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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.
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Hejsan,
Hoppas att ni, trots omständigheterna, har njutit av den svenska sommaren.
Det har dock varit lite si och så med distansering under Svemesterperioden.
Har aldrig tidigare skådat så överfulla parkeringar, badplatser, restauranger, boenden,
sevärdheter etc.
Jag spenderade några dagar på hotell med inkluderad frukostbuffé.
Frukost indelad i tre ”sittningar” för gästen att välja mellan.
Skyltar gällande distans och antal gäster åt gången, runt buffén.
Markeringar på golv och utrymmen för avstånd.
Personal som försökte styra upp det hela.
Men icke…ett begynnande kaos utbröt då de flesta hotellgäster hade behov av att ockupera
frukostmatsalen samtidigt. Glömda var alla förmaningar från Tegnell och company.
Ska man inte undvika stress under semestern?
Får bli svampskogen nästa, förhoppningsvis utan trängsel?

Trevlig sensommar,
Nästa nummer den 10 september
//Helene

Redaktör: helene.ahlgren@c.hso.se
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se
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Kansliet stängt till och med den 25 november 2020
Styrelsen för Funktionsrätt Uppsala län beslutade på sitt styrelsemöte den 20
augusti att kansliet ska vara fortsatt stängt för personal och besökare.
Flera i personalen och många av våra besökare tillhör högriskgrupper.
Under pågående pandemi så har kansliet stängt för att motverka spridning av
covid-19.
Kansliet är stängt till och med den 25 november 2020.
Besked kommer från styrelsen under vecka 47 (16/11 - 22/11) om hur det blir
efter den 25/11.
Tryckeriet har öppet på begränsade tider, och är för närvarande bemannat
tisdagar och torsdagar under eftermiddagar i första hand.
Kontakta Jocke Gunnarsson om du vill ha tryckning eller boka in ett utskick via
e-post. Hans kontaktuppgifter är:
E-post: jocke.gunnarsson@c.hso.se
Telefon: 018 - 56 09 14.
Kuvertering och manuell adressering av större utskick (fler än 100 brev) utförs
av föreningarna själva.
Konferensrum Ettan, (för medlemmar med allergi och annan överkänslighet)
och konferensrum Tvåan, (för medlemmar som behöver hörselslinga och
mikrofon/högtalare) samt konferensrum Storan (för medlemmar som behöver
hörselslinga mikrofon/högtalare) är numer bokningsbara
.
Det som gäller för att kunna genomföra ett möte är att det genomförs med
ansvar för att hålla avstånd, 2 meter, och att ingen trängsel uppstår.
Samt att alla besökare har god handhygien och använder den handsprit som
finns intill toaletterna på kansliet.
Vidare så måste det hinnas med att städas och sprita av de ytor och utrymmen
som använts i konferenslokalerna mellan varje möte.
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Möte i konferensrum Ettan får inte genomföras samtidigt som ett möte i
konferensrum Tvåan.
Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar ett möte.
Deltagare måste kunna hålla avstånd och tvätta/sprita händerna.
Den som ansvarar för mötet har även ansvar för att informera de som deltar
på mötet om vilka regler som gäller.
Bokar konferensrum gör du genom att kontakta:
Linda Sundblom Eriksson
Telefon. 018 – 56 09 22
E-post: linda.sundblom@c.hso.se
Vi ser alla fram emot den dag då vi kan lämna Coronasmittan bakom oss.
Men tills dess gäller:






