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Kalendarium 
Augusti 

29/8: Cafékväll med smörgåstårta  
18.30–20.30 

September 

12/9: Cafékväll 18.30–20.30 

26/9: Cafékväll 18.30–20.30 

Oktober 

10/10: Cafékväll 18.30–20.30 

24/10: Cafékväll 18.30–20.30 

 

 

 

Första cafékvällen för hösten bjuder vi på  

smörgåstårta! 
Måndagen den 29 augusti 

Plats: Kungsgatan 64, bottenplanet 
Tid: 18.30–20.30 

 
Föranmälan senast den 25 augusti: 

e-posta till info@c.hso.se eller ring till tel. 018–56 09 00 
 

Uppge namn, kontaktuppgifter, hur många som kommer och 
eventuella allergier.    

  
Tänk på allergikerna – använd inte parfym. 

 

Välkomna! 

 

OBS: Ny 
veckodag! 
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HSO inbjuder till 

inspirationsdag på Ekolsnäs 

Onsdag 21/9 kl. 9.30–15.00 

 

Mindfulness – en introduktion 

En dag med Hans Carlbring, mindfulnessinstruktör 

9.30–10.00 Ankomst, kaffe 

10.00–12.00 Utomhusaktiviteter (vid regn har vi aktiviteter inomhus) 

12.00–13.00 Lunch 

13.00–14.30 Hans berättar om mindfulness 

14.30–15.00 Avslutning, kaffe 

 

Kostnad: 100 kr inklusive lunch m.m. Uppge eventuella allergier. 

Anmäl dig till Karolina Wik senast 19/9 2011 på karolina.wik@c.hso.se eller 

på tel. 018-560974. 

Begränsat deltagarantal. 

 

Varmt välkomna! 
Om du bara kan gå halva dagen, tala om det när du anmäler dig. 
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Attention Uppsala erbjuder 

Grundkurs i mindfulness 

Kursen är avsedd för dig som vill veta mer om vad mindfulness är, hur man kan använda det i 

sin vardag och komma igång med enkla mindfulnessövningar. Cirkeln följer studieplanen till 

boken ”Mindfulness i vardagen” av dr Ola Schenström.  

Omfattning: Fem kurstillfällen à 1,5 timmar 

Kursledare: Hans Carlbring, 

 dipl. mentor och mindfulnessinstruktör 

 www.mentorcare.se 

Datum: Följande tisdagar: 20/9, 4/10, 18/10, 1/11 och 15/11 

Tid: 16.00–17.30 

 Vi bjuder på smörgås och kaffe/te från kl. 15.30 

Plats: Ekolnsnäs, Vårdsätraviken, buss nr 11 

Pris: 200 kronor för medlemmar i Attention. Då ingår också boken ”Mindfulness 

i vardagen” 

Kursavsnitt: 

• Observera din andning – träna ditt andningsankare 

• Bara sitt – här och nu 

• Lämna autopiloten – känn din kropp 

• Var närvarande i andning och kroppsrörelse 

• Att ta hand om sig själv på bästa sätt 

 

Anmälan senast 5 september  

Frågor/anmälan: Kontakta Karolina Wik på karolina.wik@c.hso.se eller på tel. 018–56 09 74. 

 

Uppge namn, adress, kontaktuppgifter och eventuella allergier. 
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HSO inbjuder till 

inspirationsdag på Ekolsnäs 

Onsdag 7/9 kl. 9.30–15.00 

 

Har du huvudrollen i ditt eget liv? 

En dag med Kerstin Jurdell, psykodramaregissör 

9.30–10.00 Ankomst, kaffe 

10.00–12.00 Kerstin berättar om psykodrama 

12.00–13.00 Lunch 

13.00–14.30 Workshop 

14.30–15.00 Avslutning, kaffe 

 

Kostnad: 100 kr inklusive lunch. Uppge eventuella allergier. 

Anmäl dig till Karolina Wik senast 5/9 2011 på karolina.wik@c.hso.se eller  

på tel. 018-560974.  

Begränsat deltagarantal.  

