
Nr 10 – 21 november 2018 
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Nästa förbundsstämma 
Nästa förbundsstämma, som är Riksförbundets högsta beslutande organ, hålls den 18–19 maj 
2019, på Scandic Alvik i Stockholm. Kallelse och mer information kommer i början av nästa år, 
men redan nu vill vi påminna om att den som vill påverka förbundets framtida arbete kan skriva 
en motion, som då kommer att behandlas på stämman. Motioner skall vara förbundet tillhanda 
före december månads utgång. 

Vill du föreslå någon till Riksförbundet Attentions styrelse eller annan förtroendepost för 
mandatperioden 2019-2020 är sista nomineringsdag den 1 februari 2019. Alla nomineringar ska 
ske skriftligen till Valberedningen, blanketter finns här 

Medlemsregistret - återrekryteringskampanj 
Som vi alla är väl medvetna om har bytet av medlemsregistret medfört att vi tappat fler 
medlemmar är vanligt. I förra veckan skickade vi därför ett SMS till drygt 2 000 personer som inte 
förnyat sitt medlemskap. Texten löd ”Ja tack! Återaktivera mig! Fyll i ditt telefonnummer, din e-
postadress och eventuella familjemedlemmar, välj vilken lokalförening du vill tillhöra och betala 
sedan medlemsavgiften så återaktiverar vi ditt medlemskap!”  

Det är lite för tidigt att utläsa resultatet av denna kampanj, men en dryg fjärdedel av mottagarna 
har besökt vårt formulär och omkring 150 medlemmar gått vidare och betalat medlemsavgiften. 
Ytterligare ett meddelande kommer att gå ut i slutet av november. 

Instruktionsfilmer för hur du hanterar medlemsregistret  
På föreningskonferensen i slutet av september visade Eric Donell några korta instruktionsfilmer 
och texter som berättar hur du kan hantera vårt nya medlemsregister, göra utskick genom 
Mailchimp m.m. Filmerna hittar du här 

 

Vårt projekt Familjelyftet har genomfört sin kick-off med representanter från de partners som ska 
hjälpa oss att lyckas med satsningen. Fokusgrupper har genomförts i pilotkommunerna Lidingö 
och Jönköping. Det har också format frågorna i den enkätundersökning som just avslutats. Drygt 
1 000 personer besvarade våra frågor och nu startar arbetet med att sammanställa och analysera 
resultatet.  

https://attention.se/wp-content/uploads/2018/10/nomineringsblankett-val-2019.pdf
https://attention.se/medlemsregistret/
https://attention.se/varaprojekt/familjelyftet/
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Under hösten ska planeringsdagar tillsammans med projektanställda och Lidingö och Jönköpings 
kommun genomföras, liksom besök hos intresserade Attentionföreningar. 
 
Skolkonferens den 8 februari 
Attention ordnar tillsammans med Psykologpartners en skolkonferens i ABF-huset i 
Stockholm. Målet med dagen är att personer som jobbar i skolan ska få med sig praktiska 
verktyg och konkreta strategier. Dagen fokuserar på pedagogik som leder till ökad studiero 
och fungerande lärmiljöer för alla elever, inklusive dem med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Mer info hittar du här och anmälan till skolkonferensen hittar du här. 

Sommarkurs på Grebbestad  
Den 1-6 juli 2019 är det dags för nästa sommarkurs (f.d. vuxenlägret), som är vår träff för 
Attentionmedlemmar över 18 år. Det blir fem dagar med föreläsningar, utflykter, samtalsgrupper, 
hantverk och annat spännande. Träffen kommer att hållas på folkhögskolan i Grebbestad på 
Västkusten. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer, pris: 2.000 kr/person.  

Anmälningslänk och ytterligare information kommer i början av nästa år. 

Aktuellt inom intressepolitiken 
Hösten har varit intensiv när det gäller det intressepolitiska arbetet och vi är involverade i många 
olika dialoger och samråd. Bland annat har vi svarat på remisser och förfrågningar gällande: 

• “God och nära vård - en primärvårdsreform”  
• “Oacceptabelt att arbetsförmåga bedöms så olika” 
• Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska ‘önskekost’ som specialkost 
• Attention följer utredning om ADHD-läkemedel och regionala skillnader 

Vi har också reagerat starkt på Uppdrag Gransknings reportage om brister i vården av dem som 
både har ett missbruk och en psykisk ohälsa. På vår webb under rubriken aktuellt kan du läsa 
mer om vad vi gör för att påverka villkoren för våra medlemmar. 

Filmer om vården 
Sveriges läkarförbund har gjort ett antal filmer på temat ”Hur mår vården?”. Den senaste filmen 
handlar om psykisk ohälsa. I den möter vi Evelina som efter många år av problem med ADHD 
äntligen hamnat rätt och Ethel som tar hand om sin son Jonas som har diagnosen schizofreni. Vi 
får också möta Olle Hollertz, överläkare i psykiatri, som efter många år inom psykiatrin ger sin 
syn på hur viktigt det är med en fast läkare, kontinuitet och tillgänglighet i vården.  

Se filmen här 

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-utbildning-2.se/wp-content/uploads/2018/10/inbjudan_inspirationsdag_strukturerat_arbete_i_skolmilj%C3%B6-00000003.pdf
http://attention-utbildning-2.se/machform/view.php?id=138459
https://attention.se/2018/11/god-och-nara-vard/
https://attention.se/2018/11/attention-svarar-pa-fragor-om-sjukskrivningsprocess/
https://attention.se/2018/11/angaende-livsmedelsverkets-rad-till-skolor-att-minska-onskekost-som-specialkost/
https://attention.se/2018/11/adhd-lakemedel/
https://attention.se/aktuellt/
http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lakarforbund/pressreleases/personer-med-psykisk-ohaelsa-maaste-faa-raett-hjaelp-i-tid-2763958
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

