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Kalendarium 

Januari 

13/1: Cafékväll 

27/1: NPF-träff + anhörigträff 

Februari 

10/2: Cafékväll 

24/2: NPF-träff + anhörigträff 

Mars 

10/3: Cafékväll 

17/3: Årsmöte 

24/3: NPF-träff + anhörigträff 

 

 

 

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god 

jul och ett gott nytt år ! 

 
Och en påminnelse: 
 
Vi gör mailautskick flera gånger per år och om man inte fått något under året 
bör man kolla med riks om vad som hänt i medlemsregistret". Kontakta i så fall: 
birgitta.engholm@attention-riks.se. 
 
Se också sista sidan för presentation av en välkommen ny vårdtjänst i Uppsala! 
 
Trevlig läsning! 
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Vårens cafékvällar,  

NPF-träffar och anhörigträffar 
 

 
 
Liksom förra terminen kommer vi att varva cafékvällar med program med NPF-
träffar och anhörigträffar. 
 

Alla träffar äger rum på måndagar 18.30–20.30. På cafékvällarna 
serveras smörgåsar, de andra kvällarna bjuder vi på ett enklare 
tilltugg. 
 

 

Datum Typ Ev. program 

13 januari Cafékväll Program meddelas senare 
27 januari NPF-träff, anhörigträff  
10 februari Cafékväll Program meddelas senare 
24 februari NPF-träff, anhörigträff  
10 mars Cafékväll Program meddelas senare 
24 mars NPF-träff, anhörigträff  
7 april Cafékväll Program meddelas senare 
21 eller 22 april NPF-träff, anhörigträff  
5 maj Cafékväll Program meddelas senare 
19 maj NPF-träff, anhörigträff  
2 juni Cafékväll Terminsavslutning 

 

 

Alla är varmt välkomna! 

 
Kontaktperson för NPF-träffarna –  

Annica Beil: beilan03@hotmail.com 

Kontaktperson för anhörigträffarna – 
Laila Blideskog: lailablideskog@hotmail.com 

 
Kontakt till föreningen: info@attention-uppsala.se. 
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Hjälpa till i föreningen Attention? 
 

Vi behöver fler som kan hjälpa till i föreningen. Inför valet i höst behöver vi samla oss och 
framföra vilket stöd som våra grupper behöver. Vi ska träffa politiker både i landstinget och 
Uppsala kommun. Vi i styrelsen hinner inte med allt så vi hoppas att det finns andra 
medlemmar som vill hjälpa till. Vi vill också ordna fler aktiviteter men det kräver fler aktiva 
medlemmar. 

 

Intresserad? 
 

Kontakta Elisabeth Axberg. 
Mejladress: eliuppsala@gmail.com 
Mobil: 076-803 09 19. 

 
Om du brinner för något särskilt område så berätta om det. Det kan till exempel handla om 
skolfrågor, barnfrågor, ungdomsfrågor, anhörigfrågor, missbruk, arbetsmarknadsfrågor eller 
frågor som berör vården. Det kan också handla om att du kan hjälpa till vid konferenser här i 
Uppsala och då till exempel bemanna ett föreningsbord. 
 
Till våren ska beroendepsykiatrin börja behandla spelmissbruk (dvs dataspel men även spel 
med pengar) och där kan föreningen vara med och följa deras arbete om vi har 
representanter. 
 
Om du är osäker på vad det innebär att ta ansvar för ett uppdrag så kan du passa på att prova 
för att sen ta ställning till om du vill fortsätta. 
 
 

 
 

Föreningen Verkstan 

Föreningen Verkstan är en oas i Uppsala nära det nya Resecentrum. Här kan människor 
umgås, diskutera och slappna av i en lugn och öppen miljö.  
 
Verkstan ordnar studiecirklar, hyr ut stora caféet och ateljén, och har café varje lördag kl. 14 
till 17 för medlemmar. 

Verkstan är medlem i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, som arbetar för att 
människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv. 
 