Hänsyn
Omtanke
Samarbete
Skydda varandra
Tålamod

Fortsätt följa myndigheternas rekommendationer.
Läs mer på krisinformation.se
eller ring 113 13.
Hälsningar /Janne
Janne Wallgren
Kanslichef/Ombudsman
Funktionsrätt Uppsala län
Kungsgatan 64, 753 41 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
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Till föreningar som är medlem i Funktionsrätt Uppsala län
Föreningarna inbjuds till och uppmanas att nominera (föreslå) personer till de
personval, som årsmötet för Funktionsrätt Uppsala län (torsdag 17 september 2020)
ska göra.
Årets valberedare är Birgitta Lång (Sammankallande), Lena Thorén och Pia-Maria
Hammarling.
Birgitta Lång,
Snickar Anders väg 1
743 94 Skyttorp
Telefon: 070 – 415 76 08.
E-post: uppsala@fibromyalgi.se
Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda via post, fax eller e-post senast
den 10 september 2020. (se bifogad blankett för adressuppgifter).
Föreningarna kan även nominera personer från andra föreningar än den egna.
Nominerade personer måste vara tillfrågade, samt ha accepterat nomineringen.

Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte hålls torsdag den
17 september 2020.
Plats: Funktionsrätt Uppsala läns Sammanträdeslokal ”Storan”, Uppsala,
klockan 17.30, Kungsgatan 62, 5 trappor upp.

5

Nu har ni chansen att påverka Funktionsrätt Uppsala läns arbete och utseende i
styrelse och arbetsgrupper.
Funktionsrätt existerar tack vare medlemsföreningarna och bidrar ni inte med
kandidater till de poster som ska tillsättas så kan ni inte heller räkna med någon
förändring varken i föreningslivet eller ute i samhället.
Funktionsrätt Uppsala län, FUL, har 50 medlemsorganisationer som slutit sig
samman.
FUL arbetar med ett länsövergripande perspektiv.
FULs uppgift är att förändra samhället och förbättra villkoren för människor med
funktionsnedsättningar och deras närstående/anhöriga.
FUL gör det bland annat genom dialog med beslutsfattare, massmedia och andra
samhällsaktörer där vi belyser levnadsvillkoren för dessa människor och deras
närstående/anhöriga.
FUL arbetar aktivt för att åstadkomma tillgänglighet, frångänglighet och förändringar i
samhället som inkluderar alla människor.
FUL och FULs medlemsorganisationer är alla en samlad röst/bärare av den mest
viktiga kunskapen, den egna kompetensen och erfarenheten.
FUL och FULs medlemsorganisationer nyttjar den kompetensen, så att samhället kan
förbättras och utformas universellt.
FUL är en idéburen samverkansorganisation som är politiskt och religiöst obunden.
FUL styrs inte av något annat än FULs vision av ett samhälle för alla.
FULs självständighet ger FUL trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte
kan göras av andra samhällsaktörer.
Att inte alla kan delta i samhället på lika villkor på grund av att det inte finns någon
dialog/samverkan/medverkan med patient- funktionsrättsorganisationerna och
anhöriga/närstående.
Det är inte en individfråga. Det är en rättighetsfråga.

Så påverka och nominera nu personer som ni tror kan hjälpa/lyfta
Funktionsrätt Uppsala läns arbete för att åstadkomma tillgänglighet,
frångänglighet och förändringar i samhället som inkluderar alla
människor.
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Valberedningen genom Birgitta Lång
NOMINERINGAR årsmöte
Mandatet utgår för följande ledamöter
Christina Brännström, Hanna Fredholm, Lena Nilsson,
Carina Pettersson, Bo Östen Svensson
Mandatet utgår för följande revisor och ersättare:
Rose-Marie Fältås (ordinarie), Lars-Ivar Olsson (ersättare)
Nuvarande valberedning (väljs på ett år):
Birgitta Lång, Lena Thorén, Pia-Maria Hammarling
Vår förening nominerar:
Uppdrag

namn

Ledamot för två år

………………………………………………..………..

Ledamot för två år

………………………………………………..………..

Ledamot för två år

……………..…………………………………………..

Ledamot för två år

………………………………………………..………..

Ledamot för två år

……………..…………………………………………..
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telefon

förening

Förtroendevald revisor för två år (1 stycken )

………………………………………………………………………………….....

Revisorsersättare för två år (1 stycken )

…………………………………………………………………………………….

