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Nr 5 – 14 maj 2018
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten.

Återkoppling från NPF-forum
Den 3-4 maj gick Attentions elfte NPF-forum av stapeln. Drygt 500 
konferensdeltagare samlades på Kista-mässan i Stockholm för att knyta 
kontakter och dela kunskap om NPF. Konferensens tema var ”Se möjligheter - 
metoder och verktyg för en bättre vardag”.
De PP-bilder som föreläsarna skickat in finns på Attentions webbplats, se 
länken nedan. Där finner du också programtidningen som beskriver det som 
hände under de två dagar som forumet ägde rum.
Utbildningsradion filmade de föreläsningar som hölls i den stora 
konferenssalen. Dessa kommer inom kort att kunna ses via Kunskapskanalen.
http://attention.se/npf/npfforum2018/

Temautlysning: Psykisk hälsa genom livet
Postkodstiftelsen, som ger projektstöd till ideella organisationer som främjar en 
positiv samhällsutveckling, har precis lanserat en utlysning gällande att 
uppmärksamma den psykiska ohälsan i Sverige. Lokala föreningar kan söka 
stöd upp till 200 000 kr och projekten ska bidra till ökad psykisk hälsa och 
välbefinnande. Sista ansökningsdag är 30 maj.
Direktlänk till temautlysningen: https://postkodstiftelsen.se/temautlysning/
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Socialstyrelsen utreder de stora regionala skillnaderna när det gäller 
ADHD
De regionala skillnaderna i förskrivning av ADHD-läkemedel är stora. 
Socialstyrelsens har nu fått i uppdrag att ta reda på varför skillnaderna är så 
stora. Vi välkomnar denna översyn, se Attentions kommentar här

Attentions om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
Attention har svarat på betänkandet ”För barnets bästa. Utredningen om 
tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård” SOU 2017:111. Vi välkomnar 
flera av förslagen som handlar om att minska tvånget och stärka kompetensen 
hos de ansvariga. Vi ser också mycket positivt på inrättandet av ett nationellt 
kunskapscentrum för utveckling av psykiatrisk heldygnsvård för barn och 
inrättandet av ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan.
Vi tror sammantaget att utredningens förslag kommer att minska antalet 
tvångsåtgärder och att kontrollen och insynen kommer förbättras avsevärt. Men 
vi hade önskat att utredningen gått längre i vissa avseenden. Till exempel 
behöver vi få in kompetens och metoder som radikalt minskar behovet av 
tvångsåtgärder och på sikt utmönstrar, vissa tvångsåtgärder såsom 
bältesläggning.
http://attention.se/remissvar/

Har du erfarenhet av vård enligt LVU?
Har du erfarenhet, egen eller via att vara anhörig, av vård enligt LVU (Lagen 
om vård av unga) med placeringar på SIS/HVB?
Socialstyrelsen utreder just nu hur unga med komplex problematik som 
behöver tillgång till psykiatrisk kompetens upplever sin situation. De vill veta 
vad skulle behöva förändras för att ungdomarna skulle få ett bättre, mer 
adekvat stöd för hela sin livssituation.
Syftet med utredningen att klargöra förutsättningarna för en ny typ av 
dygnsvård som svarar mot behov av mer specialiserade och integrerade 
insatser från flera huvudmän för barn och unga.
Har du synpunkter på följande: 

• Vad har fungerat bra inom den vård du fått?
• Vad har fungerat mindre bra/dålig?
• Vad anser du behöver förändras?



Om du vill bidra, skriv till Attentions intressepolitiska ombudsman 
annica.nilsson@attention.se före den 21 maj.

Podd: Om du inte är nöjd med vården
Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående 
ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. Hur fungerar det 
nya klagomålssystemet och vad är syftet med förändringarna? Lyssna på 
Agneta Calleberg, jurist på Socialstyrelsen, Åsa Hammar, chefläkare på 
Danderyds sjukhus, och Gunilla Nordström, förvaltningschef på 
patientnämnden i Region Gävleborg.
Lyssna på podden