Adress: 
Alsikegatan 6  
753 23 Uppsala 
Tel. 018-13 03 90 
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Kallelse till årsmöte 

 

Välkommen till föreningens årsmöte måndagen den 17 mars 2014! 

Tid: kl 18.30 

Plats: Kungsgatan 62, 5 tr. 

 

 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före 
årsmötet.  
 
Om du vill nominera någon till styrelsen eller annat uppdrag så kan du kontakta 
valberedningens sammankallande: Britt-Marie Zeltner,  
mailadress: agistri@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Riksförbundet Attention och RFS (Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare) bjuder in dig som är 18–30 år och har NPF till 
workshops för att prata om erfarenheter av att ha en god man. 
  
En av träffarna kommer äga rum i Uppsala 14 januari kl. 15–17 (vi 
återkommer med information om plats). 
 
Deltagarna får 2 biobiljetter som tack för medverkan. Vi bjuder på 
fika. Begränsat antal platser. För frågor och anmälan, 
kontakta: malena.ranch@attention-riks.se



Svenska OCD-förbundet Ananke presenterar:

Friskare med djur och musik
Ett hälsoprojekt för med barn med OCD

     
Ett hälsoprojekt där barn med OCD ges tillfälle att umgås med djur och att utöva musik vid aktiviteter 
som anordnas kontinuerligt under året, och under sommaren vid läger.

Målet med aktiviteterna och lägren är att stötta kroppens eget hälsofrämjande system, genom kontak-
ten med djuren, musiken och andra barn. Barnen får nya kontakter med andra barn som har OCD genom 
lägret och träffarna vilket kan kännas som ett stöd.

Projektet utvecklas i samarbete med BUP och andra mottagningar som arbetar med KBT för barn med 
OCD. Projektet utvecklas till en egen metodik som kan användas som ett komplement och stöd vid KBT-
behandling av barn med OCD.

Aktiviteter finns på olika orter i landet. Projektledare: Susanna Wersäll 073-053 90 39. 
www.arvsfondsprojekten.se/projekt/friskare-med-djur-och-musik-ett-hälsoprojekt-för-barn-med-ocd

MUSIK OCH HÄLSA i Uppsala

Musikträffar i Uppsala under våren 2014. Har du OCD? Är du max 16 år? Om 
du är mellan 6 och 16 år och har OCD, välkommen. Musik kan hjälpa dig att må 
bättre. Genom musik lär du känna din styrka och dina resurser. Genom övningar i 
grupp kan man träna balans och koncentration, stärka sin självkänsla och hitta nya 
redskap för att hantera vardagen.

Vad gör vi på musikträffarna? Vi rör oss till musik, arbetar med rytmik, sjunger 
och slappnar av till lugn musik. Vi lyssnar på musik från hela världen. Vi ritar och 
skriver till musik. Vi umgås, lär känna varandra och har kul. Den som vill får gärna 
ta med dig en anhörig eller kontaktperson

Musiken finns inom oss alla. Professor Even Ruud, musikvetare och psykolog, 
säger att alla människor har en kommunikativ musikalitet inom sig. Vi kan alla 
kommunicera i grupp med musik. Det behövs inga förkunskaper för att uppleva 
musikglädje tillsammans med andra.

Ledare. Träffarna i Uppsala leds av Signe Rudberg Selin, utbildad musik-och-hälsa-
pedagog. Signe har arbetat länge med musik och hälsa – i friskvård, rehabilitering 
och sjukvård samt öppna grupper.

DJUR, NATUR OCH HÄLSA i Uppsala

Gillar du djur? Deltagarna i musikträffarna kommer senare att erbjudas en ak-
tivitet med djur, med besök hos hunduppfödare, 4-H-gård och ridskola. Vad ska 
man tänka på om man ska skaffa husdjur? Om man inte kan ha djur hemma, hur 
kan man utöva sitt djurintresse? Djuren har en förmåga att få oss människor att 
må bättre, inte minst när vi mår som sämst. Linda Handlin visade i en doktorsav-
handling att nivåerna av ”må bra”-hormonet oxytocin stiger i kroppen när en 
hundägare klappar sin hund. Mer information under våren 2014.