Valberedare

……..…………………………………………………………

……..…………………………………………………………

……..…………………………………………………………

Föreningens namn:_________ ___________________________________

Uppgiftslämnare:___________________________________________

SKICKA IN NOMINERINGARNA SENAST DEN 10 september!!!!
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Nuvarande styrelses sammansättning:
Ordförande Fabian van Blaricum (vald 28/5 2019 för 2 år
mandatperiod går ut 2021)
Kassaförvaltare Carina Pettersson (Vald 23/5 2018 för 2 år
mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ledamot Christina Brännström (vald 23/5 2018 på 2 år
mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ledamot Lena Nilsson (vald 23/5 2018 på 2 år
mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ledamot Marielle Sandstedt (vald 28/5 2019 för 2 år
mandatperiod går ut 2021)
Ledamot Bo Wedin (vald 28/5 2019 för 2 år
mandatperiod går ut 2021)
Ledamot Lilian Larsson (vald 28/5 2019 för 2 år
mandatperiod går ut 2021)
Ledamot Hanna Fredholm (vald 28/5 2019 för 1 år
mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ledamot Bo Östen Svensson (vald 28/5 2019 för 1 år
mandatperiod går ut 17/9 2020)
Revisor:
En revisor upphandlad. AVL revision – Anette Lindström.
Nuvarande föreningsrevisorer:
Olavi Lång (vald 28/5 2019 för 2 år. Mandatperiod går ut 2021)
Ros-Mari Fältås (vald 23/5 2018 på 2 år. Mandatperiod går ut 17/9 2020)
Revisorsersättare:
Lars Ivar Olsson (vald 23/5 2018. Mandatperiod går ut 17/9 2020)
Ludvig Arbin (vald 28/5 2019 för 2 år. Mandatperiod går ut 2021)
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Till styrelsen, ordföranden, kanslichefer, kommunikatörer, medlemstidningar, kansliet och
samarbetsorganisationer i regionerna

Hej!
Idag skriver vi debatt tillsammans med åtta av våra medlemsförbund gällande smittskyddet
av Corona i Sverige och vad som utgör grunden för regeringens beslut kring
smittskyddspenning och smittbärarpenning.
Vi ställer oss frågande till var Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och
personer i riskgrupp tog vägen? Och vad hände med rekommendationen om att närstående
borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta?
Dela artikeln så mycket ni bara kan i era egna kanaler så kanske vi får svar på dessa viktiga
frågor, som ju faktiskt handlar om synen på smittskydd av personer i riskgrupper i Sverige.

https://www.altinget.se/artikel/debatt-vi-fortjanar-svar-viktiga-upplysningarhar-tagits-bort
Bästa hälsningar
Monica Klasén McGrath
Kommunikations- och pressansvarig
_____________________________
Funktionsrätt Sverige
Landsvägen 50A
Box 1386, 172 27 Sundbyberg
070 885 42 65
www.funktionsratt.se

…………………………………………………………………………………………………
Idag har vi gått ut med följande pressmeddelande där vi kommenterar vårt remissvar på
betänkandet ’God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem’
(SOU 2020:19. Dela gärna vårt pressmeddelande vidare i dina egna kanaler.

Här hittar du pressmeddelandet hos Pressmachine
Pressmeddelande
Omställning till god och nära vård kräver omfattande förändringsarbete
Publicerad: 19 Augusti 2020 10:24
Utredningen om en god och nära vård är väl genomförd och ger en rad kloka förslag.
”Det är goda ambitioner att skapa incitament för ett hälsofrämjande förhållningssätt i
vården och att lyfta personcentrerad vård”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande för
Funktionsrätt Sverige.
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”Men vi tror att den här stora omställningen kommer att kräva ett omfattande förändringsoch utvecklingsarbete och enorma personella och ekonomiska resurser.”
Huvudbetänkandet ’God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och
sjukvårdssystem’ (SOU 2020:19), är ute på remiss till den 31 augusti.
Funktionsrätt Sverige lämnade vårt yttrande i början av juli, där vi tillstyrker lagförslagen och
ger ett antal konkreta förslag för att möjliggöra omställningen.
”Det handlar bland annat om behovet av strukturella, finansiella och kommunikativa insatser
för att genomföra den här förändringen”, säger Elisabeth Wallenius.
”I grunden behövs en genomgripande förändring av synsättet på patienten, så att individens
möjligheter och förutsättningar verkligen beaktas.
För att reformen ska bli hållbar, är det också viktigt att civilsamhället involveras som en
likvärdig partner.”
Funktionsrätt Sveriges föreslår följande åtgärder;