Du vet väl om att vi arbetar med anhörigfrågor?
Attention har sedan 2017 fått stöd av Socialstyrelsen för att arbeta med 
anhörigfrågorna. Vi har sedan dess jobbat aktivt med att försöka hitta bra vägar 
till att nå ut och stötta så många anhöriga som möjligt. Ett sätt är att få de 
anhörigkonsulenter som finns i kommunerna att mer aktivt vända sig till 
målgruppen NPF. Det ingår i deras uppdrag enligt kapitel 5, 10§ i 
Socialtjänstlagen.
Om du önskar stöd genom enskilda samtal eller genom att träffa andra 
anhöriga i liknande situationer så kontakta din kommun och fråga efter 
anhörigstöd. Titta gärna också på vår anhörigportal på hemsidan där du kan 
hitta många olika saker kring anhörigfrågorna som du kan ha nytta av.
Vi har en person anställd som jobbar med att sprida kunskap om NPF och 
anhörigfrågorna. Vill du ha mer information om vad som planeras framöver, 
kontakta Anna Cedervall som är ansvarig för anhörigfrågor på 08-120 488 00 
eller mejla anna.cedervall@attention.se

Ny medlemsavi
I kommande vecka går det ut en påminnelse per mejl att det är hög tid att 
betala årets medlemsavgift. En sista påminnelse planeras postalt till i början av 
juni. Eventuella frågor besvaras av kansliet på medlem@attention.se eller 08-
120 488 00. 

Dåligt stöd får autistiska elever att stanna hemma
Mer än hälften av alla elever som har autism har frånvaro från skolan på grund 
av bristande stöd. Det visar en ny medlemsenkät från Autism- och 
Aspergerförbundet, läs mer här



Hjärnspöken – Berättelser från psykiatrin
Hjärnspöken är en podcast som vill utmana människors bild av psykiska 
sjukdomar. I podden delar patienter och närstående med sig av sina berättelser 
tillsammans med landets främsta medicinska experter. Bland annat intervjuas 
vår förbundsstyrelseledamot Cecilia Ingard om strategier att hantera sin ADHD, 
podden finns på www.hjärnspöken.se

Projekt-Nytt
Två av Attentions projekt är inne i sin avslutande fas. Både ”ADHD på jobbet” 
och ”Barns röst” har genomfört spridningskonferenser runt om i landet och har 
medverkat på NPF-forum. Det första projektet kommer också att delta på 
Järvaveckan och i Almedalen· 
Barns röst har dessutom släppt en ny film, "Vad är Tourette?". Det är den sista 
ritade filmen i en serie av fyra som tagits fram för barn och unga med NPF. 
Hjälp oss att sprida även denna viktiga film!
https://www.youtube.com/watch?v=Tlwk6ebCuVY

Lyssna på oss ungdomar
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) har gjort en intervju studie med 
ungdomar mellan 11 och 19 år med erfarenhet av psykisk ohälsa, 
neuropsykiatrisk diagnos eller psykisk funktionsnedsättning. Syftet med 
intervjuerna har varit att ta lyssna på ungdomarna och deras erfarenheter för 
att stärka deras inflytande och förbättra de insatser de har från skolan, vården 
och socialtjänsten. Utgångspunkten har varit att möta ungdomarna som 
experter på sin egen verklighet.
Skriften på 32 sidor kan inom kort beställas från NSPH:s webbutik

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

Användbara tips och mallar
Obs, att förbundet har lagt ut användbara tips och mallar på webben för att 
underlätta för föreningarna när man ska planera ett årsmöte, skriva protokoll 
eller ta fram andra viktiga dokument. Du hittar dem här



En påminnelse om att skicka in årsmöteshandlingarna!

Våren är ju årsmötestider och som ni vet behöver vi få in era handlingar så 
snart de är klara och senast den 31:a maj.
De handlingar som ska lämnas in är: 

1. Årsmötesprotokoll (Underskrivet av mötesordförande, mötessekreterare, 
och justerare)

2. Protokoll från det konstituerande styrelsemötet (Underskrivet av 
mötesordförande, mötessekreterare, och justerare)

3. Verksamhetsberättelsen (Underskrivet av ordinarie ledamöter)
4. Verksamhetsplan
5. Revisionsberättelse avseende 2017, underskriven av revisor
6. Balansräkning
7. Budget
8. Resultaträkning
9. Föreningsuppdatering

10. Stadgan (Om den har blivit ändrad!)

Behöver du hjälp med något av detta, kontakta Attentions 
föreningsombudsman erdal.akbas@attention.se eller ring 08-120 488 15.
De nya krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) gör att det krävs 
ett underskrivet årsmötesprotokoll för att få fortsatt åtkomst till medlemsregistret 
efter den 31/5. De som automatiskt har tillgång till registret är ordförande, 
kassör och medlemsansvariga. 
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