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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!  

#Kämpainteensam 

Tack alla föreningar för era insatser under kampanjveckan. Startskottet för kampanjen gick vid 

Globens tunnelbanestation då Förbundsstyrelsen delade ut flyers och talade med 

förbipasserande om Attention. Flera av lokalföreningarna har också varit ute på gator och torg 

och delat ut flyers och spridit kunskap om Attention och NPF. Vi har även synt på sociala 

medier, facebook, Instagram och Linkedin där våra inlägg delats flitigt. Fortsätt gärna att skicka 

bilder på aktiviteter. 

Pappor – vi finns! 

Efterlysningen av pappor gav ett stort gensvar. Ett trettiotal pappor har hört av sig och berättat 

om sin situation och just nu håller vi på att ringa några av papporna för att göra en djupare 

intervju. Vi har också påbörjat att filma några pappor. Om ni har några tankar på hur vi kan 

sprida dessa berättelser hör gärna av er till pappor@attention.se 

Har du förslag på ämnen till Familjelyftets podcast? 

Nu drar projektet Familjelyftet igång år två och ska starta en podd. Har du förslag på ämnen som 

poddarna ska ta upp? Se gärna filmen där projektledare Elisabeth Gunnars berättar mer. Hör av 

dig till pod@attention.se 

Kanslinytt 

Klara Cederqvist, har anställts som ny projektledare för Attention-projektet ”Trots allt”. Klara har 

tidigare arbetat inom socialtjänsten i Lidingö kommun. 

Jacqueline Hellman Treschow börjar den 21/10 som vikarierande kommunikatör när Lovisa 

Schiller går på föräldraledighet. 

Jennifer Blomkvist kommer under hösten successivt lämna sin roll som administratör och 

ansvarig för medlemsregistret och istället gå över till arbeta som verksamhetsutvecklare med 

inriktning på föreningsstöd. Jennifer fortsätter att vara föreningarnas kontaktperson på kansliet 

oavsett ärende. De frågor som skall hanteras av andra förmedlar hon vidare. 

Medlemsfrågor ställs fortsatt till medlem@attention.se  

Nya lokalföreningar 

Under året har Attention anslutit två nya lokalföreningar; Attention Kiruna och Attention 

Söderhamn. Vi välkomna dessa och bidrar gärna till att ännu fler tillkommer. Genom en lokal 

förening ökar vår förmåga att påverka det vård och stöd som är kommunbaserat såsom skolan, 
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socialtjänsten och andra stödinsatser. Det innebär också kortare resvägar till lokala möten och 

träffar. 

QR-koden som går till medlemsanmälan 

Genom att fota av QR-koden nedan med din mobil kommer du direkt till medlemsanmälan. 

Enkelt och bra väg när ni vill rekrytera medlemmar vid olika möten och events.  

 

Nya normalstadgar för lokalförening 

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om nya normalstadgar för lokalföreningarna. Här kommer du 

till de nya normalstadgarna 

Föreningsboxen 

Studieförbundet Vuxenskolan, som är riksförbundets studieförbund, har tagit fram studiematerial 

”Föreningsboxen” som vänder sig dem starta en förening, nyss blivit medlem eller fått ett 

styrelseuppdrag i en ideell förening. Man kan gå igenom materialet på egen hand eller starta en 

studiecirkel kring det. Det finns också förslag på mallar och verktyg för den som varit aktiv en tid 

men behöver ny inspiration. Här hittar du materialet 

Vi rekommenderar er också att kontakta det lokala SV för att diskutera hur ni kan utveckla er 

förening. 

NPF-forum 23 – 24 april 2020 

Nästa vår är det dags för ännu ett NPF-forum, se bilagd flyer. Mer information kommer inom kort 

på webben, där vi kontinuerligt uppdaterar hur evenemanget växer fram. 

Inspirationsdag anhörigstöd 

NSPH och Nka bjuder tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll, SKL och Studieförbundet 

Vuxenskolan in till en inspirationsdag om hur vi kan förbättra stödet för anhöriga till personer 

med psykisk ohälsa. Plats: Scandic Alvik. Pris: 800 kr inkl. kaffe och lunch, brukardelatagare 

300 kr. Anmäl dig här 

Aktuellt inom intressepolitiken 

I vårt intressepolitiska arbete ingår att svara på remisser.  

Här ser du vårt svar beträffande unga lagöverträdare 

Som ni vet så har Attentions i flera olika enkäter visat hur tufft det ofta är att leva med NPF i 

familjen. Läs och dela gärna vår artikel som många behöver läsa!  

NPF-familjerna går konstant på knäna 

För att påverka träffar vi regelbundet politiker och andra beslutsfattare på nationell nivå. Vi skriver 

också om det på vår webbplats här är några av de möten vi deltagit i på senaste tiden 

Ledamöter i socialutskottet intresserade av NPF-frågor 
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Statskontoret granskar SIS 

NPF-perspektiv viktigt inom beroendevården 

Attention i panelsamtal på Miljöpartiet i Skånes utbildningsdag  

Attention var inbjudna av Miljöpartiet i Skåne att delta i ett panelsamtal i Eslöv den 21 

september. Temat för samtalet var ”NPF- hur möter vi behovet av utredning och behandling hos 

BUP och hur vill brukarna ha stödet och hjälpen från regionen och från kommunen.” som 

arrangerades för partiets medlemmar, varav många är politiker på region- och kommunplan. 

Attentions intressepolitiska ombudsman Annica Nilsson lyfte särskilt skolans roll, behovet av att 

skola, vård och socialtjänst etablerar samverkan samt vikten av att utredning och behandling 

hänger. 

Läs mer här 

Ta chansen att utbilda er om NPF   

Attention Utbildning ordnar fortlöpande kurser för dem som vill lära sig mer om ADHD, autism 

och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, se aktuellt utbildningsprogram: 

• Grundkurs i NPF 23/10 Göteborg 

• Grundkurs i NPF den 13/11 i Stockholm 

• Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö 5/12 i Umeå 

•  Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö den 11/2 i Stockholm 

Mer information och anmälningslänk finner du här kursanmälan 

Skolmarscher mot nedskärningarna 

Många av våra medlemmar har reagerat starkt på att skolans resurser inte räcker till för att ge 

våra barn den undervisning de behöver och har rätt till. Under rubriken #skolmarschen - Stoppa 

nedskärningarna nu - för elevers, lärares och Sveriges framtid har det nu genomförts 

manifestationer runt om i Sverige. Sedan skolan kommunaliserades är det viktigt att påverka i 

respektive kommun, därför Attentions lokalföreningar deltagit på flera ställen. 

Läs mer om skolmarscherna här 

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 

Gåvor via Facebook 

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

gåvosidan 
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