ATT LÄSA: 

•	 Varma	ögonblick	–	Even	Ruud.	

•	Må	bättre	med	musik	–	Eva	Bojner	Horwitz.

•	 Sång	som	en	läkande	lek	–	Signe	Rudberg	Selin	(sökbar	på	nätet).

•	 ”Djur	får	oss	att	må	bra” 
www.lararnasnyheter.se/forskolan/2013/03/16/djur-far-oss-ma-bra

ÄR DU INTRESSERAD:
Start den 1 febr 2014 i Uppsala. Anmäl gärna ditt intresse idag. Aktiviteterna är kostnadsfria.  

Anmälan är inte bindande. Vi hör av oss till dig.
Signe Rudberg Selin. 073 – 828 44 99, 018- 25 40 76, livese40@hotmail.com

Studieförbundet Vuxenskolan/OCD-förbundet i Uppsala län.

Ett hälsoprojekt för barn med OCD

Friskare med Djur & Musik
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OCD-föreningen Ananke i Uppsala län 
ska genomföra ett projekt som har två 
syften: Det ska öka kunskapen om OCD 
hos anställda inom t ex socialtjänsten, 
vården, skolan, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, 
Kronofogden, bostadsföretag,  m fl. 
    Genom att arbeta med teater som 
läkande kraft ska det också ska bidra 
till att  personer som har OCD och deras 
anhöriga ska må bättre.  
 

Du får teaterutbildning  
Deltagarna får utbildning i teater och 
gestaltande. Vi tar fram korta scener 
baserade på deltagarnas egna berät-
telser om möten med samhällets repre-
sentanter. Med teater som redskap ska 
vi använda scenerna till att öka kunska-
pen om OCD ute i samhället och vänder 
oss först till målgrupperna ovan.  
   Vår trygga guide in i teaterns värld är 
Birgit Fredriksson, skådespelare och 
teaterlärare med 20 års erfarenhet som 
artist. Birgit är dessutom sjuksköterska 
inom psykiatrin. Vi har också tillgång till 
två professionella skådespelare.  
 

Må bättre 
Kultur i olika former har använts i 
sammanhang som en väg till tillfrisk-
nande och höjd livskvalitet vid olika 
sjukdomar. Projektet och utbildningen 
innehåller inslag som kan hjälpa dig att 
må bättre och få distans till din ocd. 
 
Utbildningsdagar  
18-19 januari 2014 
15-16 februari 2014 
14-16 mars 2014 
 

Du behöver inga förkunskaper 
Du får lära dig det du behöver veta och 
kunna om teater och gestaltande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vem kan delta? 
För att delta ska du vara medlem i OCD- 
föreningen Ananke i Uppsala län och 
bo i eller ha anknytning till Uppsala län.  
   Du kan ha OCD eller vara anhörig till 
någon som har det.  
Vi kan ta emot 15 deltagare. 
 

Kostnad 
OCD-föreningen Ananke i Uppsala län 
står för utbildning, kost och logi, 
material och eventuell rekvisita.   
Resor till och från kursplats (Wiks 
folkhögskola) bekostar du själv.  
En mindre kursavgift kan tillkomma. 
 

Följ med till nästa fas 
Projektet består av flera delar/faser. 
Teaterutbildningen kallar vi fas 2. Nästa 
fas (3) är att spela upp utvalda scener 
för målgrupperna i Uppsala kommun 
och Uppsala län.  
  Efter utbildningen bör du vara inställd 
på att följa med projektet i de följan-
de faserna. Du måste inte vara på scen, 
det finns flera andra uppgifter att ta 
hand om när scenerna spelas upp. 
 

