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Välkommen till en ny termin
Även om sommaren inte är helt slut ännu, så är semestern det, för de flesta. Vi hälsar er alla
föreningsaktiva välkomna tillbaka till en ny termin med intressanta aktiviteter.

Hög tid att anmäla sig till Ordförandeseminariet
Nu är det hög tid att anmäla sig till årets Ordförandeseminarium, som äger rum i Uddevalla den
5-6 oktober. Sista anmälningsdag är den 30 augusti, därefter stängs länken ner.
Anmälan till Ordförandeseminariet i Uddevalla

Höstens studiecirklar
Förbundets satsning på studiecirklar fortsätter och under hösten startar flera lokalföreningar
cirklar. För att som lokalförening få del av ett bidrag på 8 000 kr från riksförbundet för att
genomföra studiecirklar gäller följande:
•

Sista ansökningsdag för cirklar som ska starta i höst är den 22/8.

•

De cirklar som omfattas är ”Din egen berättelse”, ”Attentions föräldracirkel” och
”Attentions tjejcirkel”. Inom kort tillkommer ”Unga vuxna”.

•

Cirklarna ska anmälas till aktuellt studieförbund.

Frågor besvaras av Karin Forsberg, tfn 08-120 488 18, e-post: karin.forsberg@attention-riks.se

Paket från Unga vuxna-projektet
I ett separat utskick skickar Unga vuxna-projektet denna vecka ett paket till alla föreningar med
film, bok, rapport och flyer. Inom kort finns det också ett studiecirkelmaterial som knyter an till
boken. Vi hoppas att materialet ska komma till användning i det lokala arbetet. Projektet påbörjar
snart sitt sista tredje år så passa på att kontakta projektledaren, Malena Ranch om er förening vill
ha ett besök.

Attention m.fl. kritiska till SBU:s sätt att kommunicera
Rapporten ”ADHD – diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet”
släpptes av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i början av sommaren. Rapporten
menar att de flesta av de metoder för diagnostik och behandling som används inom vård och
omsorg har otillräckligt vetenskapligt underlag.
Ett undantag är läkemedelsbehandling som visats lindra ADHD-symtom hos både barn och
vuxna på kort sikt. Attention har tillsammans med ADHD-experter skrivit ett debattinlägg där vi i

frågasätter SBU:s sätt att kommunicera. Vi och de andra undertecknarna har inget emot SBU:s
uppdrag. Systematiska översikter är både nödvändiga och efterfrågade. Däremot är vi kritiska till
hur SBU kommunicerar ut sin rapport. Vi anser att SBU behöver en tydlig strategi för hur man
sätter sina resultat i ett sammanhang, så att de inte skadar mer än de främjar.
SBU:s rapport riskerar att försvåra situationen för dem som har diagnos eller kämpar för att
närstående ska få stöd. Det arbetssätt man valt fångar inte upp det utvecklingsarbete som pågår
i verksamheterna. Därmed riskerar SBU att bli en hämmande i stället för en pådrivande kraft när
det gäller utvecklingen av vård och stöd till personer med ADHD.
Läs hela artikeln här

Senaste nytt om NPF-forum 2014
Nästa NPF-forum äger rum den 15-16 maj 2014. Förra gången samlades mer än 700 deltagare
från hela Sverige för att ta del av utvecklingen av vård och stöd till dem som lever med
neuropsykiatriska diagnoser. Vi hoppas självklart bli minst lika många när vi samlas nästa gång,
då forumet hålls på Kistamässan i Stockholm som har bra lokaler både för föreläsningar och
utställningen.
Inbjudan till utställare finns nu på Attentions webbplats. Programmet är nästan klart och kommer
att finnas där inom ett par veckor.

Stort intresse för Mångfald och företagande
Riksförbundet Attention är medarrangör till konferensen som äger rum i Stockholm den 23/9.
Gensvaret har varit stort och nu är alla utställarplatser fyllda, se www.misa.se För mer
information och kontakt mejla ingela.halvarsson@attention-riks.se Du kan också ringa Attentions
kansli på tfn 08-120 488 00.
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