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Kalendarium 

Mars 

26/3: Cafékväll 18.30–20.30 

Samtal om läkemedel med RFHL 

April 

9/4: Cafékväll 18.30–20.30 med lotteri 

(Kvällspromenad 18.00) 

10/4: Sista anmälningsdag Alnäs 

19-20/4: NPF-forum på Fyrishov 

23/4: Cafékväll 18.30–20.30 

Hanna Neumann berättar 

(Kvällspromenad 18.00) 

28/4: Bowling, se inbjudan 

Maj 

7/5: Cafékväll 18.30–20.30 

(Kvällspromenad 18.00) 

21/5: Cafékväll 18.30–20.30 

(Kvällspromenad 18.00) 

 

 

Vinn biljett till NPF-forum! 
 

Föreningen Attention Uppsala lottar ut  

fyra deltagarplatser på NPF-forum  

(värda 2 000 kr/st). 

Lotteriet sker på cafékvällen  

den 9 april kl 19.00.  

Alla intresserade cafégäster får varsin lott. 



 
 

 

Sida 2 

Dagläger på KFUM Alnäs sommaren 2012 

Sista anmälningsdag 10 april 
Ett antal barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fick sommaren 2011 

möjligheten att delta i KFUM Alnäs dagläger varsin vecka. Alla barnen fick en egen 

assistent som fanns till hands när barnet behövde särskilt stöd. Assistenten hade också 

möjlighet att hämta och skjutsa hem barnet om behov fanns. Flera föräldrar har hört av 

sig och berättat att lägret var mycket lyckat. 

 

KFUM Alnäs vill även i år samarbeta med Attention och ta emot barn med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning från föreningen. Om ditt barn är intresserat, skicka 

in intresseanmälan eller mejla till eliuppsala@gmail.com. Föreningen vidarebefordra 

intresset till KFUM som sedan kontaktar dig om plats finns. 

 

Från KFUM Alnäs hemsida, www.alnas.nu, om dagläger:  

”Sommartid driver KFUM Alnäs Uppsalas största barnverksamhet för barn i 7–15 år. 

Läget vid Ekolns norra strand ger en fin inramning åt alla aktiviteter.  

På Alnäs kan du bland annat spela tennis, beachvolleyboll, basket och fotboll.”  

 

Det finns olika läger att välja mellan. Vildmark, pysselverkstad och studsmatta har varit 

mycket uppskattat av flera barn.  

 

Kostnad: 950 kronor per vecka och barn. I avgiften ingår lunch. Ett antal gratisplatser 

finns också. Hör av dig till Attention om du behöver det. 

 

Intresserad? Fyll i nedanstående blankett och skicka till: 

Attention Uppsala 

HSO 

Kungsgatan 64 

753 18 Uppsala 

 

Frågor: ring Elisabeth Axberg 076–803 09 19 

 

Intresseanmälan för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Ja, mitt barn är intresserat av KFUM Alnäs dagläger en vecka sommaren 2011. 

 

Barnets intressen (se ovanstående förslag men lägg gärna till annat också): 

 

Vilken del av sommaren passar bäst för dagläger:  

 

Barnets namn: _________________________________________________________ 

 

Barnets adress: _________________________________________________________ 

 

Barnets födelsedata: _____________________________________________________ 

 

Namn på dig som fyllt i intresseanmälan: 

 

Telefonnummer:  
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Kvällspromenad 

med 

Attention! 

 

 
 

Nu börjar det bli vår! Varför inte hänga med och ta 

en skön kvällspromenad innan Attention-caféet? 
 

Vi går kl 18.00 från Kungsgatan 64 och är tillbaka 18.30 

 

Cafékvällarna 9/4, 23/4, 7/5 och 21/5 

Ingen föranmälan – kom som du är! 

 

Frågor: ring Karolina 070–799 51 86 
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HSO inbjuder till 

Inspirationsdag på Ekolnsnäs  
onsdag 18 april 9.30-15.00 

Få ordning på vardagen 
 

 
 

En temadag om kognitiva hjälpmed el 
 

9.30 Ankomst, kaffe och smörgås 

10.00 Karin Artursson (hjälpmedelskonsulent) visar och berättar om kognitiva 

hjälpmedel 

12.00 Lunch 

13.00 Tips från verkligheten – hur får JAG ordning på vardagen? Användares egna tips. 

14.30 Avslutning, kaffe 

 

Kostnad: 100 kr inklusive lunch och fika. 