Varmt välkomna! 
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Målarcirkel 
Kom och måla med oss. Vi träffas på 
onsdagar kl. 13.00–15.30 i ABF:s 
lokal på S:t Persgatan. Höstterminen 
startar den 31/8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inga förkunskaper krävs. Kontakta Cecilia 
Ingard för mer information tel. 070-484 44 62. 
Cirkeln arrangeras av Föreningen Attention i 
samarbete med ABF. Välkommen! 
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                                                    Föreläsningar hösten 2011 
           ANMÄLAN: info@sesamuppsala.se eller 0722018971(röstbrevlåda finns) 
                 Föreläsningarna är kostnadsfria och antalet platser är begränsat. 
          Glöm inte att lämna återbud om du inte tänker utnyttja din bokade plats! 
                 Mer information samt kartor till lokalerna finns på www.sesamuppsala.se 
 

Torsdagen 
den 8/9 
Kl.13.3015.30 
 
 
 

Våga säga ja till livet 
Föreläsaren berättar om hur hennes liv sett ut och vad som hjälpte henne att bli återhämtad från sin 
diagnos 
Föreläsare: Föreläsare och författaren till boken ”Ansiktet bakom masken – om att vara Borderline”, 
Juanita Törnström 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 

 
Onsdagen 
den 14/9 
Kl.13.30-15.30 

Leva som synskadad mamma 
Föreläsare: Karin Fredriksdottir är utbildad sjukgymnast och har just avslutat en mastersutbildning i 
folkhälsa där hon gjorde en studie bland synskadade mammor om deras psykosociala hälsa. Karen är själv 
synskadad mamma. Karen är 36 år och kommer från Island, men har bott i Sverige i 10 år. 
Lokal: Kerstin Ekmansalen, 1 trappa upp, Uppsala Stadsbiblotek 

 
Tordagen 
den 22/9 
Kl.13.30-15.30 
 
 

ADHD syndrom, vilket ansvar innebär det att få en diagnos? 
Föreläsare: Louise Lundström, utbildad frilufts- och rörelsepedagog samt yogainstruktör. 
Intiativtagare till Öppen Scen på Institution år 2006 på ett boende för människor som klassificerats som 
behövande inom den psykiatriska sektorn. 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 

 
Torsdagen 
den 29/9 
Kl.13.30.15.30 
 
 
 
 
 

Rörelseverkstan, ett verktyg för att skapa en ADHD vänlig vardag? 
Alla människor har enligt FN rätt till en positiv hälsoutveckling. I vårt stressade samhälle finns det små 
marginaler idag att omsätta denna rättighet i praktiken. 
Föreläsare: Katarina Norell utbildad SO 4/9-lärare samt specialpedagog. Hon har själv ADHD. 
Som projektledare för Rörelseverkstan i Umeå har hon tillsammans med deltagare arbetat med att ta fram 
träningsmetoder och arbetssätt för flickor och kvinnor som har genomgått en ADHD-utredning, blivit 
diagnostiserade, är under utredning, har uppmärksammats eller upplevt sig själv ha en ADHD-
problematik. 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets hus, dragarbrunnsgatan 71 

 
Tisdagen 
den 4/10 
Kl.13.30-15.30 
 

Så här skulle vi kunna göra! Vi vågar tänka gemensamt om åldrande och död. 
Är rädslan för att göra fel större än viljan att göra rätt? 
Föreläsare: Turid Apelgårdh, samhällskonstnär och diakon  
Lokal: Mariasalen, 5trappor upp, Stiftets Hus, dragarbrunnsgatan 71 

 
Tisdagen 
Den 11/10 
Kl.13.30-15.30 
 

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen.                                                         
Föreläsare: Petra Eklund och Maria Svahn, hjälpmedelkonsulenter vid Landstingets Hjälpmedelcentral 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71. OBS: Max 40 personer. 

 
Tisdagen  
Den 18/10 
Kl.13.30-15.30 
 
 
 
 

Conexi-en arbetslivsinriktad verksamhet för personer med autism/Aspergers syndrom i samarbete 
med IKEA 
Conexi är en privat verksamhet som funnits i 11 år inom LSS. Ta del av de erfarenheter man gjort och den 
arbetsmetodik man byggt upp inom företaget för att stötta personer inom autismspektra i mötet med 
arbetslivet. 
Föreläsare: Magdalena Kydd, verksamhetschef och Åsa von Dahn, VD Conexi Uppsala 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 
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Onsdagen 
Den 26/10 
Kl.13.30-15.30 

Att skappa hopp hos människor, drama och musik 
Föreläsare Marie-Louise Sahlberg med sångerskan och låtskrivaren Leneh 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 

