
Nr 11 – 8 december 2017 
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Byte till nytt medlemsregister vecka 50 
Nu är vi nästan klara med överflytten till nytt medlemsregister! Den 11-13:e december kommer 
medlemsregistret att ligga nere när vi gör den sista överflytten av data och den 14:e december 
öppnar vi upp det nya medlemsregistret för dig och alla medlemmar. Då blir det enklare att betala 
sitt medlemskap via kontokort eller Swish, lägga till familjemedlemmar och ändra adressuppgifter. 
Du som är medlemsansvarig i föreningen kommer också få ett epostmeddelande varje gång 
föreningen får en ny medlem eller någon begär utträde. Du hittar medlemssidan från den 14:e 
december under www.attention.se/medlemsinloggning  

När registret är fullt igång kan du som ordförande/medlemsansvarig:  

• Skapa lokala evenemang med SMS-påminnelser till de som anmält sig 
• Göra utskick till alla medlemmar baserat på intresseområden/-ämnen 
• Göra utskick till alla styrelsemedlemmar utan att hålla koll på adresserna själv 
• Se vilka medlemmar som inte betalat sin medlemsavgift 
• Anmäla deltagande till NPF-forum och Föreningskonferens 

Första gången du loggar in ska du trycka på ”glömt lösenord” så får du ett nytt skickat till den e-
postadress som du angett i registret. Har du några problem med att logga in kan du ringa till 
kansliet på 08-12048800 eller maila medlem@attention.se  

Ny film om språkstörning 
Nu är ännu en film där barn och unga beskriver sina diagnoser klar. Denna gång berättar vi om 
vad en språkstörning är och kan innebära. Filmen är framtagen i Attentions projekt Barns Röst, 
här är länken till filmen 

Projekt Idrott för alla satsar på ledarutbildning 
Under hösten har vi gjort klart utbildningsmaterialet som Attention gör i samarbete med SISU 
Idrottsutbildarna. Materialet, som består av 3 filmer med tillhörande samtalsunderlag, kommer 
inom kort att finnas kostnadsfritt och digitalt både hos SISU och hos Attention. Det kan 
användas individuella för självstudier eller i grupp med flera ledare. Vill man ta hjälp av en 
handledare kommer de olika SISU förbunden utbilda sådana under våren 2018. 

Vi uppmuntrar Attentions lokalföreningar att kontakta SISU lokalt för ett framtida samarbete. Här 
hittar ni de olika distriktsförbunden inom idrotten. 
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Organisation/ 

Arbetet med att utveckla verksamhet i våra fokuskommuner, Huddinge och Botkyrka fortsätter 
och vi är glada att även Öckerö och Sollentuna nu är med i projektet. Under våren 2018 kommer 
vi kunna hjälpa fler föreningar att starta. 

http://www.attention.se/medlemsinloggning
mailto:medlem@attention.se
https://www.youtube.com/watch?v=L0tQi4VCi3g
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Organisation/


 

Arbetet för att stärka unga med NPF på nätet 
Attentions projekt Nätkoll avslutar sitt treåriga arbete för att stärka ungdomar med 
neuropsykiatriska diagnoser så att de ska känna sig trygga på nätet med en avslutande 
konferens den 24 januari i Göteborg. Allt material från projektet finner du här  

Dags att boka rum för NPF-forum 

Anmälan för föreningarna kommer att administreras via vårt nya 
medlemsregister. Anmälningslänk och ytterligare information kommer i januari. 

All information om forumet finns samlat på vår webb http://attention.se/npfforum2018/ 

Attention Utbildnings vårprogram 
Attention Utbildning är Riksförbundet Attentions kompetens- och utbildningscenter. Centret utgår 
från förbundets gedigna kunskap och mångåriga erfarenhet av NPF-frågor. Utbildningscentret 
finns i förbundets lokaler i Stockholm, men arbetar med personalutbildning över hela Sverige. 
Vårens kurser hittar du här: 

Attention Utbildning 

Förbättrad samordning runt barn med funktionsnedsättning 
Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med titeln Vägar till förbättrad samordning av 
insatser för barn med funktionsnedsättning. 

Kunskapsstödet identifierar problem som vi känner väl till, att det är svårt att få en överblick 
vilket stöd man har rätt till och att många aktörer utan inbördes samordning ofta blir aktuella. 
Rapporten presenterar en modell för hur samordning av insatser för barn med 
funktionsnedsättning kan förbättras av kommuner och landsting. Modellen förväntas öka barns 
tillgång till fungerande stöd och minska föräldrars arbetsbelastning. Här ges organisatoriska och 
praktiska framgångsfaktorer i arbetet med att utveckla samordning. 

Marjana Tornmalm, som varit projektledare för kunskapsstödet, kommer att föreläsa på NPF-
forum den 4 maj 2018. 

Långsiktigt arbete för jämlik hälsa 
Kommissionens för jämlik hälsa presenterade nyligen en rad olika förslag för att främja en god 
och jämlik hälsa. Attention har tillstyrkt merparten av förslaget.  

Vi ser positivt på det breda angreppssätt som kommissionen har och instämmer till fullo i det 
behövs en vidare förståelse för hur ojämlikhet i hälsa uppkommer både mer generellt i samhället 
och inom olika samhällssektorer. Det handlar inte bara om levnadsvanor och sjukvårdsinsatser, 
det handlar också om förutsättningarna i skolan, möjligheterna i arbetslivet, insatser från 
socialtjänst och möjlighet att försörja sig. Det betyder att samhällets insatser inte kan ses och 
ges isolerade var för sig, utan samhällets aktörer behöver samverka mycket mer med varandra 
för att utjämna skillnader och förebygga ohälsa.  

I planeringen för NPF-forum ingår också att reservera hotellrum för er 
som representerar lokalföreningarna och önskar bo gemensamt på 
Scandic Kista Tower. Enkelrum kostar 1 490 kr/natt och dubbelrum  
1 590 kr/natt. Senast den 27/2 måste vi veta om ni önskar boka rum 
för era föreningsrepresentanter.  

http://attention.se/2017/11/heldag-att-starka-unga-med-npf-pa-natet/
http://attention.se/npfforum2018/
http://www.attention-utbildning.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20731/2017-10-31.pdf


  

 
 Tjurhornsgränd 6, 121 63 Johanneshov. Tel: 08-120 488 00. www.attention-riks.se 

Men vi har även påtalat att vi  ser behov av att ett tydligare funktionshinderperspektiv. Läs hela 
svaret här 

Nyfiken på Attentions övriga remissvar? 
En viktig del av Attentions intressepolitiska påverkansarbete är att svara på remisser. De svar vi 
skicka in finner du här: 

Länk till Attentions remissvar 

God Jul & Gott Nytt År 
Året är på väg mot sitt slut och vi vill tacka alla som bidragit med olika insatser. Kansliets växel 
kommer att vara stängd vecka 52 och vecka 1. Den 8 januari är vi tillbaks som vanligt. 

 

 

 

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 

http://attention.se/2017/12/mot-en-mer-jamlik-halsa/
http://attention-riks.se/remissvar/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