 

I samband med inspirationsdagen finns möjlighet att anmäla sig till en kamratstödjargrupp 

för dem som vill stötta varandra i att få ordning på vardagen. 

 

Anmälan till Karolina Wik 018–560900 / karolina.wik@c.hso.se senast 11/4 2012. Begränsat 

deltagarantal.  

Buss nr 11: gå av vid Gullvivevägen, därefter ca 200 m promenad ner mot sjön (se skyltning). 

Varmt välkommen! 
 

Inspirationsdagarna arrangeras i samarbete med ABF 
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Handikappföreningarna i Uppsala kommun 

 inbjuder dig med funktionsnedsättning eller anhörig till 

 

Samordnad individuell plan 

(SIP) något för mig? 
 

Syftet med den samordnade individuella planen är ökat inflytande och ökad delaktighet för 

den enskilde samtidigt som den förbättrar samordningen av olika slags stöd som man kan 

behöva.  

 

Närvårdskoordinator Ingrid Larsson 

informerar och lyssnar på era synpunkter. 

 

 
Tid: Tisdag 10/4 kl 14.30 

Plats: Kungsgatan 62, 5 tr 

 

Anmälan senast 10/4, förmiddagen  

Telefon: 018-560900 

Mail: karolina.wik@c.hso.se 

 

Vi bjuder på kaffe och bulle. 

Välkommen! 
 
 



”Patientstyrt arbete med läkemedelsproblem”
En introduktion till RFHL:s arbetsätt och till en seminarieserie

Riktad till brukarnätverken

Tisdag 10 april kl 18.30 till 20.30 Träffpunkt TINGET
                         S:t Persgatan 21 Ingång från cykelvägen vid järnvägen

- Lär av de drabbade själva. Det var grundtanken i RFHLs arbete med läkemedels-
problem, redan från starten 1975. Vården hade då ingen kunskap alls om vanligt 
läkemedelsberoende. Fortfarande förnekas och missförstås ofta detta och andra 
läkemedelsproblem. Lyhördhet och respekt fick istället bilda grunden för RFHLs 
brukarstyrda arbetsmodell. Mycket ny kunskap växte fram på vägen. 

Staffan Utas presenterar kortfattat RFHL:s lärdomar. Det blir även tid för samtal. 

Från kl 20 (efter fika) övergår vi till att samtala om seminarieserien och hur den är tänkt. 
• Den första målsättningen för denna är att ge kunskapsstöd (även i form av handledning) för 

arbete med kamratstöd i brukarorganisationer mm till drabbade av läkemedelsproblem 
Det innebär naturligtvis även att deltagarna bidrar i gruppen med kunskaper och 
erfarenheter från sina liv, sin förening eller sitt sammanhang. Det finns många sätt att 
utveckla arbetet med stöd för läkemedelsproblem i olika föreningar. RFHL-Uppsalas modell 
har inte alls svar på alla de frågor som uppstår då, för den är uppbyggd på att man även 
kunnat ha ett slags mottagningar.

• Det finns en andra möjlig målsättning: Vi kan även utbilda kontaktpersoner för 
läkemedelsfrågor i föreningarna för brukarrörelsens förebyggande arbete. Det kan gälla 
inom brukarråd,  patientsäkerhetsarbete och kvalitetsutveckling som samhället nu 
uppmuntrar.

En del tyder på att dessa två uppgifter skall organiseras i olika spår, men de passar också bra 
ihop. En viktig erfarenhet RFHL har är just att vi kunnat få in så mycket rapporter och erfarenheter 
för att vi kunnat erbjuda ett stöd också.
Dessutom är detta seminarium även ett led i att förhindra att RFHL:s erfarenheter skall försvinna 
när de mest aktiva inom några år går i pension. Behoven är mycket stora och det vore ju särskilt 
olyckligt när just patientstyrt arbete nu blivit så efterfrågat av myndigheter och politiker. RFHL 
menar att här har vi en framgångsrik och beprövad modell som en brukarorganisation byggt upp. 
Samtidigt har politiker och profession haft problem att hantera den.  Den har tidigare fått mycket 
mer anslag än nu, men den har ännu aldrig kunnat bli särskilt välkänd.