 
Tisdagen 
den 1/11  
Kl.13.30-15.30 
 
 

Vi är en åldrande befolkning och vi som har valts bort tidigt eller sent i vårt arbetsliv 
Vi är alla del av problemet men också problemets lösning 
Föreläsare: Turid Apelgårdh, samhällskonstnär och diakon tillsammans med medarbetare från Ting & 
Kaka Socialt företag, Kristina Lantz och Mary Obanda 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 

  
Tisdagen 
den 8/11 
Kl.13.30.15.30 
 
 

Tourettes syndrom – filmen ”Vi har Tourette” 
Föreläsare: Maria Thysell är Riksförbundet Attentions touretteinförmatör i Uppsala.Hon har själv 
diagnosen Tourettes syndrom och kommer att berätta kortfattat om syndromet samt visa filmen 
”Vi har Tourettes” där hon själv medverkar, samt svara på frågor om sina erfarenheter av Tourette 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 

 
Tisdagen 
  den 15/11 
Kl.13.30-15.30 
 
 
 

Mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning 
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Föreläsare: Aila Nylund och John Arekrantz, ledamöter i HSO Uppsalas länsstyrelse 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 

 
Torsdagen 
den 24/11 
Kl.13.30-15.30 
 
 

Att glömma kan vara en sjukdom 
Information om demenssjukdomar och stöd till anhöriga. 
Föreläsare: Karin Pettersson och Britt-Inger Stefansson, demensvårdsutvecklare vid Vård & Bildning 
Uppsala Kommun 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp , Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 

 
Torsdagen 
den 1/12 
Kl.13.30.15.30 
 
 
 
 
 

       1.Arbetsförmedlingens uppdrag kring sociala företag och dem sociala företagens roll på 
arbetsmarknaden. 
 Resultatet av Samordningsförbundets projekt – Sociala företag. 
Föreläsare: Tommy Berglund, verksamhetssamordnare vid Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsområde 
Uppsala. 
        2.Ulrika Norman informerar om FAS 3 och svara på frågor. 
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 

 
Torsdagen 
den 8/12 
Kl.13.30-15.30 
 

Resultatet v Samordningsförbundets projekt Sociala företag. 
Hur arbetar Samordningsförbundet vidare med Sociala företag? 
Föreläsare: Magnus Arvidson, förbundschef  
Lokal: Mariasalen, 5 trappor upp, Stiftetes Hus, Dragarbrunnsgatan 71 

 
Onsdagen 
den 14/12 
Kl.13.30-15.30 
 
 
 

Sjuk av medicinen 
Kamratstöd och själv hjälp på vägen tillbacka till oberoende, om biverkningar och beroende av läkemedel 
och brukarens erfarenheter av trappa ner medicinering 
Föreläsare: Kurt Nyberg, införmatör på Uppsala läns avdelning av Riksförbundet För Hjälp åt Narkotika- 
och Läkemedelsberoende  
Lokal: Mariasalen, 5trappor upp, Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71 
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Remissvar från Riksförbundet Attention angående 
högkostnadsskydd 
 
  
Stockholm  

6 augusti 2011  
  
 
Till  

Utbildningsdepartementet  
103 33 Stockholm  
 
Remissvar på betänkandet ”Uppdaterade högkostnadsskydd - öppen hälso- och sjukvård samt 
läkemedel” (Ds 2011:23)  
 
I departementsskrivelsen föreslås en höjning av högkostnadsskydden för besök inom 
öppenvården och på läkemedelsområdet. Beloppen har varit oförändrade sedan slutet på 90-
talet och motiveringen är att värdet under denna tid urholkats samt att landstingen behöver 
ökade resurser.   
 
De nuvarande högkostnadsgränserna i sjukvården på 900 kr/år föreslås från den 1 januari 
2012 öka till 1 100 kr/år. Medicinkostnadsgränsen på 1 800 kr/år och förslås öka till 2 200 
kr/år. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.  
 
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi företräder 12 000 medlemmar med egna 
funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, 
socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer 
med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), 
Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.  
 
