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På grund av Covid-19 så har vi stängt våra lokaler tillfälligt i 

förebyggande syfte. 

 
Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.  
Under pågående pandemi har styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län fattat detta 
beslut för att motverka spridning av covid-19. 

 
Läs mer på bloggen som uppdateras nästan dagligen för ”just nu” info. För 
kontaktuppgifter till just din förening,  kika här. 

 
 
 

  

 

https://hsouppsalalan.org/blogg/
https://hsouppsalalan.org/medlemsforeningar/
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Vi hade i alla fall tur med vädret….  

Det har inte varit en ordinarie vinter vädermässigt, och det märks nästan inte 

att det har slagit om till ett mer vårlikt väder. Om någon nu intresserar sig för 

klimatet i rådande läge. 

Inget i tillvaron känns ordinarie, det påminner om en katastroffilm från 90-

talet, där världen drabbas av ett okänt virus. Som regel dyker en hjälte upp och 

räddar mänskligheten i sista sekunden, och, ja, det var ju bara en film, the end. 

Men denna helt oväntade epidemi är just nu allas sanna verklighet.  

Lyckligtvis existerar det riktiga hjältar i vardagen som bistår sina svaga eller 

sjuka medmänniskor. Genom sitt arbete eller ideella krafter. 

Det ständiga flödet av information är nödvändigt, men emellanåt för mycket 

att ta in och förlita sig på. Det gäller nog att sålla ut det mest relevanta, annars 

blir det för överväldigande. Sunt förnuft och frihet under ansvar. 

Glöm då inte att ta en paus, promenera ut i solen och möt känslan av att våren 

är i antågande. Upplev naturen omkring dig och kanske hitta ett nytt 

smultronställe. En liten positiv del av verkligheten.  

   //Ta hand om er,  

      Helene 

 

 
     Julgran i skogen och flamingos på golfbanan. Trava lugnt! 
lugnt 
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Hjältar inom sjukvården; svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/jag-gar-till-jobbet-for-
din-skull-stanna-hemma-for-min-skull 

 
 

Riskgrupp - hjälp av olika slag 

Röda Korset lanserar ett telefonnummer 018-143217 och en 

e-postadress, uppsala@redcross.se .  

Dit ska allmänheten (särskilt riskgrupperna) kontakta oss om de behöver hjälp 

med socialt stöd per telefon, handla mat och förnödenheter, rasta hundar etc.  

Telefonen är bemannad mån-sön kl 10-19.  

Vi är ytterst tacksam om ni kan hjälpa oss att sprida detta nummer till vänner, 

grannar och bekanta som kan behöva hjälp.   

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/coronaviruset---fakta-

och-rad/vi-samordnar-hjalp-till-riskgrupper/ 

Vi samordnar hjälp till riskgrupper - rodakorset.se 

Fem av Sveriges största civilsamhällsorganisationer har träffat en överenskommelse med 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) för att hjälpa kommuner att stötta äldre med matinköp och upphämtning av 

mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta 

med kommuner. 

www.rodakorset.se 
  
 

Ett tips i dessa hemmatider från Uppsala kommun 

Låt kulturen strömma - att stanna inne är inget hinder för att uppleva Uppsalas 

rika kulturliv. Det går att pyssla tillsammans, höra en konsert, se konst, se en 

film och lyssna på böcker hemma digitalt. 

 

Kika in här; https://www.uppsala.se/strommakultur   

 
 

https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/jag-gar-till-jobbet-for-din-skull-stanna-hemma-for-min-skull
https://svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/jag-gar-till-jobbet-for-din-skull-stanna-hemma-for-min-skull
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/coronaviruset---fakta-och-rad/vi-samordnar-hjalp-till-riskgrupper/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/coronaviruset---fakta-och-rad/vi-samordnar-hjalp-till-riskgrupper/
https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/coronaviruset---fakta-och-rad/vi-samordnar-hjalp-till-riskgrupper/
www.rodakorset.se
https://www.uppsala.se/strommakultur
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Nya allmänna råd: Håll avstånd 
och ta personligt ansvar  
PUBLICERAT 01 APRIL 2020  
För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar 
hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla 
håller avstånd till varandra.  
 
Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang 
undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. 

Syftet med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten nu publicerar är att motverka 
spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, 
riskgrupper och äldre. 

Dessa allmänna råd är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan 
tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning. 

– Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning.  
De nya allmänna råden innebär att man bör undvika större sammanhang där flera 
personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar.  
Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis 
idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera, säger Johan Carlson, 
Folkhälsomyndighetens generaldirektör. 

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.  
Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera 
avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. 

 Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i 
 lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller 
 anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra. 
 

 Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter 
 utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna 
 träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna 
 hållas, om inte bör de ställas in. 
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 Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet 
 kräver att deltagarna träffas på samma plats. 
 

 Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda 
 arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt. 
 

 I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och 
 antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas. 
 
Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt 
nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra 
allmänna färdmedel. 

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och 
matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas. 

 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 
som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs. 

Läs mer på 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas 
ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; (PDF, 888 kB) 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5733d0f5cba44d9e9069a272f7e98470/hslf-fs-allmanna-rad-om-allas-ansvar-covid-91.pdf
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Med anledning av att Socialstyrelsen nu har publicerat sina nationella principer för 
prioriteringar inom intensivvård gick vi under eftermiddagen ut med en kommentar: 
 

Igår publicerade Socialstyrelsen sina nationella principer för prioritering inom 
intensivvård under extraordinära förhållanden. 
"Ett nödvändigt dokument i den situation vi befinner oss i", säger Elisabeth 
Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.  
"Vi har inte involverats i arbetet, men ser att Socialstyrelsen tagit hänsyn till 
våra synpunkter." 

 

"Vi välkomnar Socialstyrelsens Nationella principer för prioritering inom intensivvård 
under extraordinära förhållanden”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande 
Funktionsrätt Sverige 
. 
 ”Ett nödvändigt dokument i den situation vi befinner oss i, som dock har tagits fram 
utan vår medverkan. Samtidigt framkommer tydligt att Socialstyrelsen har tagit 
hänsyn till våra synpunkter;  
 
Att prioritering inte får ske utifrån patientens sociala situation eller ställning, eventuell 
funktionsnedsättning eller utifrån huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt 
tillstånd." 
"Om liknande behov av prioriteringar uppstår i framtiden, vill vi inkluderas i samtalet 
och vi står beredda att samarbeta, för vårdens och samhällets bästa.  
Vi och våra medlemsförbund är experterna på hur det är att leva med olika 
diagnoser, avslutar Elisabeth Wallenius" 
  
Pressmeddelande kring Socialstyrelsens riktlinjer 

  
Socialstyrelsens nationella principer 
  
Läs vårt gemensamma uttalande med Neuro, Reumatikerförbundet samt 
HjärtLung från den 20 mars 
  
  
Bästa hälsningar 
  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
 
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 62 
  
www.funktionsratt.se    

 
 

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/socialstyrelsen-har-lyssnat-pa-vara-synpunkter-kring-viktiga-prioriteringar-17829
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationella-prioriteringar-intensivarden.pdf
https://funktionsratt.se/press-prioritering-och-riktlinjer-inom-varden-kraver-patientmedverkan/
https://funktionsratt.se/press-prioritering-och-riktlinjer-inom-varden-kraver-patientmedverkan/
http://www.funktionsratt.se/
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Hej! 

 
I dessa svåra tider, när mycket av vårt arbete och våra sociala kontakter måste ske 
på distans, känns det bra att kunna bjuda in till tre spännande webbinarier under 
våren.  
Webbinarierna som genomförs den 26 mars, den 23 april och den 28 maj, har olika 
teman men bygger på vår rapport ”Respekt för rättigheter?” och handlar om hur 
Sverige lever upp till rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

 
Alla som är intresserade av rättigheter för personer med funktionsnedsättning är 
varmt välkomna! Vi riktar oss i första hand till er som står bakom rapporten och vill 
bidra till att innehållet används för att driva på förslagen som lämnas 
. 
Det första webbinariet genomförs redan den 26 mars, 09.15-10.00 och har 
temat lagstiftning, diskriminering och tillgång till rättsväsendet. 

 
Medverkande denna gång är Ola Linder, jurist på Independent Living Institute och 
Mia Ahlgren, samordnare för rapporten på Funktionsrätt Sverige. 

 
Vi använder verktyget Zoom för webbinarierna. Verktyget är webbaserat (och finns 
också som app), vilket innebär att du inte behöver ladda hem något program. 

 
Anmälan till den 23 april - tema utbildning. 
Anmälan till den 28 maj - tema arbete och försörjning. 

 
Sprid gärna denna inbjudan! 