Vänner och kamrater! Välkomna till ett möte vi tror kan bli spännande! 

Gratis för medlemmar i båda brukarnätverkens organisationer. (Övriga 50 kr)

Anmälan dig helst, så vi kan planera. Före den 4 april. Till 018 12 44 22 eller 20 eller 
gärna på mail oberoende.info@gmail.com.

På vår blogg, som ni finner via vår web-portal www. oberoende.info, finns en ”Vårt arbetssätt”, 
en preliminär text ( på18 s) där man kan orientera sig mer och komma med synpunkter,

http://oberoende.info/
mailto:oberoende.info@gmail.com
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Brukarrevisionsbyrå – information 

Regionförbundet är på väg att tillsammans med NSPH, starta en 
brukarrevisionsbyrå. Det ska bli ett socialt företag som ska granska 
enheter eller verksamheter som ger stöd till personer med psykiska 
funktionshinder, och utförs av brukare och/ eller närstående. Syftet 
med företaget är att skapa arbetstillfällen för brukare, synliggöra 
brukarnas åsikter om kvalitén på verksamheten de utnyttjar och 
erbjuda brukarrevision som en tjänst till vårdgivarna.  
 
Är du intresserad av brukarrevision?  
Kontakta Cecilia Ingard på tel. 0725–21 21 07. 
 
 

Inbjudan från IFS 
IFS (intresseföreningen för schizofreni o andra psykossjukdomar) 
inbjuder alla intresserade att komma till vårt medlemsmöte 29 mars 

kl 18.30 i Drakensalen på vuxenskolan Kungsängsgatan 12 Uppsala. 
 
Avdelningschef Åsa Wicklén och Psykolog Magdalena Lindborg från 
ungdomsteamet inom psykos o rättspsykiatrin kommer att tala om 
KBT- behandling vid psykos. 
 
Alla intresserade välkomna. Gratis inträde för alla. 
Ann-Louise Carleson, ordf. IFS i Uppsala län 
 
 

Vill du vara modell för en dag? Funki models efterlyser 
Funki models ska anordna en catwalk den 19 april på NPF-dagarna. Vi 
skulle nu behöva hjälp av er att hitta modeller bland deltagarna. Har 
ni möjlighet att gå ut med en förfrågan till era medlemmar om de vill 
vara med? De kommer att visa kläder från Stadsmissionens Remake-
serie, vintagekläder som designats om till coolt mode. Vi kommer att 
sminka dem innan catwalken. De som är intresserade kan kontakta 
mig snarast på lou.rehnlund@funkimodels.se.  
 
Se inbjudan till öppet hus på NPF-dagarna nästa sida! 



Fyrishov den 19 april kl. 16.30 – 19.00

Stor utställning
Kl. 16.30 - fri entré för alla som vill besöka utställningen och nätverka med  
experter, yrkesverksamma och personer med egen diagnos. 

Den 19 april slår portarna upp till NPF-forum 2012 i Uppsala. 
Här kan du ta del av det stöd som finns till hands för personer med ADHD, Asperger, Tourette och andra  
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du möter bokförlag, vårdgivare, hjälpmedelsföretag, studieför-
bund, myndigheter, experter och många andra.

16.30
17.00

18.00

Välkommen till 
NPF-FORUM

Funki Models
Kl. 17.00 - möt modellerna från Funki Models, modellagenturen där alla modeller  
har någon sorts funktionsnedsättning - synlig eller osynlig och som förmedlar  
uppdrag för film, TV och fotografering.

Få det att funka med Eric Donell
Kl. 18.00 - en kortversion av den mycket uppskattade  
föreställningen ”Få det att funka” om motivation 
och strategier med skådespelaren och Attention-
medlemmen Eric Donell. 
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