 
Frågor och anmälan 
Kontakta 
Gunilla Ekholm,  tel 073 5017151  
e-post: gunillae2@gmail.com 

 
 
 
 
 

 

  

Har du OCD?  Vill du må bättre? Då är du välkommen att vara med i             

   OCD on Stage 
Ett informations- och hälsoprojekt med teater som verktyg 

 

Vad vi vet är detta första gången teater 
som läkande kraft prövas vid OCD. 
Välkommen att vara med i ett spännande 
och banbrytande projekt! 
 



 

Teaterutbildning – kursinnehåll                                                  
 
 

18-19 januari 2014: 

o Frigörande dramaövningar. 
o Trygghetsskapande gruppövningar. 
o Tydliggörande övningar, att förmedla det jag verkligen vill förmedla. 
o Berätta och gestalta OCD-relaterade problemområden genom bl a forumspel. 
o Avslappningsövningar. 

 

15-16 februari 2014 

o Trygghetsskapande gruppövningar, troligen en utveckling av de vi redan prövat 
o Förvalta eventuella nya erfarenheter från gruppen 
o Söka olika uttryckssätt för berättande: skrivande, ordlösa, musikaliskt berättande 

för att hitta nyanser i känslor kring erfarenheter av OCD. En ökande trygghet med 
varandra i gruppen skapar utrymme att våga visa sig i ”sin helhet som människa”, 
våga prova, våga göra misstag. 

o Finslipa på scener och situationer från första kurstillfället, skapa nya scener och 
gestaltningar.  

o Skriva manus, nyckelrepliker och vissa scenanvisningar till scenerna. Eventuellt 
med bistånd från skådespelarna. 

o Visa material för professionella skådespelare som får till uppgift att skapa 
forumspel till i januari.  

14-16 mars 2014 

o Vara publik till de professionella skådespelarnas forumspel.  
o Arbeta interaktivt och visa på tänkbara lösningar och fallgropar i olika 

bemötanden. 
o Nya scener kan tas fram av den grupp som inte just då arbetar med 

skådespelarna. Bidra till att skådespelarna får ett så rikt material som möjligt.        
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Infotekets evenemang under vårterminen 

 
 

7 januari Infoteket öppnar för våren 

23 januari, 18-20 Infotekskafé i Uppsala: 
Vi kan berätta själva! (om cerebral pares) 

29 januari, 18-20 Föreläsning i Uppsala: 
Aspergers syndrom 

12 februari, 18-20 Infotekskafé i Tierp: 
Att leva med Aspergers syndrom 

13 mars, 18-20 Infotekskafé i Östhammar: 
Att leva med förvärvad hjärnskada 

20 mars, 18-20 Infotekskafé Bålsta: 
Att leva med Aspergers syndrom 

24-27 mars Temavecka i Uppsala: 
Om att leva med psykisk ohälsa eller 
funktionsnedsättning 

26 mars, 18-20 Föreläsning i Uppsala: 
Adhd/add hos vuxna 

2 april Världsautismdagen 
Uppmärksammas med aktiviteter på Infoteket i 
Uppsala med bland annat nedanstående 
Infotekskafé. 

2 april, 18-20 Infotekskafé i Uppsala: 
Att resa med barn med autism 

10 april, 18-20 Temakväll i Tärnsjö: 
Ung vuxen med adhd 

23 april, 18-20 Föreläsning i Uppsala: 
Strategier i vardagen 

7 maj, 18-20 Föreläsning i Uppsala: 
Sociala konsekvenser 

14 maj, 18-20 Infotekskafé i Uppsala: 
Om utvecklingsstörning och livsstilsförändring 
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Klockarbo träningsboende 
Klockarbo är ett boende för dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

Aspergers syndrom, ADHD eller Borderline personlighetsstörning. Här kan du få stöd och 

träning i upp till tre år utifrån dina behov. 

Målet: Ett så självständigt liv som möjligt 

På Klockarbo erbjuder vi stöd och träning med målet att du ska kunna leva ett så 

självständigt liv som möjligt. 