 
Bästa hälsningar 
  
Monica Klasén McGrath 
Kommunikations- och pressansvarig 
_____________________________ 
  
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 62 
  
www.funktionsratt.se    
  

https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webinarium-respekt-for-rattigheter-del-2-tema-utbildning/
https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/webbinarium-respekt-for-rattigheter-del-3-tema-arbete/
http://www.funktionsratt.se/
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Ämne: Debattartikel i Altinget 

  

Hej! 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har signalerat att de anslag som 
fördelas för att ge stöd till studerande med funktionsnedsättning på högskola och 
universitet är otillräckliga och behöver höjas. 
 
Eftersom vi vet att stöd och anpassningar kan vara avgörande för att man faktiskt 
klarar studierna, är detta oroande. Med anledning av det har vi idag publicerat en 
debattartikel i Altinget som också är en replik till debatten om olika åtgärder för att 
göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att studera på högskola. 
  
I vår debattartikel ”Funktionsrätt Sverige: Regler behöver ses över för allas rätt 
till högre utbildning” har vi också lyft att det finns flera faktorer som kan försvåra 
eller omöjliggöra vidare studier för personer med funktionsnedsättning. 
  
Vi har särskilt lyft att socialförsäkringens regler idag är alltför stelbenta och riskerar 
att passivisera istället för att verka för rehabilitering. Reglerna behöver mjukas upp 
och möjligheterna att studera på deltid behöver förbättras.  
Vi skriver att ökade anslag behövs, liksom ett helhetsgrepp. 
  

Här är länk till artikeln: https://www.altinget.se/utbildning/artikel/funktionsratt-sverige-
regler-behover-ses-over-for-allas-ratt-till-hogre-utbildning?SNSubscribed=true 
  
Vi är såklart glada ifall ni vill dela artikeln eller bli inspirerade att göra egna utspel i 
denna viktiga fråga! 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Intressepolitisk utredare/Kommunikatör 
Annica Nilsson 
_____________________________ 
Funktionsrätt Sverige 
Landsvägen 50A 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
08-546 404 24 
www.funktionsratt.se 

  

 

 

 

 

https://www.altinget.se/utbildning/artikel/funktionsratt-sverige-regler-behover-ses-over-for-allas-ratt-till-hogre-utbildning?SNSubscribed=true
https://www.altinget.se/utbildning/artikel/funktionsratt-sverige-regler-behover-ses-over-for-allas-ratt-till-hogre-utbildning?SNSubscribed=true
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Remissperioden avseende nationell högspecialiserad vård är 

förlängd till den 1 oktober 2020. 

 Hälsningar 
  
Lotta Löwenström 

_____________________________ 
  

Funktionsrätt Sverige 

Landsvägen 50A 

Box 1386, 172 27 Sundbyberg 

08-546 40 417 

 

 

Med anledning av spridningen av coronasjukdom Covid-19 har Socialstyrelsen 
beslutat att tillfälligt pausa arbetet med nationell högspecialiserad vård och 
återuppta detta när läget i omvärlden så tillåter. Detta innebär att remissperioden för 
alla pågående områden förlängs till 1 oktober 2020. 
  
Remissunderlag med remissperiod till 1 oktober 2020: 
 

 12824/2019-31 – Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat (IVA) 
 12824/2019-32 – Avancerad invasiv diagnostik och behandling vid primär 

skleroserande kolangit (PSC) 
 12824/2019-33 – Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) 
 12826/2019-43 – Huvud- och halsparagangliom 
 12838/2019-18 – Neuroendokrina tumörer i buken 
 12838/2019-19 – Feokromocytom och abdominella paragangliom 
 12838/2019-20 – Binjurebarkscancer 
 12954/2019 – Osteogenisis imperfecta 
 12960/2019 – Vissa neuromuskulära sjukdomar 
 13055/2019 – Svårbehandlat självskadebeteende 
 13056/2019 – Svårbehandlade ätstörningar 
 13381/2019 – Könsdysfori 
 20288/2019 – Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer 
 37242/2019 – Kurativt syftande kirurgisk behandling vid peniscancer. 

