionsnedsättning.  
 

Egenmakt trots allt  

Anna-Maria Lundberg föreläser utifrån egen erfarenhet av psykisk och fysisk ohälsa och 40 år 
som anhörig. En personlig resa från 1965-2020.  
Anna-Maria arbetar inom SV Uppsala län och Riksförbundet Attention med bl a att ta fram 
lättillgängliga studiematerial och utbilda gruppledare.  
SVs publika Funktionsrättssite presenteras och vi får veta mer om och styrkan i stöd- och 
samtalsgrupper.  
Diskussion om civilsamhället och folkbildningen som viktig aktör för människa och samhälle. 
Efter föreläsningen inbjuds till diskussion.  
 
 

Måndag 20 april, kl 18-20.15  
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 i Uppsala  
Mer information och anmälan senast 17 april här: 

bit.ly/382E2nc  
 
Fri entré. Lättare förtäring.  
Välkommen!  
Hiss, hörslinga, tillgängligt för rullstolsburna, hörsel- och synskadade. 

bit.ly/382E2nc
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HandikappHistoriska Föreningens Vårseminarium och Årsmöte 

  
Tid: fredagen den 24 april 2020 

Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm (OBS ny lokal).  
Närmaste T-bana är Skanstull station 

 

Vårens seminarium - Sprickor i fasaden - samhällets syn på personer med 
funktionsnedsättning från folkhemmets tid till nutid 
Vi börjar kl. 10.00 och tar lunch vid 12.00 
Under seminariet får vi höra författaren och debattören Majgull Axelsson inleda med tankar 
utifrån bland annat hennes bok ”Ditt Liv och mitt”. En av föreningens grundare, f.d.vice 
ordförande och numera hedersmedlem etnologen Claes G Olsson medverkar i en panel. 
Seminariet är också en gåva till Claes i samband med hans avgång från styrelsen 2019. 
Ytterligare några personer deltar i panelen. 

 

Lunch Det finns restauranger i närheten men det är en bit att gå. Det går också bra att 
beställa wraps till lokalen, 100:-. Markera detta på anmälningsblanketten. Vegetariskt och 
veganskt alternativ finns, även glutenfri lunch går att ordna. Var och en betalar själv och 
beställd wrap ska betalas på plats med kontanter eller med Swish. 

 

Årsmötet 
Årsmötet börjar kl. 13.30 och avslutas ca kl. 14.30 
Årsmöteshandlingar och seminarieprogram finns att tillgå på webbsidan inom kort: 
www.hhf.se  
Där finns också anmälningsblanketten. Den som inte har tillgång till webben, anmäl till 
undertecknad på nedanstående e-postadress eller telefon 073-9175528. 

 

 

Varmt välkomna till årsmöte och seminarium!  
Jan-Peter Strömgren  
Ordförande  
 
OBS! Hörslinga finns. Tolkhjälp beställer du enklast själv. Kom gärna doftfri.  
_________________________________________________________________ 

HandikappHistoriska Föreningen                       Org.nr 80 20 17- 0778                                            

Postgiro 15 34 76-7   
c/o Jan-Peter Strömgren                             E-post: jpshrf@gmail.com                                   

webbsida: www.hhf.se                         Messeniusgatan 1, 112 57 STOCKHOLM        

http://www.hhf.se/
mailto:jpshrf@gmail.com
http://www.hhf.se/
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TÄNKVÄRT 
 

 
 
 

"Lycklig är inte den som sörjer det hon 
saknar, utan finner glädje i det hon har." 
 
//Okänd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*************************************************************************** 
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

