
Nr 1 – 24 januari 2019 

Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

Medlemsregistret och avisering 

Avin för medlemsavgiften 2019 kommer att skickas ut tillsammans med årets första 

medlemstidning som går ut den 21 februari. Inom kort kommer det dessutom att finnas möjlighet 

att logga in på sin medlemsida och betala sin medlemsavgift där för den som önskar. 

Nu finns det också en ny instruktionsfilm som berättar hur man får fram och jobbar med listan 

över föreningsmedlemmar.  

Ligger här https://attention.se/medlemsregistret/ (film nummer #4) 

Mailchimp 

Alla föreningars konton är nu färdigställda och kvar är nu att skicka ut access till först och främst 

medlemsansvarigas e-postadresser. Önskar man även att någon ytterligare i styrelsen får tillgång 

till Mailchimp kan man kontakta jennifer.blomkvist@attention.se 

Eftersom lokalföreningarnas IT-kunskaper ser olika ut får de som behöver stöd i att göra utskick 

inledningsvis kontakta Jennifer. Vi kommer framöver att lägga till era loggor i er bildbank och vi 

skall även ta fram en instruktionsfilm för hur ett utskick görs. 

Dags att beställa föreningspaket 

Nu är det dags för som vill beställa föreningspaketet med material från Attention. Vad som ingår i 

paketet framgår av bifogad lista. Beställningar av paketet ska göras skriftligen med uppgift om 

namn, adress, telefonnummer och e-post till mottagaren. Materialet är gratis men porto 

tillkommer. Paketet levereras till närmaste utlämningsställe. 

Vänligen maila till Erdal Akbas, vår föreningsombudsman och om ni har några frågor, 

erdal.akbas@attention.se 

Attention besöker fängelser 

Några av våra lokalföreningar bedriver besöksverksamhet på fängelseanstalter. Under besöken 

informerar vi om NPF och om vilket stöd som finns att få efter frigivning. Personerna som besöker 

fängelserna har ofta själva en diagnos och fungerar som levande exempel på att det finns många 

möjligheter i livet, trots eller kanske till och med på grund av att man har NPF. 

För de föreningar som är intresserade av att bidra till detta har vi tagit fram en guide – ”Delad 

kunskap – nya möjligheter”. Vi har också tagit fram en film I filmen får vi träffa Mikaela och 

Madelein, som har lång erfarenhet av att bedriva besöksverksamhet i Göteborg. De berättar om 
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vad deras engagemang har betytt för dem, såväl som för de intagna. De ger också bra tips på 

hur man kan tänka innan man startar upp egen besöksverksamhet. Läs mer och kika på filmen, 

om ni är sugna på att starta en liknande verksamhet i er förening. 

Se filmen och läs mer här 

Familjelyftets släpper ny rapport 

Den 30/1 när vårt projekt Familjelyftet besöker Centerns kommundagar i Umeå passar vi på att 

lansera projektets enkätrapport del 1. Fokus i rapporten är samverkan mellan familjer med NPF 

och socialtjänsten. 

Utifrån de svar som inkommit från vår enkät – och fallstudie så har vi i rapporten valt att beröra 

följande fyra områden: bemötande, kunskap & insatser, möten och orosanmälan. För att mer 

djupgående gå in på respektive område har vi parallellt med siffror och statistik valt att lyfta fram 

citat ur våra studier, samt intervjuat fyra mammor om deras upplevelser i kontakten med 

socialtjänsten. 

Håll utkik efter rapporten i Attentions kanaler den 30/1 eller kika in på projektets webbsida 

attention.se/familjelyftet 

Attentions projekt - Idrott för alla 

Den 23 januari genomfördes ett frukostseminarium tillsammans med Riksidrottsförbundet och där 

lanserades den nya NPF-utbildningen. 

Det var fullsatt och många av de olika specialidrottsförbunden såsom Golf, Handboll, Basket, 

Gymnastik, Bandy m.fl. var på plats. 

Nu påbörjas arbetet med att sprida materialet och ni som lokalföreningar kan söka samverkan 

med idrottens distriktsförbund. 

Ett gott exempel är Stockholmsidrotten som bjudit in alla Attentions lokalföreningar i Stockholms 

län till en gemensam träff för erfarenhetsutbyte. 

Materialet hittar ni på https://attention.se/idrottforalla/utbildning/ 

Önskar ni kontaktuppgifter till de olika distriktsförbunden eller fler tips på samverkan på lokal nivå 

kan ni kontakta projektledare Lena Lindahl, lena.lindahl@attention.se. 

Projektet som ni kan läsa om här avslutas i maj 2019. 

Remissvar unga som varken arbetar eller studerar 

Många med unga med funktionsnedsättning varken arbetar eller studerar. Men samverkan kring 

dessa ungdomar och deras familjer är ofta dålig. I vårt remissvar skriver vi att vi uppskattar det 

helhetsgrepp som utredningen anlagt på den här frågan. De flesta av förslagen är bra och vi 

tycker att det är viktigt att de också blir verklighet. Läs hela vårt remissvar här 

Ny bok om Peer support 

Nutid, dåtid och framtid för en ny profession inom psykiatri, vård och omsorg, det är titeln på 

NSPH:s nya bok som sammanfattar det man uppnådde i det straxt avslutade Peer Support-

projektet. Reportageboken sammanfattar vad peer support kommit att betyda runt om i Sverige. 

Den vänder sig såväl till brukare som till personal, forskare och beslutsfattare. Boken kan 

beställas via info@nsph.se 

Inte nöjd med vården 

Socialstyrelsen har nu, mer än ett år sedan som ny lagstiftning om klagomålshantering i hälso- 
och sjukvården och tandvården trädde i kraft. Material såsom folder, vykort och affisch om detta 
kan laddas ner här 
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Gåvor via Facebook 

Vi är godkända för FB-gåvor och insamlingarna har nu glädjande nog börjat ta fart: Länk till 

gåvosidan 

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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