Nr 8 – 15 augusti 2019
Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Välkommen till höstterminen
Vi vill önska er varmt välkomna till en höst med många och positiva kontakter mellan er i
föreningarna och alla andra som arbetar aktivt för Attention och därmed är med och påverkar
våra medlemmars villkor.

Höstens kampanj – 23-28 september

Nu är det dags att mobilisera oss inför kampanjen ”Kämpa inte ensam”. September blir
startskottet för att uppmärksamma att vi finns, uppmuntra fler att bli medlemmar och lyfta våra
frågor. Redan nu finns en kampanjwebb uppe som kommer att fyllas på med information, tips
och material efterhand: attention.se/kampa-inte-ensam.
I början av september får alla lokalföreningar ett kampanjpaket innehållande 100 flyers, 50
förbundsfoldrar och kampanjknappar. Ni som planerar för lite extra verksamhet kan också
beställa mer material via kampanj@attention.se
Kampanjveckan avslutas på lördagen den 28 september, där så många som kan delar ut
material. Vi skickar med underlag för en insändare som ni kan anpassa så att texten fungerar för
er. Ni kan skicka in den till tidningar så att den publiceras under kampanjveckan. Vill ni ha tips
på hur man kan få in en debattartikel eller frågor så får ni gärna höra av er till oss via
kampanjmejlen. Gå också gärna in på kampanjwebben där det finns mer information och idéer.
Den 19 september kl. 19.00 anordnar vi ett telefonmöte med fokus på kampanjen. Ni får gärna
skicka in frågor till kampanjmejlen innan mötet (senast den 16/9). Där kommer det sedan att
finnas en sida med frågor och svar. Mejla också gärna era tips på hur ni jobbar idag med er
verksamhet och kom ihåg att ni också kan diskutera detta i ordförandegruppen på Facebook.
Nu kör vi –tillsammans är vi starka!

Riksförbundet startar projektet om trotsbeteende
Riksförbundet fått medel för att starta ett 3-årigt projekt vars mål är att skapa fysiska och sociala
plattformar dit familjer som har barn med trotsbeteende kan hämta styrka och utbyta
erfarenheter med varandra. Projektet är ett komplement till professionella insatser från
barnpsykiatri, familjehälsan och övriga stödformer.
Målgruppen är vårdnadshavare, syskon och barn med en trotsproblematik och utagerande
beteende i kombination med ADHD. Mer information kommer när projektet hunnit komma igång.

Tipsa tidningen Attention
I vår medlemstidning vill vi spegla vad som händer runt om i landet. Redaktören vill ha tips på
nyheter om föreningarnas egna aktiviteter, men även spännande personer och annat intressant
som händer på er ort. Skicka förslag till redaktionen@attention.se

Nationella riktlinjer tas fram för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Det finns variationer i landet när det gäller vård och stöd för barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och därför behöver nya nationella kunskapsstöd tas
fram. Den bedömningen gör Socialstyrelsen som nu planerar för nationella riktlinjer på området.
Attention har varit delaktiga i processen fram till beslut och kommer att vara delaktig i det
fortsatta arbetet. Mer information finns här

Aktuellt inom intressepolitiken
Riksförbundet Attention har träffat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att berätta om
hur Försäkringskassans skärpta tillämpning med ökade avslag på ansökningar om
aktivitetsersättning drabbar unga med NPF, läs mer här
Vi har också träffat Socialstyrelsen för att berätta om våra medlemmars upplevelse av det
integritetskränkande i att utsättas för rutinmässiga obligatoriska drogtester, dessutom i en
utsträckning som inte drabbar andra patientgrupper, läs mer här

Omedelbara åtgärder krävs mot hemmasittandet
Precis innan sommarlovet fick vi en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle. I artikeln kräver
vi omedelbara åtgärder riktade till elever som inte kan vara i skolan på grund av bristande
anpassningar och tillgänglighet. Den problematiska skolfrånvaron har ökat oroande på senare år
och många av dessa barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hela artikeln finns här

Attention i Almedalen 2019
Förbundsordförande Anki Sandberg och intressepolitisk ombudsman Annica Nilsson fanns på
plats och representerade Attention i Almedalen, och på samma sätt som tidigare år blev det
ovärderliga tillfällen till samtal med beslutsfattare och politiker. Under hösten kommer vi följa upp
dessa möten i syfte att skapa de förändringar som stämman fattat beslut om, läs med här

Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019
Föreningen Begripsam, som arbetar med att göra samhället mer tillgängligt med fokus på
personer med kognitiva svårigheter, går nu ut med en enkät ang. svenskarna med
funktionsnedsättning och internet 2019. Vi hjälper till att sprida den, insamlingen pågår hela
hösten!
Länk till enkäten

Koll på det som händer via Facebook
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook:
Attention på Facebook
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