Utifrån dina egna mål ger vi dig stöd att stärka och utveckla dina personliga resurser. 

Tillsammans med oss tränar du dina olika förmågor – praktiskt, socialt och kommunikativt. 

Träningen sker både i din bostad, på fritiden och ute i samhället. Syftet är att ge dig så goda 

förutsättningar som möjligt till fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande utifrån din 

situation. 

Vi kan exempelvis hjälpa till med att: 

•  planera och underlätta din vardag genom att skapa struktur och rutiner. 

•  försöka hitta en passande sysselsättning, t.ex. studier, praktik eller arbete. 

•  hitta fritidsaktiviteter. 

•  inspirera och motivera dig att utveckla dina förmågor och finna en meningsfull tillvaro. 

•  träna dina sociala färdigheter och stärka din självkänsla. 

• samordna vård- och myndighetskontakter. 

•  genom regelbundna samtal diskutera och utvärdera träningen. 

Du bor i egen lägenhet nära city 

För att kunna söka plats på Klockarbo krävs att du har ett biståndsbeslut, att du är 21 år eller 

äldre och att du är motiverad att delta i träningen. Här hyr du en färdigmöblerad lägenhet 

inklusive husgeråd. Totalt finns sex lägenheter på området och personalens baslägenhet 

finns i ett av husen. Läget är centralt, nära Fyrishovs idrottsanläggning. Du tar dig hit genom 

promenad ca 20 minuter eller med buss ca 10 minuter från centrum. Välkommen! 

  

Vill du söka träningsboende? 

Vänd dig till Uppsala kommuns biståndshandläggare, telefon 018-727 50 00 
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Tinget 

Träffpunkt Tinget ligger centralt i fina lokaler. I cafélokalen kan du fika, äta eller umgås. Du 

kan även delta i studiecirklar, underhållning, kulturarrangemang och traditionella fester 

m.m. 

Aktiviteterna är en stor del av verksamheten och för tillfället finns följande 

aktiviteter/grupper: 

Sygrupp, pärlsmycketillverkning, engelska, spanska, gitarr- och musikgrupper, filmvisning, 

trädgårdsgrupp, sånggrupp och yoga. Dessutom finns möjligheter att snickra på 

Seminariegatan 26 onsdagar 13.00-15.30. 

I caféet finns också möjlighet till strukturerad sysselsättning i form av bakning, 

smörgåsberedning och andra uppgifter. 

Öppettider 

Måndag, tisdag, fredag: 9.00-16.00 

Torsdag : 9.00-19.00 

Onsdag: 13.00-16.00 

Lördag, söndag: 10.00-15.30 

Försäljningen i caféet upphör 30 minuter före träffpunkten stänger. 

Mer information 

Träffpunkt Tinget 

S:t Persgatan 21 

753 20 Uppsala 

Telefon: 018-727 50 60 

Varmt välkommen! 

 

 

 

 

Trampolinhoppning hos KFUM/KFUK 
Grupp för barn med särskilda behov 
På måndagar mellan 19.00-20.45 finns en grupp för barn med särskilda 

behov. Gruppen består av max 5 barn samt en ledare med vana av att arbeta 

med barn med särskilda behov. Under de år som gruppen funnits har det 

fungerat mycket bra och den har varit omtyckt av både barn och föräldrar. 

För mer information kontakta Lisa Arbin på telefon: 0735-69 33 29 eller e-

post: lisa.arbin@hotmail.com.  

Läs mer: http://www.uppsala.kfuk-kfum.se/ 
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Målargrupp! 
Kom och måla med oss på onsdagar klockan 13.00–15.30 

Plats: ABF:s lokaler på St. Persgatan 22B 

 

 
 

 

Ny omgång börjar vårterminen 2014. 

För kursstart och mer information ring: 

Cecilia Ingard tel. 070-284 44 62 

Välkommen! 

 

Cirkeln arrangeras av Föreningen Attention och ABF. 
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