Attention har tagit del av förslaget och vill framföra följande synpunkter. Vi har förståelse för 
att landstingen ser över sina kostnader, men är tveksamma till åtgärden att höja 
högkostnadsskydden, som innebär att de som lider av kroniska sjukdomar och 
funktionsnedsättningar blir de stora förlorarna. Det är ju de som år efter år får betala 
högkostnadsskyddet upp till taket, oavsett vilken nivå detta ligger på. Tar man dessutom 
hänsyn till att det kostar mer att vara sjuk än frisk samt att många har en begränsad 
arbetsförmåga, så inser man att ohälsa leder till klart försämrad ekonomi.  
 
Höjda avgifter slår dessutom mot grupper som är svåra att motivera för vård. Det gäller bland 
annat vissa patientgrupper inom den psykiatriska vården och missbruksvården. En alltför hög 
kostnad för vård och medicin kan leda till att man väntar för länge eller helt avstår från att 
söka vård.  
 
Skrivelsen berör också det höga trycket mot akutmottagningarna. Det bästa sättet att styra 
patienterna rätt är enligt vår uppfattning tillgängliga öppenvårdsmottagningar med generösa 
öppettider.  
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Det finns även anledning att se över trapporna i högkostnadssystemet för läkemedel. Störst är 
problemet för dem som inte beviljas delbetalning för kostnaderna för medicin.  
Delbetalning beviljas ingen med betalningsanmärkningar, pågående skuldsanering eller 
skulder till Apoteket AB. Det innebär att ingången i en ny högkostnadsperiod blir tuff.  
 
Första besöket på Apoteket kan i värsta fall innebära att du kan punga ut med 1 800 kr vid 
första besöket. Ett sådant system innebär en orimlig påfrestning för utsatta människor och bör 
omedelbart förändras.  
 
Ann-Kristin Sandberg  
Förbundsordförande  
  
 
Riksförbundet Attention – för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar  
  
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska 

funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom 

diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta med respekt.  

 
 
 

 
 
 

Information från Riksförbundet om kommande tjejgrupper: 
 

”Ann-Kristin Sandberg, förbundsordförande för Attention, har fått beviljat en 

ansökan för att få igång tjejgrupper i Attentions lokalföreningar. En av de 

lokalavdelningar vi hoppas är intresserade av detta är Attention Uppsala. 

Tanken är att nå och engagera tonårsflickor med ADHD dels genom 

stödgrupper/nätverk för att tjejerna ska kunna träffas och utbyta erfarenheter 

med varandra och dels genom inspirationsdagar för ungdomarna.” 

 

Mer information kommer längre fram! 
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Förtroendevalda 2011 

 
Ordinarie ledamöter 

Ewa Wikander, ordförande 

e-post: ewa.wikander(snabel-a)trion.se 

Mobilnr: 070 – 604 62 55 

 

Cecilia Ingard, vice ordförande 

e-post:cecilia.ingard(snabel-a)telia.com 

  

Mats Mariedahl, kassör 

  

Ann-Louise Sundström 

Mobilnr: 070-6832198 

  

Görel Bylund 

e-post: gorel.bylund(snabel-a)telia.com 

Mobilnr: 0705 – 29 06 85 

 

Elisabeth Axberg 

e-post:eliuppsala(snabel-a)gmail.com 

  

Emma Ytterberg 

 

Suppleanter 

Hanna Neuman 

e-post: hanna(snabel-a)neuman.se 

Mobilnr: 073 6554132  

 

Claire Grahn-Eriksson 

e-post: claire.grahn(snabel-a)telia.com 

Mobilnr: 0707- 444440 

  

Maria Thysell 

  

Helén Schöning-Fahlen 

  

Samuel Wolff-Zeltner 

 

Carina Illerbrand, suppleant 

  

Valberedning 

Britt-Marie Zeltner 

e-post: agistri(snabel-a)gmail.com 

Mobilnr: 070 – 721 79 14 

   

Algot Runebjörk 

algot.runebjork(snabel-a)comhem.se  

 

Lena Hamberg 

  

Revisorer 

Lars Persson 

Anneli Kiander 

  

Revisorssuppleant 

Britt-Marie Zeltner 
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Förtroendevalda 2011, forts. 
 

Här kommer ytterligare ett par presentationer av de förtroendevalda för 2011. De första 

presenterades i marsnumret av medlemstidningen. 

