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Missa inte årets mötesplats när det gäller NPF! 

Planeringen inför NPF-forum 2016 är i full gång och vi fortsätter att boka in utställare. Vi har i 

dagsläget ca 55 bokade utställarplatser och kan ta emot ytterligare ett 20-tal.  

Lokalföreningarna får skicka en person helt kostnadsfritt till forumet. Deltagaravgift, boende och 

resa ingår i detta (boende och resa bokas enskilt, läs mer på vår hemsida). Varje lokalförening 

får också två friplatser och behöver då inte betala deltagaravgiften för dessa. För övriga 

deltagare från lokalföreningen, utöver dessa tre, gäller medlemspriserna.  

För att komma till anmälningsformulär för lokalföreningens tre friplatser 

Klicka här >> 

För att komma till anmälningsformulär för betalande deltagare från lokalföreningen 

Klicka här >> 

Läs mer om NPF-forum maj 2016 

 

Byte av studieförbund 

Riksförbundet Attention har sedan bildandet år 2000 samarbetat med studieförbund. Vi har funnit 

det som en bra väg att ordna medlemsnära studieverksamhet och även säkerställa att våra 

lokalföreningsstyrelser får en bra utbildning för sitt uppdrag. Sedan 2007 har vi haft ett 

samarbetsavtal. Styrelsen har nu beslutat att byta detta samarbete och övergå till 

Studieförbundet Vuxenskolan, som arbetar mycket med de utvecklingsfrågor som ligger Attention 

nära, såsom anhörigstöd, ungdomsarbete, kulturverksamhet och att bryta utanförskap.  

Förbundsstyrelsens beslut innebär inte att lokalföreningarna behöver avbryta samarbeten som 

man är nöjd med, men vi kommer att verka för att nya föreningar inleder ett samarbete med SV.  

Föreningarnas årsmöten 

Under februari och mars har de flesta av våra lokal- och länsföreningar haft sina årsmöten. Så 

snart ni har haft ert årsmöte ska alla årsmöteshandlingar skickas in till förbundet tillsammans 

med påskrivet och justerat årsmötesprotokoll. Om ni har antagit en ny stadga så behöver vi 

också få in den. Handlingarna måste finnas tillgängliga här i samband med den revision som 

ligger till grund för vår ansökan om statsbidrag.  

 

http://www.attention-riks.se/lokalt
http://www.attention-riks.se/machform/view.php?id=84005
http://www.attention-riks.se/machform/view.php?id=83877
http://attention-riks.se/om-oss/moten-och-evenemang/npf-forum-2016/


Ny enkät riktad till barn 

 

Barns röst är ett projekt inom Riksförbundet Attention med fokus på att få barn och unga med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att bli mer delaktiga i det egna stödet och att 

inspirera dem att undersöka sina egna målsättningar, önskemål och lösningar på problem. Vi 

riktar oss därför nu till barn och unga 10-17 år som har NPF med en enkät om deras upplevelse 

av vården.  

Har du barn i åldern 10-17 år med NPF eller känner du någon? Be dem gärna besvara vår enkät. 

Sista svarsdatum är den 1 mars. 

Barns röst enkät 

Barns röst är ett 3-årigt Arvsfondsprojekt som startade i september 2015. Läs mer här 

Attention Utbildnings kursfolder är klar! 

Attention Utbildning har tagit fram en kursfolder där vårens hela utbildningsprogram finns samlat. 

Den finns att läsa här nedan på länken. Planeringen är redan igång för hösten 2016 och snart 

våren 2017. Alla lokalföreningar som är intresserade av att samarbeta kring en utbildningsdag är 

välkomna att höra av sig till gunilla.simonsson@attention-riks.se 

Kursprogram våren 2016 

ADHD på jobbets enkätundersökning 

I november månad 2015 genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning för att ta 

reda på hur medlemmarna med ADHD upplever sin ADHD-diagnos kopplat till sitt arbetsliv. 

1068 personer besvarade enkäten och majoriteten av dem har fått sin diagnos inom de senaste 

fem åren. Resultatet visar att såväl arbetande som arbetssökande upplever sig ha svårigheter 

med att återhämta sig och känna sig utvilade i vardagen. Majoriteten i arbetandegruppen 

upplever inte att de har något stöd alls från de samhällsfunktioner som finns idag. 

Det framkom även att de som har ett arbete har en positiv bild av sig själva och sin ADHD-

diagnos, och 88% upplever att deras ADHD är en tillgång i arbetet. De som är arbetssökande har 

tvärtom en negativ bild av sig själva och sin ADHD-diagnos.– Det är viktigt att fånga upp dessa 

personer i ett tidigt skede, direkt efter skolan, och ge dem en bra utslussning vidare i arbetslivet, 

säger Maria Petersson, projektledare på Riksförbundet Attentions projekt ADHD på jobbet.  

Läs hela rapporten här 
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