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

 

Inom Attention vet vi bara alltför väl vilken kamp det kan vara för att få stöd och förståelse för 

våra medlemsgrupper. Som vi berättade om redan på stämman så kommer nu kampanjen 

Kämpa inte ensam! Syftet med kampanjen är alltså att visa att vi finns och erbjuda människor att 

bli medlemmar i Attention.  

Mer information om kampanjen och vad som kan göras i respektive förening framgår av bifogat 

informationsblad. 

Attentions webb på olika språk 

Många av våra föreningar efterfrågar texter på andra språk än svenska. Du vet väl att man 

enkelt kan ändra språk för många av texterna på Attentions webbplats. Funktionen ”Välj språk” 

finns långt upp till häger på sidan. Där finns möjligheten att skifta till 22 andra språk, bland annat 

till engelska, arabiska och flertalet av de nordiska språken. 

Attentions anhörigenkät uppmärksammar föräldrarna 

Attentions enkätrapport ”Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd” 

bekräftar behovet av ett riktat stöd till föräldrar som har barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Enkäten bekräftar behovet av stöd och förståelse för familjens situation. 

Många uttrycker också stor frustration, trötthet och att man konstant ”går på knäna”. Skolan 

sticker ut som det stora problemet för många. 

Ta del av hela rapporten inklusive Attentions krav här 

Vuxna med ADHD behöver bättre stöd 

Socialstyrelsens har släppt en rapport som via genomgångar av registerdata visar att vuxna 

med ADHD som grupp har en sämre hälsa, oftare är sjukskrivna respektive arbetslösa, har en 

sämre ekonomi och riskerar sämre levnadsförhållanden generellt i jämförelse med den 

matchade kontrollgruppen. 

I rapporten betonas de stora individuella skillnaderna. Helt klart är dock att det finns en utsatt 

grupp där behovet av tidiga, samordnade och individuellt anpassade insatser kan spara mycket 

lidande för den enskilde och dennes familj, samtidigt som de är samhällsekonomiskt mycket 

lönsamma. Myndigheten påpekar också att problemen som följer med ADHD kan kvarstå livet ut 

och diagnosen förekommer i alla åldrar, även hos de allra äldsta. 

https://attention.se/2019/06/foraldrars-situation-maste-upp-pa-agendan/
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– Detta är en mycket viktig rapport som bekräftar det vi inom Attention vet via våra 

medlemskontakter, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i en kommentar. Vi ansluter oss 

till fullo till slutsatsen att det behövs en förståelse för att det hos vuxna med ADHD ofta även 

finns andra psykiatriska och somatiska sjukdomstillstånd, vilka riskerar bli mer uttalade med 

tiden, utan en stödjande och anpassad omgivning. Läs hela rapporten här 

Norge öppnar för militärtjänstgöring 

Efter att det norska Likestillings- og diskrimineringsombudet tidigare i år klagat på det norska 

Försvarets antagningsregler som direkt sorterade bort personer med ADHD-diagnos som sökte 

värnplikt, har Försvaret i Norge nu ändrat sina regler och öppnar nu upp för individuell 

hälsoprövning.  

– Ett enormt positivt besked för oss i Sverige som kämpar för samma sak. Nu hoppas vi att 

Försvarsmakten i Sverige också ändrar sig. Dagens regler behöver moderniseras. Idag går 

Försvarsmakten miste om så många bra och motiverade unga som skulle passa perfekt för 

militärtjänstgöring, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention. 

I Sverige genomför DO just nu en granskning av Rekryteringsmyndigheten med anledning av de 

behörighetskrav som Försvarsmakten uppställer. Vid kontakt med DO säger de att de finner 

norska försvarets beslut som mycket intressant, och att de i detta nu tittar närmre på hur denna  

tillsyn gjorts. Mycket positivt för oss som kämpar för samma sak. Mer information finns här 

Utbildningsmaterial om NPF för idrottsledare 

I samarbetet med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet 
tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). 

I det här Tränarpasset har vi samlat kunskap och guider kring relationer, bemötande och 
feedback för att skapa goda förutsättningar för att få med samt behålla idrottare med NPF-

diagnoser. Läs mer här 

Konferensen NPF och övergången till vuxenlivet 

Konferensen Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar och övergången till vuxenlivet den 8 

oktober i Stockholm arrangeras av Gothia Fortbildning i samarbete med Attention. 

På denna konferens får du kunskap om hur du kan ge individer bästa stöd för ökad delaktighet, 
självständighet, personlig utveckling och tillvaratagande av kompetens samt hur man kan undvika 
att någon faller mellan stolarna eller bollas mellan aktörer. Som medlem i Attention får du 500 kr i 
rabatt. För att få rabatten hör du av dig till anmalan@gothiafortbildning.se eller ringer 08-462 26 
70 och uppger att du är medlem. 
Program och mer information hittar du här 

Kansliet har semesterstängt 

Fr om vecka 27 tar växeln sommarlov veckan därpå stänger hela kansliet för semester. E-post till 

kansli – och medlemsmail ses över sporadiskt och enbart akuta ärenden hanteras. I övrigt är vi 

tillbaka igen vecka 31. 

Trevlig sommar! 

Önskar vi er alla - nästa Attention-Nytt utkommer den 15/8. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-6-21.pdf
https://attention.se/2019/06/norska-forsvaret-oppnar-upp-for-personer-med-adhd/
https://tranarpasset.com/2019/06/04/ett-ledarskap-som-skapar-en-oppen-och-trygg-miljo-for-idrottare-med-npf-diagnoser/?fbclid=IwAR2gYDHT2R-wX0-Wo44QzmBsTU7ut9VkKmSOKaszlqVb95vgPKGjff62Fds
mailto:anmalan@gothiafortbildning.se
https://www.gothiafortbildning.se/npf?utm_source=edr&utm_medium=attention&utm_campaign=npf2019

