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Hej.
Tiden går fort och nu är det snart semester igen. Här kommer terminens sista
informationsbrev.
Västerås Pride
Västerås Pride kommer att äga rum i samband med Västerås Cityfestival 28–30 juni. Region
Västmanland kommer att medverka i Västerås Pride med en egen monter som bemannas av
medarbetare i regionen.
Under fredagen den 29 juni bjuder regionen in till en föreläsning på Karlsgatan 2, vid två
tillfällen under dagen. Föreläsningarna ges kl. 10.00-12.00 samt 16.00-18.00 ingen
föranmälan krävs, först till kvarn. Du får lyssna till föreläsaren Sara Lund/Claes Schmidt som
tar upp om de normer, programmeringar och värderingar som styr våra liv och hindrar oss
från att tänka logiskt. Läs mer på http://www.saralund.se/
Syftet med föreläsningen är att inspirera oss alla till att tänka nya tankar och få oss att förstå
att verkligheten är det som pågår just nu.
Lördagen den 30 juni kan du som anställd i regionen gå i paraden. Regionen har en angiven
plats i tåget och du som deltar får hämta en T-shirt och flagga i regionens monter senast kl.
11.00. Prideparaden avgår från Stora torget kl. 13.00 och uppsamling sker klockan 12.00
Mer information om Västerås Pride
Förordning om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer
Regeringen har beslutat om en ny förordning om statsbidrag till regionala och lokala ideella
organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma
sjukdomar.
Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och
kommunernas insatser genom stöd till organisationerna för deras verksamhet med utbildning,
information, opinionsbildning och olika former av stödjande socialt arbete. Syftet är även att
skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt att motverka att personer som lever med en
sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras eller diskrimineras. Vill du
läsa förordningen i sin helhet, finns den här.
Centraliserad smittspårning
Arbetet med att införa centraliserad smittspårning pågår för fullt. Planen är att den nya
organisationen för smittspårningen ska träda i kraft den 3/9. Innan dess kommer information
om rutiner och flöde skickas ut till alla berörda verksamheter.
Viktigt att ni som smittspårar idag fyller i och skickar in den kvalitetsblankett ni fått. Detta för
att kunna mäta kvaliteten före och efter införandet.
Vid frågor ang. centraliserade smittspårningen eller blanketten kontakta Madeleine Åkerlind.

Jag vill önska er alla en skön sommar och semester. Vi hörs igen till hösten.
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