
Nr 8 – 17 september 2018 
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

 

Föreningsmötet i Växjö 
Snart träffas många av våra lokala företrädare, förbundsstyrelsen och kanslianställda. 
Inledningstalare är landshövding Ingrid Burman, som har ett förflutet som ordförande för 
Handikappförbunden. På mötet kommer vi att få möjlighet att utbyta erfarenhet och ta del av 
intressanta satsningar både i seminarier och på idétorget.  

Vi kommer också att ge en utförlig information om det nya medlemsregistret inkl. att ha en 
särskild workshop för registeransvariga. Har du redan nu frågor om registret som vi kan 
förbereda, skriv till eric@desperado.se 

Utbetalning av medlemsavgifter 
Så snart rensningen av medlemsregistret är klart så vi kan sammanställa hur mycket pengar 
respektive förening ska ha av de inbetalade medlemsavgifterna kommer kansliet att betala ut 
dessa. Aktuell information om era medlemmar kan ni som är behöriga till registret alltid finna 
genom att logga in och sedan klicka på Min Förening. Har ni problem att logga in hör av er till 
medlem@attention.se 

Attention Kungsbacka 

Vi kan nu hälsa ännu en lokalförening välkommen till Attentionfamiljen. Det är Attention 
Kungsbacka, som är den nordligaste kommunen i Hallands län 

Nordiskt möte 
De nordiska föreningarna har just haft sitt årliga möte, denna gång på Island. Språket är 
skandinaviska och vi utbyter mycket kunskap om det arbete som de andra föreningarna gör. Ni 
som saknar de fina smyckena från Pilgrim, kan köpa dem från vår danska systerförening ADHD 
Danmark, www.adhd.dk 

Mer om mötet kan du läsa i det nya nummer av medlemstidningen som är på väg hem i 
brevlådorna. 

Familjelyftet 
Som vi berättade om i förra numret så har vi nu startat projektet ”Familjelyftet” riktat till föräldrar 
med egen neuropsykiatrisk diagnos. Vi kommer att ha Jönköpings och Lidingö som 
pilotkommuner. Andra samarbetspartners är SKL och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Mer information kan ges av projektledaren Elisabeth Gunnars, elisabeth.gunnars@attention.se 
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Attention i media 
På vår webbplats finns numera en egen flik för Press, där vi kan samla bland annat våra 
pressmeddelanden, debattartiklar, medieinslag, uttalanden och skrivelser. Där står det också 
vem hos oss som svarar på frågor från journalister. Om ni lokalt aktiva vill ha stöd inför en 
mediakontakt, tveka inte att ringa någon av oss. 

https://attention.se/press/ 

Attention Utbildning avvecklas 
Förbundsstyrelsen har beslutat att avveckla vårt utbildningsbolag med start i december. 
Behoven finns, men marknaden har vikt och går inte att finansiera. Höstens kurser genomförs 
som planerat, se här 

Vill du klaga på vården? 

 

 

 

 
 

Inte nöjd med vården – 
nytt informationsmaterial  
Nu finns en folder, ett vykort och en affisch att 
beställa med information om hur patienter och 
närstående gör för att lämna synpunkter och 
klagomål på hälso- och sjukvården. Materialet kan 
finnas i väntrum och delas ut i möten med 
patienter. Både hälso- och sjukvården och 
privatpersoner kan beställa materialen 
kostnadsfritt. Socialstyrelsen har fått regeringens 
uppdrag att under 2018 ta fram enhetlig och 
nationell information som beskriver hur patienter 
och närstående kan klaga på hälso- och 
sjukvården och sprida den.  

Beställ informationsmaterial 

 

 

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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