Nr 10 – 13 november 2017
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Programmet för NPF-forum klart
Nästa NPF-forum hålls den 3-4 maj på Kistamässan i Stockholm. Planeringen för detta är i full
gång. Programmet har uppdaterats något, se bilaga. Vi vill som vanligt ha er hjälp att sprida det
så mycket som möjligt. Vi har i dagsläget ca 25 bokade utställarplatser, men vill ha många fler.
Har du tips på någon du gärna skulle se som utställare, kontakta Maria Andersson på
förbundskansliet, maria.andersson@attention.se
Liksom tidigare kommer lokalföreningarna få skicka en person kostnadsfritt till forumet.
Deltagaravgift, boende och resa ingår i detta. Varje lokalförening får också två friplatser och
behöver då inte betala deltagaravgiften för dessa. För övriga deltagare från lokalföreningen,
utöver dessa tre, gäller det medlemspris som anges i foldern. Observera att deltagande i NPFforum är en ypperlig möjlighet att kompetensutveckla hela styrelsen, så reservera gärna medel
för detta, om ni har pengar över i år.
Anmälan för föreningarna kommer att administreras via vårt nya medlemsregister.
Anmälningslänk och ytterligare information kommer under december.
All information om forumet finns samlat på vår webb http://attention.se/npfforum2018/

Attention fortsätter att växa
Attention har även i år vuxit i medlemsantal. I slutet av oktober nådde vi break-even i
förhållande till förra året och just nu är vi över 16 330 medlemmar.
Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att personer med NPF ska bli
bemötta med respekt och få det stöd de behöver. Alla medlemmar är otroligt viktiga för oss och
vi vill gärna blir fler för att kunna göra ännu mer. Om du vet någon som borde bli medlem, tipsa
om vår webbplats, där anmälan finns.

Nästa års teman för tidningen
Vår medlemstidning utkommer med 5 nummer om året, nästa års teman är; Forskning (nr 1),
Skola (nr 2), Syskon (nr 3), Arbetsliv (nr 4) och Lokalt föreningsarbete (nr 5).

Brett deltagande i högskoleutbildning ska främjas
Utbildningsdepartementet föreslår i en promemoria ändringar i högskolelagen som innebär att
högskolan aktivt ska ”främja ett brett deltagande” i utbildningen. Det innefattar både
rekryteringsfrämjande åtgärder men också att ge studenterna ett bra mottagande och stöd under
hela utbildningen.

Attention har tillstyrkt förslaget. Men vi har även påtalat att vi ser behov av att bestämmelser
inom socialförsäkringen ses över för att bredda rekryteringen bland personer med
funktionsnedsättnings och förbättra deras möjligheter att studera inom högskolan.
- Reglerna kring aktivitets- och sjukersättningen är idag alltför stelbenta. De verkar många gånger
hämmande för människors möjligheter att utvecklas och komma ur ett bidragsberoende, istället
för tvärtom, säger Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman på Attention. Läs Attentions
remissvar här.

En mer jämlik och effektiv hjälpmedelsförsörjning
Attention har lämnat synpunkter på Socialdepartementets utredning ” På lika villkor! Delaktighet,
jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen”. Vi är positiva till många förslag, men vi
saknar bland annat förslag som tillgodoser behoven av ökad kunskap om kognitiva hjälpmedel
hos förskrivare samt tillräckliga förslag som tillgodoser behoven av kunskap om kognitivt stöd i
skolan.
– Vi vet att kognitivt stöd kan göra all skillnad för våra målgrupper. Det kan göra att man klarar
skolan, klarar av att arbeta, klarar av att ha ett hem och ett fungerande hushåll. Därför är det
mycket viktigt att förskrivningen är likvärdig och genomsyras av kunskap om
funktionsnedsättningar och individers olika behov, säger Annica Nilsson, intressepolitisk
ombudsman på Attention. Läs Attentions remissvar här

Angående missförhållanden på SiS
Med anledning av de missförhållanden på Statens Institutionsstyrelse (SiS) som media den
senaste tiden har rapporterat om, har Attention skrivit till SiS generaldirektör Kent Ehliasson förr
att begära ett möte.
- Eftersom barn och unga med NPF utgör en betydande andel av de som blir omhändertagna,
behöver vi en bättre bild av hur kompetensen kring och bemötandet av barn och unga med NPF
ser ut inom SiS, liksom hur vården, fritidsaktiviteter och förutsättningarna för en fungerande
skolgång ser ut, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.

Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD
Forskare vid KIND har på uppdrag av NKA kartlagt kunskapsläge när det gäller insatser riktade
till föräldrar med ADHD. En av slutsatserna i rapporten är att det behövs föräldraskapsstödjande
insatser som är specifikt utformade för föräldrar med ADHD. Läs rapporten här

Attention Play på YouTube
Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat
nya filmer om arbetsmarknaden och ADHD, se länk nedan.
Attention Play - vår kanal på YouTube

Håll koll på det som händer
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook:
Attention på Facebook
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