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Nytt intressepolitiskt program på väg 

Förbundsstämman beslutade om ett nytt intressepolitiskt 

program. Det är under uppdatering och kommer att finnas på 

webben inom kort.  

Även förbundsstadgarna och våra etiska riktlinjer har 

uppdaterats.  

Ny Powerpoint 

Förbundets gemensamma Powerpointpresentation har fått en ny form, se bilaga. 

Aktiva i våra lokalföreningar har rätt att använda bilderna och även lägga till egna bilder som 

beskriver den egna föreningen. 

Skolkoll i oktober 

Under begreppet Skolkoll kommer Riksförbundet Attention under oktober månad att granska hur 

svensk skola fungerar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

– Vi har alltid pratat skola i det här förbundet, säger ordförande Anki Sandberg. Det nya är att vi i 

höst i samarbete med våra lokala föreningar vill göra en systematisk granskning hur skolan 

fungerar för våra barn. Vi kommer då särskilt att titta på: 

 Lärarnas kompetens och bemötande av elever med NPF 

 Tillgänglighet när det gäller lokaler och utemiljö samt anpassningar av undervisningen 

 Samverkan mellan olika aktörer och den berörda familjen 

 Skolans förmåga till inkludering, att skapa delaktighet och ge eleverna inflytande 

– Vi känner oss starka när vi planerar för denna skoloffensiv, säger Anki Sandberg. Vi har redan 

sedan tidigare formulerat våra krav i en skolplattform och vi driver utvecklingsprojektet Min skola. 

Med de kunskaperna som grund vill vi påverka skolans beslutsfattare. Och vi vill göra det i 

samverkan med andra som vill ungefär detsamma. 

Många ser precis som vi de stora förbättringsbehov som finns i dagens skolväsende. Skolan är 

en av de viktigaste skyddsfaktorerna för en ung människa. Fungerar skolan, fungerar mycket 

annat. 

Attentions mål är en skola som ser olikheter som tillgångar och där det finns resurser, kunskap 

och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Tidigare insatser och 

individuellt anpassat stöd ska vara en självklarhet. I skolplattformen har vi samlat våra förslag på 

hur vi kan skapa en skola som fungerar för alla. 

Mer om satsningen Skolkoll finns att läsa på Attention webbplats www.attention-riks.se från och 

med juni. 

http://www.attention-riks.se/lokalt
http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/attentions-skolplattform/en-skola-alla-hur-nar-vi-dit/
http://www.attention-riks.se/


Vi rensar i medlemsregistret 

Efter årets avgiftsavisering och med två påminnelser har vi nu tagit bort de som inte har betalat. 

De som vi nu tagit bort kan ni hitta under Utträdda. 

Läkemedelsenkäten 

Majoriteten av Attentions medlemmar är nöjda med läkemedelsuppföljningen, enligt den enkät 

som vi gjorde i april. Men det finns fortfarande förbättringsbehov. Enkäten besvarades av 1 650 

medlemmar som har erfarenhet av ett eller flera läkemedel kopplade till sin egen eller sina barns 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning. 

90 procent av dem anger att de alltid eller ibland går igenom sina läkemedel tillsammans med sin 

läkare. Flera av dem påtalar också att de får ett bra bemötande och bra information. 

– Det är mycket glädjande att de flesta tycker att läkemedelsuppföljningen fungerar bra, säger 

Attentions ordförande Anki Sandberg. 

Men trots att de flesta har en positiv upplevelse av läkemedelsuppföljningen så framkommer 

också ett antal förbättringsbehov. Det Attentions medlemmar upplever som tyngst är bristen på 

kontinuitet. Många tvingas träffa nya läkare gång på gång. Ett annat vanligt problem är 

svårigheten att förnya recepten. 

– Det är uppenbart att arbetet med samordnad kunskapsstyrning och nationella riktlinjer måste 

fortsätta, säger Anki Sandberg. 

Ett flertal efterfrågar också mer personligt och individuellt anpassad information. Och även om 

det är fler medlemmar som uppger att de mött engagerad och pedagogisk vårdpersonal så finns 

det även de som upplevt det motsatta. 

Attention kommer nu att använda enkätresultatet för att påverka så väl förskrivare och annan 

vårdpersonal som myndigheter som arbetar med kunskapsstyrning på området psykisk hälsa. 

Till rapporten 

Attention i Almedalen 

Första veckan i juli kommer Attention att vara på plats under Almedalsveckan i Visby för att 

sprida information och väcka debatt om NPF-relaterade frågor. Våra seminarier kommer att 

handla om skolan, arbetsmarknaden och anhörigas situation. Under torsdagen premiärvisar vi 

Friguiden som ska vara ett stöd för den som friges från anstalt. 

Programmet kommer att finns på webben i mitten av juni. 

Attention på Facebook 
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