Bli medlem!
Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete för att människor med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd
de behöver.
Dina medlemsförmåner:
•
• medlemstidningen Attention
(5 nr/år)
•
• tillgång till en lokalförening där
du kan träffa nya vänner och delta i
träffar, aktiviteter och samtalsgrupper

25 % rabatt på Attention Utbildnings
temadagar och utbildningar
olycksfallsförsäkring – om något
skulle hända dig under någon av
Attentions aktiviteter

Läs mer på: www.attention.se
Attentions lokalföreningar (mars 2018)
Götaland
Attention Östergötland
Attention Linköping
Attention Skaraborg
Attention Uddevalla
Attention Jönköping
Attention Mullsjö-Habo
Attention Borås

Attention Göteborg
med kranskommuner
Attention HisingenKungälv
Attention HalmstadHylte-Laholm
Attention FalkenbergVarberg-Kungsbacka

Attention Gotland
Attention Kronoberg
Attention Kalmar
Attention Blekinge
Attention HelsingborgÄngelholm
Attention KristianstadHässelholm

För bättre
villkor!

Attention Sydöstra
Skåne
Attention Lund
Attention Malmö
Attention Trelleborg
Attention Öckerö
Attention Dals-Ed
Attention Lerum

Svealand
Attention TierpÄlvkarleby
Attention Enköping
Attention Håbo
Attention Dalarna
Attention Uppsala
Attention Västerås
Attention Sala
Attention Stockholm

Attention Globen
med omnejd
Attention Roslagen
Attention Täby med
omnejd
Attention NackaVärmdö
Attention HaningeTyresö

Attention HuddingeBotkyrka-Salem
Attention KFVregionen
Attention Nynäshamn
Attention Lindesberg
Attention EskilstunaSträngnäs
Attention Örebro

Attention Nyköping
Attention Karlstad
Attention SödertäljeNykvarn
Attention SollentunaVäsby
Attention SolnaSundbyberg
Attention Järfälla/
Upplands-Bro

Attention Örnsköldsvik
Attention Ånge
Attention SundsvallTimrå

Attention JämtlandHärjedalen
Attention Hudiksvall
Attention Gävle

Attention Vilhelmina
Attention Bollnäs

Vi är en intresseorganisation som arbetar för att personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli bemötta
med respekt och få det stöd de behöver. På arbetet, i skolan
och på fritiden.

Norrland
Attention Luleå-Boden
Norrbotten
Attention Skellefteå
Attention Umeå

www.attention.se

Svårigheter som inte syns
Med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) menas svårigheter
som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. ADHD, ASD/Aspergers
syndrom, Tourettes syndrom och språkstörning, är vanliga diagnoser som
samlas under beteckningen NPF.
Funktionsnedsättningar av det här slaget syns och märks inte alltid direkt.
Därför kan det uppstå problem i umgänget med andra människor. Orimliga
förväntningar, krav och missförstånd är vanliga följder.

Orsaken till NPF?
Orsaken till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är till stor del
biologisk. Den har ingenting med uppfostran eller intelligens att göra.
Tvärtom har många med NPF stor kapacitet inom en rad olika områden.

Hur märks det?
Man kan ha svårt att:
• reglera sin uppmärksamhet
• styra sina impulser och
anpassa sin aktivitetsnivå
• samarbeta

•
•
•

klara inlärning och hålla kvar
information i minnet
uttrycka sig i tal och skrift
kontrollera motoriken

Attention – för bättre villkor
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer och yrkesverksamma
inom området. Vi arbetar för att alla berörda ska få det stöd de har rätt till.
Med information och utbildning ökar vi förståelsen för de speciella behov som
personer med NPF har.
Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och arbetar för:
• att skapa nätverk och stödgrupper i lokala föreningar – i landet ﬁnns
60 lokalföreningar
• att öka förståelsen för personer med NPF genom information
och utbildning
• tidig upptäckt, utredning, stöd och behandling
• rätten till utbildning och jobb
• tydligare lagreglering av rättigheter
• forskning och metodutveckling
• att förmedla erfarenheter och resultat av medicinsk, psykologisk och
pedagogisk forskning till medlemmar, yrkesverksamma inom området
och övriga samhället

Kunskap gör skillnad!
Attention Utbildning är Riksförbundet Attentions utbildningscenter för
personal inom skola, vård och omsorg. Vi håller öppna kurser, erbjuder
föreläsningar och skräddarsyr utbildningar efter behov. Deltagare och uppdragsgivare på våra utbildningar är från vårdenheter, kommuner, skolor,
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kriminalvården, socialtjänsten och
andra organisationer.
Mer information ﬁnns på www.attention-utbildning.se