att staten bör ta fram en nationell handlingsplan för att fortlöpande identifiera och
åtgärda ojämlikheter i hälsa och vård.
att säkerställa vårdens kompetens om mänskliga rättigheter, olika
funktionsnedsättningar och individuellt anpassat bemötande i relevanta yrkesgrupper
inom vård och omsorg för att stärka delaktighet i beslut som rör den egna hälsan.
att ta fram nationella riktlinjer för att säkerställa att den enskilde ges möjligheter att
påverka sina rehabiliterings- eller habiliteringsinsatser och sina val av hjälpmedel.

Läs vårt remissvar i sin helhet
För ännu fler konkreta förslag hänvisar vi till vår rapport ”Respekt för Rättigheter?”
Missa inte vårt webbinarium på torsdag den 20 augusti med fokus på hälsa och rehabilitering,
där vi också går igenom de förslag som vi har lämnat i vårt remissvar över huvudbetänkandet
God och nära vård. Webbinariet är ett i en serie som utgår från rapporten Respekt för
rättigheter? Mer information om webbinariet.
För kommentarer om vårt remissvar är du välkommen att kontakta:
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige på telefon 070-570 54 48.
eller Roshan Tofighi, intressepolitisk utredare Funktionsrätt Sverige på telefon 08-546 404 20.
Bifogade filer

Funktionsrätt Sveriges remissvar God och nära vård SOU 2020:19
Presskontakt Monica Klasén McGrath, , monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se,
0708-854265
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Det är fortfarande sommar och vi hoppas att alla får njuta av den, trots att vi fortfarande
befinner oss i en pandemi och måste följa de råd och rekommendationer som gäller.
Vi ser att många tar ansvar för att minska smittspridningen.
Kurvan över antalet smittade sjunker.
Men läget är fortsatt allvarligt och om den positiva utvecklingen ska fortsätta så är det viktigt
att vi alla, oavsett ålder, fortsätter följa de rekommendationer som gäller för att undvika att
bli smittade och att smitta andra.
Det viktigaste är att hålla fysiskt avstånd till varandra på gator och torg, i parker och på
badstränder och i alla andra sammanhang som sommar och semester lockar till.
Här kommer ett utskick med aktuell information om Coronaviruset.
Använd det som passar för just din organisation och sprid det gärna vidare.
På så sätt bidrar din organisation till att viktig information når ut till så många som möjligt
och att vi tillsammans fortsätter hjälpas åt att bromsa smittan.









Länklista:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Material för sommaren 2020:
https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-medanledning-av-coronaviruset/informationssatsning-om-det-nya-coronaviruset/material-somsyns-i-satsningen/
Webbplatsen krisinformation.se med aktuell information om covid-19:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-ochstorningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/aktuellt-om-covid-19
Webbplatsen krisinformation.se med information om covid-19 på teckenspråk, syntolkad
och lättläst:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-ochstorningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/teckensprak-och-lattlast
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-ochstorningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakotherlanguages/lattlast1
Folkhälsomyndigheten, film om att hålla avstånd ute:
https://www.facebook.com/Folkhalsomyndigheten/videos/288409035730919
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Nyheter och information om coronaviruset,
även som inläst:
https://www.mtm.se/nyheter-och-information-om-coronaviruset/

Har ni frågor eller synpunkter på utskicken hör gärna av er till:
samverkancorona@msb.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Christina Andersson, Kommunikationsavdelningen
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 41 58
Mobil 0730 26 11 58
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Autism hos barn och vuxna
Webbföreläsning onsdag 2 september 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.
Föreläsningen direktsänds på webben. Ingen föranmälan.
Logga in via länken tidigast 10 minuter innan föreläsningen börjar:
https://secure.quickchannel.com/qc/?id=xi6gw8
Mer information: www.regionuppsala.se/infoteket/evenemang
Om du har frågor: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77.
Ingen deltagaravgift. Alla intresserade är varmt välkomna att delta!

