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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!  

Vi ses väl på NPF-forum den 23 – 24 april? 
NPF-forum är Attentions stora mötesplats för alla som är engagerade i 
våra frågor. Programmet är nu i stort sett klart och du kan löpande följa 
det som händer via länken till NPF-forum 

En person per lokalförening får en gratis inträdesbiljett till forumet. Denna 
person ska anmäla sig via en separat länk, anmälanfriplats 

Denna gång har vi inte möjlighet att bekosta resa och boende. Att delta i NPF-forum är en 
ypperlig möjlighet att kompetensutveckla hela styrelsen, så reservera gärna medel för detta, om 
ni har pengar över i kassan.  

Attention växer igen 
Efter de prövningar som bytet av medlemsregister innebar och som orsakade oss ett stort 
medlemstapp växer förbundet nu igen. Förr året hade vi 14 287 medlemmar vid årsskiftet. Vi har 
glädjande nog redan nu över 14 350 medlemmar! 

Vi passar också på att påminna er alla om QR-koden som går till medlemsanmälan. Genom att 
fota av QR-koden nedan med din mobil kommer man direkt till medlemsanmälan.  

 
Valberedningen har ett viktigt uppdrag 
En viktig framtidsfråga är att vi har ideella ledare som är engagerade och kunniga som kan leda 
och utveckla våra föreningar. Riksförbundet kommer därför att satsa på utbildning av dessa 
framöver. Alla ni som har uppdrag som valberedare inom Attention är en mycket viktig länk för 
att vi ska kunna bli en ännu starkare röst i samhället. Därför vill vi uppmana er att söka stöd i hur 
ni går tillväga inför er förenings snart nalkandes årsmöte. Här finns några artiklar för inspiration. 

https://forening.se/fortroendevalda/valberedningen/ 

http://www.voluntarius.com/Valberedningens-roll-och-befogenheter.htm 
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Vivill också uppmana er att vända er till riksförbundets verksamhetsutvecklare Jennifer 
Blomkvist vars uppdrag är just att vare ett stöd till förtroendevalda i föreningarna. Ni når henne 
på jennifer.blomkvist@attention.se eller på 08-120 488 25. 

Nytt projekt ”Åldras och må bra med ADHD” beviljat 
Riksförbundet har fått ansökan om projektet ”Åldras och må bra med ADHD” beviljad av 
Arvsfonden. Nu när vi vet att funktionsnedsättningen följer med i livets alla skeden känns det 
naturligt att få möjlighet att öka målgruppens egna möjligheter till en god hälsa, delaktighet och 
inflytande i samhället. Genom projektet vill vi motverka diskriminering och ta fram verktyg som 
fungerar utifrån ett äldreperspektiv. Mer information kommer när projektet kommit i gång i vår. 

Socialministern lyssnade på Attentions kritik 
Socialminister Lena Hallengren har lyssnat till Attentions kritik av den nationella 
anhörigstrategin, och ändrar nu så att strategin även omfattar anhöriga till närstående som är 
långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuka eller har en funktionsnedsättning. 

Läs socialminister Hallengrens svar på kritiken här 

Ensidiga kö-satsningar hjälper inte BUP 
BUP:s köer är symptom på ett systemfel. Därför är satsningar som handlar om att enbart korta 
köer en kortsiktig och ineffektiv strategi. En nationell handlingsplan behövs för hur samhällets 
olika aktörer ska jobba långsiktigt för att fånga upp barn med psykisk ohälsa och 
funktionsnedsättningar och ge adekvata insatser, skriver professor Sven Bölte & Anki Sandberg, 
Attention i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle. Läs mer här 

Elever med autism och adhd fråntas sin skolgång 
Barn med autism och adhd slås ut från skolan och står utan någon framtid. Risken är nu hög att 
de blir ännu fler. Det är ovärdigt ett land där politikerna säger sig värna mänskliga rättigheter och 
där likvärdigheten är ett honnörsord, skriver företrädare för Autism- och Aspergerförbundet och 
Riksförbundet Attention. Läs mer här 

Vi har också deltagit i SPSM:s paneldebatt om skolfrånvaro 

NPF måste beaktas i arbetet med unga lagöverträdare 
Många lagöverträdare har sannolikt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För att 
deras beteende ska kunna påverkas på ett sätt som gör skillnad, behöver eventuell NPF 
identifieras. Det har Attention framhållit i remissvar till Socialstyrelsen. 

Nu har Attention också gett synpunkter på Socialstyrelsens förslag till ”Kunskapsstöd om risk- 
och skyddsfaktorer för att identifiera, utreda och bedöma behov för barn och unga med 
normbrytande beteende”. Även här har vi framhållit vikten av att eventuell NPF identifieras, så 
att socialtjänsten får rätt förklaringsmodell och kunna påverka barnets beteende på ett sätt som 
gör skillnad. Läs mer här 

Lägg inte ner den nationella hjälplinjen 
Riksförbundet Attention har tillsammans med de övriga medlemsförbunden i NSPH reagerat 
kraftigt på beslutet att lägga ner den nationella Hjälplinjen. Vi fortsätter att ifrågasätta beslutet – 
om du vill städja namninsamlingen hittar du den via länken Rädda Hjälplinjen 

Familjelyftet på Socionomdagarna 
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Den 20 och 21/11 deltog Familjelyftet som utställare på Socionomdagarna, ett forum och 
mötesplats för professionellt utbyte i aktuella sociala frågor, där det ges möjlighet till inspiration 
och föreläsningar. Familjelyftets delrapport delades ut i den välbesökta utställarplatsen vilket 
genererade många samtal och kunskapsspridning om våra frågor. 

Vår ordförande blev också omnämnd under föreläsningen ””Prioriteringar för forskning om 
Socialtjänsten” som gavs av SBU och Fortes. Anki har varit del av den arbetsgrupp som hade en 
aktiv roll i SBU och Fortes för att lista de tio mest angelägna forskningsfrågorna i Socialtjänsten.  

Trots allt! besökte Skåne 
Trots allt! projektet träffade i slutet av november lokalföreningarna i Skåne län och tillsammans 
med dem anordnade projektet en föreläsning på temat ”Om trots, trotssyndrom och utagerande 
beteende hos barn och unga” som hölls av Eric Donell, vice ordförande och sakkunnig i 
trotsproblematik. Över sextio personer kom och lyssnade på Eric. Vi tackar Skåne-föreningarna 
och Eric som bidrog till att göra detta möjligt! 

Snorkel – kunskapsplattform i Uppsala län 
Snorkel är en webbplats för samarbete och kunskapsspridning mellan kommun och barn-och 
ungdomspsykiatrin i Uppsala län. Den riktar sig direkt till barn/ungdomar och deras föräldrar 
men även till personal inom psykiatri, socialtjänst och skolans elevhälsa som möter dem.  

Syftet är bland annat att ge hjälp till självhjälp - lättillgänglig egenvård. Läs mer här 

Attention Play på YouTube 
Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat 
nya filmer om arbetsmarknaden och ADHD, se länk nedan. 

Attention Play - vår kanal på YouTube 

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 

God Jul & Gott Nytt År 
Året är på väg mot sitt slut och vi vill tacka alla som bidragit med olika insatser. Kansliets växel 
kommer att vara stängd vecka 52 och vecka 1. Den 8 januari är vi tillbaka som vanligt. 
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