  

Kontakt angående remissunderlag 

NHV-remiss@socialstyrelsen.se 

  
Med vänlig hälsning, 

Thomas Lindén  

Avdelningschef 
  
SOCIALSTYRELSEN 

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården 

Högspecialiserad vård 

106 30 Stockholm 

Växel 075-247 30 00 

www.socialstyrelsen.se 
   

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/lever-iva-dnr-12824-2019-31.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/lever-psc-dnr-12824-2019-32.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/lever-psc-dnr-12824-2019-32.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/lever-tips-dnr-12824-2019-33.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/huvud-och-halsparagangliom-remissversion-dnr-12826-2019-43.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/neuroendokrina-tumorer-i-buken-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/feokromocytom-och-abdominella-paragangliom-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/binjurebarkscancer-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/osteogenesis-imperfecta-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/neuromuskulara-sjukdomar-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/svarbehandlat-sjalvskadebeteende-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/svarbehandlade-atstorningar-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/konsdysfori---remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/fertilitetsbevarande-kirurgi-vid-livmoderhalscancer-remissversion.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/kurativt-syftande-kirurgisk-behandling-vid-peniscancer-remissversion.pdf
mailto:NHV-remiss@socialstyrelsen.se
http://www.socialstyrelsen.se/
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Remiss avseende sakkunniggruppers genomlysning inför beslut 

om nationell högspecialiserad vård. 

 
Socialstyrelsen har i uppdrag att med hjälp av sakkunniggrupper definiera vilken vård 
som ska vara nationell högspecialiserad vård. 
 

Nu remitterar vi flera sakkunniggruppers underlag enligt sändlistan nedan.  
Remissen möjliggör synpunkter på sakkunniggruppens förslag till definition – vad 
som ska vara nationell högspecialiserad vård och hur många enheter som får bedriva 
denna vård.  
Remissen syftar också till att bidra till en bred konsekvensanalys av förslagen.  
Vi uppmuntrar därför till spridning av underlagen. 
 

Innan Socialstyrelsen fattar beslut om vad som ska utgöra nationell högspecialiserad 
vård samt på hur många ställen den ska bedrivas kommer också en beredningsgrupp 
att lämna ett yttrande. 
  

Ni inbjuds att lämna synpunkter på sakkunniggruppernas underlag. 
 

Skriv tydligt om ni: 
 Tillstyrker definitionen (med eller utan synpunkter) 
 Tillstyrker antal enheter 

Vi vill även att ni tar ställning till: 
 Förslag till särskilda villkor 
 Konsekvensanalysen 

  
Synpunkter på underlagen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 18 
maj 2020. 
 

Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att underlätta vårt arbete 
med att sammanställa svaren.  
Remissvar skickas till NHV-remiss@socialstyrelsen.se. 
  
Vänligen ange diarienumret för det underlag som remissvaret berör: 
 

12824/2019-31 – Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat (IVA) 
12824/2019-32 – Avancerad invasiv diagnostik och behandling vid primär 
skleroserande kolangit (PSC)  
12824/2019-33 – Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) 
12826/2019 – Huvud- och halsparagangliom 

12838/2019-18 – Neuroendokrina tumörer i buken 

12838/2019-19 – Feokromocytom och abdominella paragangliom 

12838/2019-20 – Binjurebarkscancer 
12954/2019 – Osteogenisis imperfecta 

12960/2019 – Vissa neuromuskulära sjukdomar 
13055/2019 – Svårbehandlat självskadebeteende 

13056/2019 – Svårbehandlade ätstörningar 
13381/2019 – Könsdysfori 
20288/2019 – Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer 
  

mailto:NHV-remiss@socialstyrelsen.se


11 
 

 
 
 
Kontakt angående remissunderlag 

NHV-remiss@socialstyrelsen.se 

  
Socialstyrelsen inbjuder även andra intressenter att inkomma med synpunkter genom 
ett öppet remissförfarande.  
Specifika patient- och specialitetsföreningar har fått meddelande kring detta via mejl. 
 
Information om hur synpunkter kan lämnas finns på vår hemsida  
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-
vard/pagaende-arbete/steg-3-remiss/. 
 

För mer information om Socialstyrelsens uppdrag om nationell högspecialiserad vård 
och arbetsprocessen vänligen se 
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/ 
  

Med vänlig hälsning, 

Thomas Lindén  

Avdelningschef 

..................................................................... 
SOCIALSTYRELSEN 

Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården 

Högspecialiserad vård 

106 30 Stockholm 

Växel 075-247 30 00 

www.socialstyrelsen.se 

  
Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

  
Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter 

  

mailto:NHV-remiss@socialstyrelsen.se
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-3-remiss/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/pagaende-arbete/steg-3-remiss/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/
http://scanmail.trustwave.com/?c=10196&d=25vm3kYvY1LKx0U_-P1hKYjskxg4NkknF1w8D3GS_w&u=http%3a%2f%2fwww%2esocialstyrelsen%2ese%2f
https://scanmail.trustwave.com/?c=10196&d=25vm3kYvY1LKx0U_-P1hKYjskxg4NkknF1xrWHTE-w&u=https%3a%2f%2fwww%2esocialstyrelsen%2ese%2fpersonuppgifter
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Kartläggning av sociala företag i Uppsala län 

