STÖD TILL STUDENTER,
DOKTORANDER OCH ANSTÄLLDA
SOM HAR EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Studenter och doktorander
Studenter och doktorander med funktionsnedsättning kan få
pedagogiskt stöd via Uppsala universitet.
Exempel på stöd:
•
•

•
•
•

Anteckningsstöd
Anpassad litteratur
(görs av myndigheten för
tillgängliga medel – MTM)
Mentor (hjälp att planera
och organisera studierna)
Teckenspråkstolkning på
svenska och skrivtolkning
Förslag till anpassad
examination

Ljudfiler, rättstavning och
talsyntes
Studenter och doktorander kan
vända sig till Lässtudion på campus Blåsenhus i Uppsala för att

göra om kompendier och artiklar till
ljudfiler. I Lässtudions datorer finns
rättstavningsprogram. Dessa rättstavningsprogram och talsyntesprogram
går att ladda ned till egen dator via
Studentportalen och Medarbetarportalen.

Stöd för alla studenter
Studenthälsan är en stödfunktion för
studenter och doktorander. Dit kan
du vända dig för samtal och rådgivning. Doktorander kan också vända
sig till universitetets företagshälsovård. För studenter och doktorander finns även Språkverkstaden, som
ger vägledning i skriftlig och muntlig
framställning.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att vända dig till samordnarna för
studenter med funktionsnedsättning:
Uppsala: samordnare@uadm.uu.se
Campus Gotland: studenthalsan@campusgotland.uu.se

Anställda och
doktorander med anställning
Personer med en funktionsnedsättning som är anställda vid
Uppsala universitet har rätt till skäliga stöd- och anpassningsåtgärder i sin arbetssituation.
Du ska i första hand vända dig till
din närmsta chef för att diskutera
vilka former av stöd och anpassning som kan anses nödvändiga.
Som anställd och doktorand
har du tillgång till universitetets
företagshälsovård. Vid anpassningar som inte ingår i universitetets
ansvar för en god arbetsmiljö kan
du eller arbetsgivaren söka ekonomiskt bidrag hos Försäkringskassan.

Teckenspråkstolk
Om du är i behov avteckenspråkstolk, kontakta Tolkcentralen vid
Uppsala läns landsting. Är du anställd på Campus Gotland vänder
du dig till Tolkcentralen, Region
Gotland. Behöver du teckenspråk-

stolk vid fortbildning eller konferenser kan du söka bidrag för
detta hos Arbetsförmedlingen.

Anpassad litteratur
Behöver du producera anpassad
litteratur kopplad till arbetet? Då
kan du ansöka om att får kostnaden betald hos Arbetsförmedlingen.

Samtalsstöd
Arbetsförmedlingen erbjuder även
ett samtalsstöd till anställda och
arbetsgivare. Det kan handla om
stöd kring psykosociala frågor
som stresstålighet, samarbete,
kommunikationsförmåga, förhållningssätt och bemötande.

Kontakt
Har du frågor är du välkommen att vända dig till:
Personalavdelningen, enheten för HR-stöd
likavillkor@uadm.uu.se

Mer information:
www.uu.se/funktionsnedsattning
och
mp.uu.se
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