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Kalendarium 

April 

22/4: Cafékväll, samtalsgrupp 

27/4: Bowling 

Maj 

6/5: Cafékväll, information om BUP, avslutning 

20/5: Samtalsgrupp  

21/5 Anhörigträff 

 
Återstående cafékvällar och träffar under våren 

 
Tid och kraft räcker inte riktigt till, så vi har beslutat att inte genomföra den 
planerade avslutningspicknicken utan i stället ha en ordentlig avslutning med 
tårta den 6 maj då vi även har Staffan Lundquist på besök.  
 
Den 20 maj har vi i stället vårens sista samtalsgrupp med Annica Beil.  
De återstående träffarna är alltså: 
 
Måndag 22 april: Samtalsgrupp, enklare fika (Annica) 

Måndag 6 maj: Staffan Lundquist berättar om BUP:s verksamhet i Uppsala 
 Avslutningsfika med tårta (Ann-Louise) 

Måndag 20 maj: Samtalsgrupp, enklare fika (Annica) 

Tisdag 21 maj: Anhörigträff, enklare fika (Laila) 

 
Alla är varmt välkomna! 

Har du frågor? Kontakta någon av dessa: 
 Ann-Louise Sundström: 0706-83 21 98 eller annlouise.sundstrom@telia.com 
 Annica Beil: beilan03@hotmail.com 
 Laila Blideskog: lailablideskog@hotmail.com 
 Föreningen: info@attention-uppsala.se. 

 



 

Sida 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiks slott 

 

 
Attention Uppsala erbjuds två platser till kursen 
 

Att bli vuxen 
 

Internatkurs på Wiks folkhögskola 17-19/6 
för dig som har Aspergers syndrom eller adhd/add i åldern 18–25 år. 

 
Du är välkommen att delta i internatkurs på Wiks folkhögskola under tre dagar, 
med två övernattningar.  
Vi kommer att träffas och prata om vad man behöver kunna inför vuxenlivet 
och du får bl.a. information om arbetsfrågor, vuxenstudier, ekonomi, mat/kost 
och boendefrågor. 
Under kursen finns det även tillfälle för samtal och diskussion. 

Du kommer även ha möjlighet att delta i musik och bildaktivitet tillsammans 

med skolans egna lärare och på kvällarna frilutsaktiviteter för den som vill. 

Anmälan till Attentions ordförande Ewa Wikander: ewa.wikander@trion.se 
eller 070-604 62 55 senast den 10 maj. 
 
Kostnad: 500 kr. Habiliteringen kommer att ha en förträff 3/6 kl. 18.00 för 

anmälda och anhöriga. 

Frågor: psykolog Sara Bergman tel. 018-611 68 29  
kurator Marianne Olsson tel. 018-611 68 64 
Bekräftelse kommer att skickas ut. 

Välkommen! 
 



 

Sida 3 

Bowling på Fyrishov med familjen – det finns 

fortfarande några platser kvar! 
 

 

 

 

 

 

 

Lördagen den 27/4 2013 kl. 13.00–17.00 

Anmäl er senast 22/4 till: Claire tel. 0707-44 44 40 eller  

E-post: claire.grahn-eriksson@hotmail.com. 

En bana per familj i en timme. Efter varje bowlingpass bjuder Attention på fika. 

 

 

Cafékvällar och träffar under hösten 

 
Ordinarie cafékvällar 

Datumen för de ordinarie cafékvällarna är klara, och det blir följande 
måndagar: 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 
december. 
 
Programmet är inte klart än, vi återkommer om det. Har du idéer eller förslag 
på teman till cafékvällarna? Hör gärna av dig till info@attention-uppsala.se! 
 

Samtalsgruppen -> NPF-träffar 

Samtalsgruppen byter efter önskemål namn till NPF-träffar från och med i höst.  
Tanken är att dessa träffar ska äga rum mellan de ordinarie cafékvällarna, som 
nu under våren, men eftersom det är oklart med arbetstider m.m. för de som 
ska hålla i träffarna kan vi inte spika datumen riktigt än. 
 

Anhörigträffar 

Vår ambition är att anhörigträffarna ska äga rum samtidigt som NPF-träffarna 
så att det finns möjlighet att komma tillsammans och delta i varsin träff. 



                                                                                                                          Bättre psykiatrisk vård  
                                                                                                      med kvalitetsregister    

 

    
 

 

 

Inbjudan 
 

Det ska inte handla om tur! 
Nyttan och möjligheterna med 
kvalitetsregister i sjukvården 

  
 
Uppsala måndag 10 juni 2013 kl. 14:30 (Drop-in fika) 15:00 – 18:00 
Gemensam middag från kl. 18:00 
Plats: Gunnesalen, Akademiska sjukhuset ingång 10, Uppsala 

 

Programpunkter 
 

 Information om projektet Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister 
 

 Presentation av de nationella psykiatriska kvalitetsregistren 
 

 Vad gäller juridiskt för nationella kvalitetsregister inom sjukvården? 
 

 ”Från tur till skicklighet med kvalitetsregister” (Film) 
 

 Kvalitetsregister i praktiken – att använda den kunskap vi har för att sätta mål, 
mäta det vi gör och använda resultat för bättre, säkrare och mer jämlik vård 
 

 ”Vilken mottagning ska jag gå till?” - Hur ser patientens medverkan/delaktighet ut? 
film 
 

 Projektet ur patientperspektivsföreträdarens perspektiv 
 

 

Anmälan görs genom att klicka på denna länk, senast 30 maj 2013. Vid frågor om 

anmälning kontakta Gunilla Hilborn, Projektkoordinator, SKL gunilla.hilborn@skl.se  

 

 

VÄL MÖTT! 

 
Elisabet Alphonce                                                       Ulrika Frithiofsson 
Utredningssekreterare, projektledare                         Projektledare, SKL 
Psykiatridivisionens administration                             Bättre psykiatrisk vård med kvalitetsregister 

Akademiska sjukhuset, Uppsala 

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Psykosvard-och-rattspsykiatri/
https://www.klfkurs.se/delegia_klf/attendee/new_registration.asp?ProjectId=2833&reglineNo=1&ReglineId=4736&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes
mailto:gunilla.hilborn@skl.se
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