Infoteket om funktionshinder
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Hej!
I våras beslutade vi i sista stund att inte distribuera något tryckt utflyktsprogram.
Eftersom läget inför hösten med tanke på Covid-19 är i stort sett det samma så
kommer vi heller inte sätta ihop någon höstupplaga av utflyktsprogrammet.
Ni som ändå har aktiviteter som ni vill sprida info om, lägg gärna in dessa i
Biotopias kalender.
Från Biotopias kalender plockar vi ut aktiviteter och lägger in i appen
Naturkartan/uppsalalan. https://biotopia.nu/kalender/
Den 5 september kommer vi att arrangera en jubileumsdag för att fira
Upplandsleden 40 år.
Den blir istället för den jubileumsdag vi från början planerade att ha i maj.
I år är det 40 år sedan första etappen av Upplandsleden i Uppsala län invigdes.
Dagen kommer att innehålla guidade turer på olika teman på några platser längs
etapp 1-3.
Om det är någon av er som vill arrangera en vandring den dagen så hjälper vi gärna
till att sprida info och uppmärksamma det!

https://biotopia.nu/kalender/aktiviteter/fira-upplandsledens-40-arsjubileum-i-fjallnora/
Nästa år har utsetts till Friluftslivets år, och då håller vi tummarna för att läget är
annorlunda och att vi kan sätta ihop ett utflyktsprogram tillsammans med er igen.
//Hälsningar
Emelie Runfeldt
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JUBILEUMSVANDRINGAR
PÅ UPPLANDSLEDEN
5 september 2020, Kl. 10 - 12
Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun, Biotopia, Fjällnora
friluftsområde
Vandringar från Fjällnora, Sunnerstabacken och
Borgardalsbadet

Kom och fira Upplandsledens 40-års jubileum tillsammans
med oss!
Vi bjuder in till en dag i vandringens tecken, med guidade vandringar i
anslutning till den första sträckan av Upplandsleden, Sunnersta –
Fjällnora, som invigdes för 40 år sedan.
Välj mellan följande vandringar:
– Familjevandring med Biotopia, start i Fjällnora
– Naturen runt Ramsen, start i Fjällnora
– Ätliga växter, start vid Borgardalsbadet
– Guidning på arabiska och persiska, start vid Sunnerstabacken
Alla vandringar är kl. 10 – 12. Tag gärna med eget fika!
Anmälan och frågor skickas till: anmalan@upplandsstiftelsen.se
Välkommen ut på Upplandsleden!
Max 20 deltagare per vandring.
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Personcentrering är mer aktuellt än någonsin.
Nu släpps den storsäljande boken i en helt reviderad andra upplaga.
Välkommen att delta på en digital bokrelease av Personcentrering inom
hälso- och sjukvård.
Huvudredaktören Inger Ekman kommer tillsammans med några av bokens
medförfattare att presentera boken och hur den kan användas
som litteratur för både studerande och yrkesverksamma såväl som andra
intresserade av hälso- och sjukvårdsfrågor.
Det kommer att ges möjlighet att ställa frågor.
När: Tisdagen den 15 september kl 15.00-15.45.
Hur: En Zoomlänk till eventet skickas den 14 september till den
e-postadress du anger i anmälningsformuläret.

