
Nr 9 – 12 oktober 2017 
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Attentions föreningar samlades i Södertälje 
Årets höjdpunkt för aktiva inom Attention ägde rum den 30/9-1/10 i Södertälje. Många 
intressanta presentationer och föreläsningar hölls i olika frågor. Den utvärderingsenkät som 
skickades ut i förra veckan visar att många var nöjda, men att det som alltid finns utrymme för 
förbättringar. Förbundsstyrelsen kommer att gå igenom alla förslag i samband med att nästa års 
program ska göras. Vi kommer också att ta upp det som gäller möteslokaler, hotell och 
restaurang med nästa års medarrangör Attention Kronoberg. De Power Point-presentationer 
som visades finns nu på webben under http://attention.se/lokalt/presentationsmaterial/ 

Attentions rörelsesatsning 
På mötet presenterades också den rörelsesatsning som vi gör tillsammans inom Attention. Alla 
som deltog fick en inspirationspåse som visar vad man som förening enkelt kan göra lokalt. 

Bakgrunden är den enkät som vårt projekt ”Idrott för” genomförde förra året riktade till 
vårdnadshavare för barn med NPF i åldern 10-16 år respektive till barn och ungdomar med NPF 
i samma ålder. Där såg vi att så många som 10% av barnen aldrig idrottat, vilket är oroväckande 
då vi idag med stöd av forskningen vet att vi inte bara mår bra av fysisk aktivitet utan att även 
inlärningen påverkas. Vi såg också att många uppfattar kraven som alltför för höga inom idrotten 
och att idrottsledare behöver utbildning i vad NPF är och innebär. 

Den satsning som presenteras syftar att stimulera till rörelse och att ge fler barn och unga en 
meningsfull fritid men även bidra med tips på vad man kan göra för att få ökad fysisk 
självkänsla. I denna skrift ger vi exempel på att det inte behöver vara i organiserad form utan vi 
vill uppmuntra till den vardagliga träningen som är rolig. Den bästa motionen är den som blir av 
och som vi älskar att göra. 

 

Den 6- 17 november har vi extra fokus på detta så håll utkik på webb och Facebook! 

http://attention.se/lokalt/presentationsmaterial/


 

Programmet för NPF-forum klart 
Nästa NPF-forum hålls den 3-4 maj på Kistamässan i Stockholm. Programmet är nu klart och vi 
behöver föreningarnas hjälp att nå så många som möjligt runt om i Sverige. Under den närmaste 
tiden satsar vi på att få in anmälningar från utställare. Har du tips på vilka som borde få en 
särskild inbjudan till detta så hör av dig till maria.andersson@attention.se 

http://attention.se/npfforum2018/ 

Unga med NPF på nätet 
Som vi berättade om i förra numret av Attention-Nytt så finns det nu ett digitalt verktyg för elever 
på högstadiet och gymnasiet. Både elev och lärarmaterial hittar du här För dig som är i 
Stockholm den 25 oktober håller projektet Nätkoll en kvällsföreläsning som handlar om barn och 
unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och användning av nätet. Risker och 
möjligheter på nätet 25 oktober 

Attentions intressepolitiska arbete 
Attentions intressepolitiska påverkansarbete är omfattande och intensivt. Det finns mycket som 
behöver förändras i vårt samhälle. 

En fråga som vi arbetat med en tid är förbudet att söka in till polis- och militärhögskolan om man 
har ADHD. Vi anser att det är diskriminering att dessa utbildningsvägar är helt stängda, även för 
dem som skulle klara dagens ganska hårda inträdesprov. Den myndighet som har hand om 
rekryteringen menar att de inte har resurser att göra individuella prövningar, därför kan ingen 
med ADHD antas. Vi anser att en sådan generell diskvalificering är oacceptabel både sakligt 
och etiskt. Vi undersöker just nu hur denna fråga hanteras i andra europeiska länder. Mer 
information finns som alltid på vår webbplats. 

Nationell kompetensplan äldre 
Attention har medverkat i NSPH:s svar på betänkandet ”Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård 
och omsorg om äldre personer, SOU 2017:21”. Vi har särskilt lyft att det är få äldre som har blivit 
utredda och fått en NPF-diagnos, vilket innebär att äldre kan leva med neuropsykiatriska 
svårigheter utan att de är kända för omgivningen. Detta ställer krav på att personalen behöver 
vara särskilt uppmärksam dessa symptom hos äldre, så att stöd och bemötande ska bli så bra 
som möjligt och för att den äldre också ska kunna få rätt behandling av vården.  

Alla våra remissvar finns på Attentions webbplats här 

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 
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