 

Hej, 

Vi är medvetna om att det i dagsläget är helt andra prioriteringar än enkäter som er verksamhet 
behöver fokusera på.  
Vi skickar dock ut detta mail eftersom arbetet med att långsiktigt stärka och stötta olika slags 

företag är viktigt även i corona-tider. Vi hoppas ni kan ta er tid att besvara våra frågor. 

Coompanion Uppsala län genomför, på uppdrag av Region Uppsala, en kartläggning av vilka 
sociala företag som finns i Uppsala län och vilken verksamhet de bedriver.  
Huruvida ert företag/er organisation är ett socialt företag eller inte avgörs av hur ni svarar i denna 

enkät. Ni behöver alltså inte veta om ni definieras som ett socialt företag eller inte, eller ens vad 
ett socialt företag är.  
Besvara bara frågorna så sanningsenligt som möjligt utifrån ert företag/er organisation, så bidrar 
ni till en korrekt och verklighetstrogen kartläggning.  

Vi skickar ut enkäten brett och du/ni får förfrågan om att svara på enkäten då ni antingen är ideell 
förening, ekonomisk förening, AB (svb), stiftelse eller fond som är aktiva i Uppsala län. 

Dina svar är viktiga för oss! Även om du inte anser att din verksamhet är ett socialt företag 
så bidrar du till kartläggningen genom att svara på enkäten.  

Enkäten är utformad utifrån en bred definition av socialt företagande! 

Kartläggningen är en del av ett större projekt som ägs och drivs av Region Uppsala, i samverkan 
med Coompanion Uppsala län, Initcia och Uppsala Stadsmission.  
Projektet är finansierat av Tillväxtverket och syftar till att stärka socialt företagande i länet genom 

upphandling, kunskapshöjning inom den regionala organisationen, effektmätning och 
kompetensutveckling av sociala företag.  
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Kartläggningen bidrar till att synliggöra de sociala företagen i länet och därmed underlätta för 

regional upphandling med social hänsyn, samt underlätta för fortsatt samverkan och organisering 
för stärkt socialt företagande i Uppsala län.  
Exempelvis kan det innebära att upphandlare på Region Uppsala får en lista på sociala företag i 
Uppsala län, som de sedan kan använda i upphandlingsärenden. 

 

Med andra ord - oavsett om du ser er verksamhet/organisation som ett socialt företag eller 
inte så uppskattar vi att ni tar er tid att svara på enkäten och därmed bidrar till 
kartläggningen. I praktiken innebär detta att Region Uppsala ges bättre förutsättningar för 

att jobba med och stärka de sociala företagen i länet. Något som är viktigt för ett 
livskraftigt, mångfacetterat och hållbart näringsliv och samhälle. 

Tack för er hjälp! Tryck på knappen "Ta mig till enkäten" för att komma till enkäten. 
 

 

 

 

  

Enkäten tar 10-20 minuter att svara på. 

Ta mig till enkäten!  

  

OBS! SISTA SVARSDATUM FÖR ENKÄTEN ÄR DEN 6 APRIL 2020 
  

   

 

För att läsa mer om projektet, tryck här! 

  
För ytterligare frågor kontakta oss på Coompanion Uppsala län. 

Mail: uppsala@coompanion.se.se Tel: 018-12 80 80 

http://c1360a.stats.theletter.se/?q=006121640033&TId=1
http://c1360a.stats.theletter.se/?q=006121640044&TId=1
mailto:uppsala@coompanion.se?subject=Fr%C3%A5ga%20om%20projekt
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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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TÄNKVÄRT 
 

 
 

"De flesta människor har för sig att de måste hålla på med något hela tiden. 
 
Många som sitter på kontor hela dagarna eller städar sitt hem eller jobbar i en 
fabrik tror att om de sätter sig på en trottoarservering och lägger armarna i 
kors och tittar på folk, så slösar de bara bort tiden. 
 
De har fel. Kanske är det bara när de tittar på folk och njuter av livet som de är 
riktigt levande." 
 
//Artur Rubinstein (1887 - 1982), polsk-amerikansk pianist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************** 
Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 
018 – 56 09 11, 072-532 45 22 
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