 

Frågorna de svarat på är: 

1. Bakgrund, erfarenhet 

2. Intressen 

3. Viktig fråga att driva 

 

HANNA NEUMAN, suppleant 

Våren 2006 fick jag min ADHD-diagnos som efter ett drygt halvår fick sällskap med en 

Asperger-diagnos och några år senare bildade paret en trio tillsammans med en bipolär-

diagnos. Jag hade tagit mig igenom 5 år av högskole- och universitetsstudier, men insåg att 

jag inte ville jobba med något som hade med min utbildning att göra och lyckades få in en 

fot som timanställd inom äldrepsykiatrin. Att bli uppringd kl. 07.00 med uppmaningen att så 

fort som möjligt ta mig till jobbet passade inte min asperger-sida särskilt bra. Sedan 2,5 år 

tillbaka arbetar jag som personlig assistent på halvtid. Jag kom som en rädd liten harunge på 

min första cafékväll på Attention hösten 2007 och kände att jag hittat "en trygg plats". Av 

olika omständigheter hamnade jag som ansvarig för asperger-gruppen på cafékvällarna, 

något som ger mig enormt mycket och som jag även tror ger deltagarna mycket. Ser det som 

att jag är under ständig utveckling genom att ta till mig andras erfarenheter och nya 

kunskaper. 

Mycket varierande, men kanske kan man sammanfatta det med att ta reda på så mycket 

som möjligt om nya intresseområden.  

Massor… Spridande av kunskap, kanske framförallt till nydiagnostiserade och deras anhöriga 

eftersom deras tillvaro ofta ställs på ända. Lite inställningen att en diagnos inte är en 

dödsdom utan något som ger helt nya förutsättningar för att få ett bra liv. 

 

 

MARIA THYSELL, suppleant 

Jag är uppvuxen i Göteborg och Skåne. Utbildade mig inom historia och etnologi med av 

någon underlig anledning också till arkivarie och det är det jag arbetar som nu, är arkivchef i 

en liten ideell förening. Förstod att jag hade Tourettes syndrom vid 40 års ålder. Har fått 

medverka i filmen om Tourettes vilket varit en fantastisk erfarenhet. Har två söner 20 och 22 

år gamla, en bor hemma och en är utflyttad. 

Jag tycker om att måla, läsa, se en bra film, umgås, dansa, laga mat samt allt som har med 

personlig utveckling att göra!  

Tror att jag vill ha lite erfarenhet av styrelsearbetet innan jag riktar in mig, men jag 

tror/tycker att det är viktigt att vuxna med diagnos är nöjda och glada med sig själva 

trots/tack vare sitt funktionshinder samt att det finns plats i samhället för oss. Tror på att 

öka förståelsen för neuropsykiatriska funktionshinder så att vi finns med i t ex arbetslivet, jag 

är rädd för att många vuxna idag hamnar utanför och ibland medicinerar för mycket. Tror 

ibland att vi medicinerar bort något som egentligen är bra hos individen och skulle kunna ses 

som ett spektrum i hans/hennes personlighet.  
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Hösten 2011 
Plats: Kungsgatan 64, bottenplanet, ”torget” 

 
OBS! Ny veckodag: måndagar enligt schemat nedan 

kl. 18.30–20.30  
 
Här är schemat för cafékvällarna under hösten.  
 
Ann-Louise och Emma är cafévärdar. Hanna fortsätter med träffar för de med Aspergers 
syndrom alla cafékvällar utom första och sista kvällen (dvs. 29/8 och 5/12). 
 
Augusti 29/8 Föreningen bjuder på smörgåstårta. OBS! Föranmälan 

krävs, se första sidan! 
   
September 12/9 Inget spikat program. 
 26/9 Vobis Livskvalitet besöker Attention och talar om olika 

hjälpmedel som man kan få av sin arbetsterapeut 
eller köpa själv. Vi som jobbar på Vobis har egna 
erfarenheter av neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. 
Sabina Swahn och Lotta Boestam 

   
Oktober 10/10 Inget spikat program. 
 24/10 Ung med Asperger 

Mitt liv med Tourette 
Emma Ytterberg och Maria Thysell 

   
November 7/11 Inget spikat program. 
 21/11 Depression – egna erfarenheter 

Gullan Lindberg 
   
December 5/12 Avslutning 

 
Programmet kan komma att fyllas på eller ändras under terminens gång. 

Vi bjuder på fika. Kom och ta en kopp kaffe eller te i lugn och ro. 

Alla är varmt välkomna! 

Har du frågor? Kontakta Ann-Louise på 0706–83 21 98 eller 
 annlouise.sundstrom@telia.com 


