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Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten!  

Stor framgång med kampanjen ”Med ADHD på jobbet”  

I oktober genomförde Attention kampanjen ”Med ADHD på jobbet”. Den uppmärksamhet och det 

engagemang som kampanjen skapade var fantastiskt. Vi nådde ut till hundratusentals människor 

– tack vare att vi genomförde kampanjen tillsammans, hela förbundet.   

Ni i föreningarna stod för direkt kunskapsspridning om ADHD på jobbet till arbetsgivare och andra 

berörda. Tusentals informationsmappar delades också ut. Tillsammans visade vi att ADHD finns i 

alla yrken. Attentions kansli jobbade under de här veckorna intensivt med att fylla samtliga våra 

kommunikationskanaler med intressant innehåll. Tipslistor till arbetsgivare och arbetstagare, 

intressanta gästkrönikor, artiklar och filmer delades flitigt på Facebook. Våra Facebookinlägg 

hade på kampanjens sista dag delats, gillats och kommenterats nästan 7 000 gånger. Nästan 

200 000 personer hade sett inläggen!  

Den 26 oktober hade vi också debattartikeln Diagnoser-som-ger-drivkraft-och-kreativitet 

publicerad i Dagens Samhälle. Samma vecka arrangerade vi också ett frukostseminarium på 

temat ”Hur skapar vi hållbara arbetsplatser?”. Medverkade gjorde bland andra  

Arbetsförmedlingen, Sveriges HR Förening och Almega. Och hann ni inte med att göra någon 

aktivitet under oktober är frågorna lika aktuella nu och framöver.  

  

Attention fortsätter att växa  

Attention har även i år vuxit i medlemsantal. I början av november nådde vi break-even i 

förhållande till förra året och just nu är vi över 15 650 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.  

Remissyttrande över förslag att barnkonventionen blir lag  

Barnkonventionen ska bli svensk lag enligt ett förslag som varit på remiss. Sverige ratificerade 

barnkonventionen 1990 och blev i och med det skyldig att leva upp till de krav som konventionen 

ställer. Men trots det finns det brister i tillämpningen av konventionen. För att stärka 

konventionens ställning vill man nu göra den till svensk lag. Attention har samarbetat med 
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Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) om utredningens förslag. Remissyttrande finns att 

läsa här: Barnkonventionen-blir-lag  

Länkar till Attentions enkätrapporter  

Attention genomför emellanåt enkätundersökningar för att få veta mer om våra medlemmars 

livsvillkor inom olika områden. Den senaste Attention gjort handlar om de läkarintyg som behövs 

för körkort. Ett uppföljande möte med Transportstyrelsen är inbokat till januari. Mer information 

kommer efter det.  

Gå gärna in på vår webbplats och se om det finns någon enkätrapport där som ni kan använda i 

ert lokala påverkansarbete! Länk till sidan, Länk till våra undersökningar  

Ny film om ASD för barn  

Projektet Barns röst, som arbetar för att barn med NPF ska bli mer delaktiga i sin egen vård, har 

tagit fram en ny film, ”Vad är ASD”. Den är tecknad och riktar sig direkt barn och unga.  

Filmen ingår i en serie där det tidigare gjorts en film om ADHD och under nästa år kommer det att 

göras en film med fokus på Tourette och en film med fokus på Språkstörning.  

  

Alla filmer finns på vår egen kanal på YouTube:  

Attention Play - vår kanal på YouTube  

Nästa års teman för tidningen  

Vår medlemstidning utkommer med 3 nummer på våren och 2 på hösten. Våra teman är:  

Nr. 1 Tema: Djur   

Nr. 2 Tema: NPF i backspegeln  

Nr. 3 Tema: Hjälpmedel  

Nr. 4 Tema: Fritid  

Nr. 5 Tema: Språkstörning  

Nycklar till friheten  

Broschyren som tidigare hette En ny chans har omarbetats och fått det nya namnet ”Nycklar till 

friheten”, med undertiteln Mer kunskap om ADHD & kriminalitet. Skriften vänder sig till alla som är 

berörda av frågan, exempelvis våra besöksgrupper, besökarna på Visionsrummen, personal som 

jobbar med utsluss och stöd i samband med frigivning.  
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I Attentions projekt "Idrott för alla" som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 10-16 år med en 

NPF-diagnos genomförs just nu en enkätundersökning. Syftet med enkäten är att ta reda på vad 

som underlättar eller försvårar för målgruppen att idrotta samt att samla in förslag och idéer till 

förbättringar.   

Enkäten finns i två versioner, en som vänder sig till barn och unga och en som vänder sig till 

vårdnadshavare. Om du missat att svara har du fortfarande chansen, svar ska vara inne senast  

21 november. Ev. frågor om enkäten besvaras av projektledaren, Lena Lindahl, 

lena.lindahl@attention-riks.se. Länk till enkäterna:  

Enkät barn och unga  

Enkät vårdhandshavare  

Attention Utbildnings kursprogram  

Nu är Attentions Utbildnings program för våren klart, länkar kommer inom kort. Kurserna riktar sig 

till anställda, beslutsfattare och alla andra som vill veta mer om barn, ungdomar och vuxna med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Utbildningar kombinerar teori och praktik. Föreläsarna är erfarna läkare, psykologer, 

specialpedagoger och arbetsterapeuter samt personer med egna funktionsnedsättningar. Vårt 

utbildningscenter erbjuder också uppdragsutbildningar i hela landet. Kompetent personal 

förbättrar vård, skola och omsorg, därför startade vi vårt utbildningscenter för snart 8 år sedan.  

  

Kursprogram Attention Utbildning våren 2017  

Håll koll på det som händer  

Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook.  

Attention på Faceboo  k  
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