Anmäl dig här

OSA senast 13 september

Begreppet personcentrering har på kort tid vuxit sig allt starkare inom
hälso- och sjukvården och boken Personcentrering inom hälso- och
sjukvård – från filosofi till praktik beskriver detta begynnande
paradigmskifte.
I boken diskuteras begreppet utifrån ett filosofiskt och etiskt perspektiv,
men läsaren får också ta del av erfarenheter hämtade från olika
verksamheter och hälsoprofessioner som till exempel prehospital
akutsjukvård, sjukhusvård inom internmedicin och geriatrik, intensivvård
och nära vård i hemmet.
Exempel ges också på personcentrering tillämpad inom barns hälso- och
sjukvård liksom vid psykisk ohälsa.
ISBN 978-91-47-12967-6

Mer information om boken

Om författaren
Inger Ekman är seniorprofessor i vårdvetenskap.
Hennes forskning handlar om att leva med långvarig sjukdom och
att utvärdera personcentrerade interventioner i hälso- och sjukvården.
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Hej!
Länsstyrelsen undersöker hur tillgången till betaltjänster är i år, och om det har
förändrats sedan tidigare år. Här är en enkät som ni gärna får sprida.
Här är länken till enkäten online:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cd6b9444-c0f9-4f19b861-29ae2aaf5c37?displayId=Swe2042599
Jag bifogar också enkäten i wordformat så att den fungerar att läsas upp i talsyntes.
(Denna enkät kommer med i Torsdagsbladet den 10 september).
Enkäten är inte svarbar i wordformat, så man kan ringa Matilda Markne,
010- 223 34 46 eller Ted Bergman, 010-223 34 01 så hjälper vi till att registrera
svaren.
Vi behöver svaren senast den 20:e september.
Svaren behandlas anonymt och är underlag till Länsstyrelsens rapport om tillgången
till betaltjänsterna i länet.
Vänliga hälsningar,
Matilda Markne
Landsbygdsprogrammet – Betaltjänster – Bygdemedel
Länsstyrelsen Uppsala län
Telefon: 010- 223 34 46
E-post: matilda.markne@lansstyrelsen.se
Besöksadress: Bäverns gränd 17
Postadress: 751 86 Uppsala
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala

För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter,
se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Forskarna på slottet
Naturens effekter på hälsan
15 september 2020 kl 9-11.30
Save the date!
Länsstyrelsen i Uppsala län välkomnar dig till ett digitalt
arrangemang för att under en förmiddag ta del av tre föreläsningar
och diskussion på temat Naturens effekter på hälsan.
Detta ämne är särskilt aktuellt med anledning av rådande läge och
Covid-19, där också en större mängd människor vistas i naturen.

Deltagare är förutom landshövding Göran Enander, Terry Hartig,
professor i miljöpsykologi vid institutet för bostads- och
urbanforskning vid Uppsala Universitet, Marcus Hedbom, docent
vid institutionen för stad och land vid SLU samt Kajsa Mickelsson
och Suzanne Nilsson från Folkhälsomyndigheten.
Mer information och specifikt program kommer efter sommaren,
men boka in förmiddagen den 15 september redan nu!
Platserna kommer att vara begränsade för att skapa ett så bra
digitalt fungerande forum som möjligt.
Frågor? Kontakta Anna-Klara Lindeborg, samordnare till
landshövdingen
Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att
skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och
övriga aktörer i länet.
Det digitala arrangemanget den 15 september är det åttonde i
ordningen och förhoppningen är att forumet ska fortsätta bidra till
att skapa nya relationer och samarbeten i länet.

Länsstyrelsen Uppsala län
TEL 010-22 33 000 (växel)
E-POST uppsala@lansstyrelsen.se
WEBB www.lansstyrelsen.se/uppsala
TWITTER FACEBOOK
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Ny symbol för skrivtolkning, på initiativ av HRF
Nu har skrivtolkning fått en helt egen symbol!
På initiativ av HRF beslutade Svenska Institutet för Standarder (SIS)
nyligen att anta den symbol HRF föreslagit.
Symbolen kan bidra till att höja skrivtolkningens status och synlighet,
hoppas HRF.

Den nya symbolen för skrivtolkning är en rektangulär pratbubbla, som till
formen påminner om en läsplatta med text-linjer.

Skrivtolkning har länge hamnat i skymundan.
Arrangörer och andra ansvariga vet sällan att denna möjlighet finns.
Det är inte heller en självklarhet för många hörselskadade och döva.
Det här vill HRF ändra på. För ett par år sedan tog förbundet därför
fram en symbol för skrivtolkning – en liten rektangulär pratbubbla med
text-linjer – och har sedan dess arbetat för att symbolen ska bli standard,
på samma sätt som symbolerna för teckenspråkstolkning och teleslinga.

HRFs förslag blev svensk standard
Nu är det klart att HRFs skrivtolkningssymbol har blivit svensk standard.
Svenska Institutet för Standarder (SIS) har antagit symbolen i
standarden SS 30600:2015/T3:2020 Grafiska symboler – Publika
informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för
alla/Tillägg 3.
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HRF hoppas att symbolen nu ska börja användas av arrangörer och
verksamheter av olika slag, på samma sätt som symbolerna för
teleslinga och teckenspråkstolkning.
Standarden gäller i Sverige, men HRF arbetar för att den ska antas
som standard även i EU och övriga världen.

Gemensam symbol ökar synligheten
En standard kan beskrivas som en gemensam lösning på en
återkommande fråga som berör många.
Ett bra exempel är eluttag.
Våra eluttag ser likadana ut i hela Sverige, eftersom det annars skulle bli
svårt att tillverka och använda el-utrustning.
Standardiserade symboler för olika typer av tillgänglighet syftar till att
skapa igenkänning, tydlighet, hållbarhet och bättre förutsättningar för ett
tillgängligt, universellt utformat samhälle där alla kan vara delaktiga.

Skyddad symbol
Symbolen för skrivtolkning är upphovsrättsligt skyddad och får inte göras
om, utan ska användas så som den ser ut.
Pratbubblan finns både som svart på vit bakgrund och som vit på svart
bakgrund. Den är utformad på ett sätt som ger optimal tillgänglighet.
HRF, inklusive alla föreningar och distrikt, har licens att använda
symbolen fritt.
Andra som vill använda symbolen behöver vända sig till SIS för att få
licens.

Globala, smarta lösningar
Svenska Institutet för Standarder (SIS) består av en samling nätverk av
experter som arbetar med att skapa internationella standarder, under
devisen: ”Globala lösningar för ett smartare samhälle”.
HRF deltar i flera nätverk, bland annat kring standarder för ljudmiljö och
äldreomsorg.
Med andra ord: Globala lösningar för ett hörsel-smartare samhälle.
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Hejsan,
Jag håller på att inventera Uppsala kommuns friluftsbad med hänsyn till
tillgängligheten nu.
Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med några personer som gillar
att bada och som kanske har synpunkter på något kring det här med
utformningen och tillgängligheten till något bad.
Uppsalas politiker har i vår uttalat att fler bad bör utformas för fler - minst
hälften faktiskt.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7
452941
Hälsningar,
Magnus
Magnus Mattisson
MagMa Miljö & Tillgänglighet
Tel 076-844 50 85
magnus.mattisson.mm@gmail.com

Fredrik Larsson, ordförande i intresseföreningen
HSO Uppsala. Till höger Storvad.
Foto: Sveriges Radio

Uppsala kommun väntas fatta beslut om att omgående arbeta för att minst hälften av
kommunens badplatser ska tillgänglighetsanpassas.
"Vi vill ju helst att alla ska vara tillgängliga", säger Fredrik Larsson, ordförande i
intresseföreningen HSO Uppsala.
//Källa: Julia Burman Görans
p4uppland@sverigesradio.se
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TÄNKVÄRT
"När du hamnar i en besvärlig situation och allting går
emot dig, tills det verkar som du inte kan stå ut en minut
längre, ge då inte upp, för det är just då som tidvattnet
vänder."
//Harriet Beecher Stowe (1811 - 1896), amerikansk författare och slaverimotståndare.
Hon är mest känd för sin roman "Onkel Toms stuga" som väckte en stor opinion mot
slaveriet i USA när den publicerades i mars 1852.

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