
 

 

Nr 4 – 2 april 2020 

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

Enkät om coronavirusets påverkan på Attentions medlemmar 

I tisdags skickade vi ut en enkät till våra medlemmar hur coronapandemin påverkat just dem och 

deras familjer och vilka åtgärder de vill se. Enkäten är öppen fram till söndagen den 5 april. Vi 

uppmanar er alla att besvara frågorna för att förtydliga vilka frågor våra medlemmar upplever 

som viktigast 

till enkäten 

Medlemskontakt i coronatider 

Den pågående krisen är påfrestande för alla, men i NPF-familjerna blir det lätt extra jobbigt. Att 

hålla kontakten ändå, via digitala hjälpmedel gör att vi inte känner oss lika ensamma. När det 

gälle års- och styrelsemöten går de utmärkt att ordna digitalt. Behöver ni hjälp så kontakta 

kansliet. Även medlemsmöten kan ordnas digitalt, antingen bara som ett digitalt fika, men också 

med specifikt teman kring frågor som ni skulle ha tagit upp om allt vore som vanligt. 

För att råda bot på rådande tristess och brist på fysiska möten drar den första sändningen av 

Attentions Karantän-TV igång torsdagen den 2 april kl. 21.00-21.45. Läs mer om hur det hela ska 

gå till här Planen är att återkomma någon gång i veckan på torsdagar eller onsdagskvällar. 

Information om detta kommer via vår Facebook-sida. 

Tips om att plugga på distans 

Många gymnasie- och högskoleelever kämpar med att få till sina distansstudier. En utmaning för 

många - kanske för elever med NPF i synnerhet. Därför har vi satt ihop en informationsfilm 
baserat på tips från ADHD-center om att plugga på distans 

Även UR har tagit bra tips för hemmaplugg plugga smart hemma 

Stödlinjer att kontakta om du känner oro för det nya coronaviruset 

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin 

egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. På den här sidan har vi 

samlat information om länkar till stöd och hjälp. 

Stöd- och hjälplinjer 

Medlemsregistret 

https://mailchi.mp/8327044e5779/enkt-till-dig-som-r-frlderanhrig-till-ett-barn-med-npf-636120
https://attention.se/2020/03/lat-oss-presentera-attentions-karantan-tv/
https://youtu.be/-WpmgZ1UXrM
https://urplay.se/program/215476-orka-plugga-plugga-smart-hemma
https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/


 

 

Det medlemsregister som vi bytte till för några år sedan har visat inte motsvara våra behov. Det 

har skapat stor frustration både för dem som arbetar på vårt kontor och alla som är beroende av 

det ute i lokalföreningarna. 

Därför har vi påbörjat en process för att byta medlemsregister så smidigt och snabbt som möjligt. 

Den här gången har vi utarbetat en lång och tydlig kravspecifikation som byggts upp av 

lokalföreningarnas inspel, av de medlemmar som anmält intresse av att bidra särskilt, samt av 

dem som använder det dagligdags på kansliet. Vi återkommer i detta angelägna ämne så snart vi 

har mer att berätta! 

Om ni har svårt att nå medlemmarna inför års- och medlemsmöten - mejla till Jennifer Blomqvist 

på medlem@attention.se så kan hon skicka den information som ska ut till medlemmarna. 

Årsmöteshandlingarna – vi väntar på fler! 

 

Trots coronakrisen ser vi på Ordförandegruppen på Facebook att väldigt många lyckats 

genomföra sina möten i stadgeenlig tid, dvs. under mars månad. Ni som inte klarat det och 

behöver hjälp ombedes kontakta kansliet. Kom ihåg att skicka era kompletta årsmöteshandlingar 

(för vad som behövs, se Attention-Nytt nr 2) så snart ni kan. Blanketten för föreningsuppdatering 

finns att ladda ner här 

Om ni på grund av coronakrisen får problem med underskrifterna, skicka handlingarna ändå och 

komplettera med signerade handlingar så snart ni kan. 

Ny film från Trots Allt! projektet 

Vad är skillnaden på ”naturligt” trots och trotssyndrom/trotsproblematik? När får man diagnosen 

trotssyndrom? Hur kan ett barn med trots agera och vad sker inombords? Hur blir det 

förföräldrarna? Dessa är några av frågorna som vi får svar på i Trots Allt-projektets nya film som 

du hittar i Attentions Youtube-kanal Attention Play. 

- Vi hoppas att vi via filmen kan sprida kunskap om trots, säger projektledaren Klara Cederqvist. 

Vi vill också underlätta föräldrarnas situation och förklara för omgivningen att detta inte handlar 

om dålig uppfostran. Detta är första filmen i en serie av filmer som kommer produceras inom 

projektet det närmsta året 

 

Tips till mor- och farföräldrar 

mailto:medlem@attention.se
https://attention.se/lokalt/ladda-ner-lokalt-material/
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Att få ett barnbarn får en adhd-diagnos väcks ofta många känslor hos mor- och farföräldrar. Det 

är vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska orka med vardagen och att fundera på hur framtiden 

ska bli för barnbarnet. Kommunikation och kunskap gör det lättare att hantera den nya 

situationen. Därför har ADHD-center har tagit fram ett tipsblad som vänder sig specifikt till vad 

man kan tänka på som mor- och farföräldrar för att underlätta situationen. att ha ett barnbarn med 

adhd 

Enkät till unga med NPF på internet 

Göteborgs universitet söker unga mellan 15-20 år till en enkätundersökning som vill svara på en 

kortare webb-enkät. De kommer även att intervjua en mindre grupp unga. Som tack för att du 

deltar får du en biobiljett som tack! Tipsa gärna andra om enkäten.  

  

Enkäten når du genom att scanna QR-koden med din mobil. Där får du också mer information om 

projektet. Du kan också gå direkt till enkäten Frågor? Kontakta: torgny@psy.gu.se  

Nya på kansliet 

Jenny Bexell ska från och med den 1 april och året ut jobba med psykisk ohälsa och suicid 

(kvinnor/flickor med ADHD). 

Jenny Kindgren, som tidigare ansvarat för anhörigfrågor inom Attention, är tillbaka för samma 

uppgifter från och med den 20 april. 

Båda kommer att vilja ha kontakt med våra lokala föreningar. 

ADHD Norge 

Vår systerorganisation i Norge har producerat ett antal tecknade filmer som vi kan tipsa om: 

• ADHD i ett parförhållande – 5 filmer: https://adhdnorge.no/aktuelt/du-og-jeg-og-adhd/ 
• ADHD ur ett barnperspektiv https://adhdnorge.no/aktuelt/med-universet-i-kofferten/ 
• Vad är ADHD? https://adhdnorge.no/filmer/adhd-tegnet-pa-film/ 

• Vad händer i hjärnan? https://adhdnorge.no/aktuelt/hva-skjer-i-hjernen/ 

Attention Play på YouTube 

Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat 

nya filmer från våra två projekt ”Familjelyftet” och ”Trots allt”, 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 

http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/200225_att_ha_ett_barnbarn_med_adhd.pdf
http://habilitering.se/sites/habilitering.se/files/200225_att_ha_ett_barnbarn_med_adhd.pdf
https://samgu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_6Yd0q1nhgQ33muN
mailto:torgny@psy.gu.se
https://adhdnorge.no/aktuelt/du-og-jeg-og-adhd/
https://adhdnorge.no/aktuelt/med-universet-i-kofferten/
https://adhdnorge.no/filmer/adhd-tegnet-pa-film/
https://adhdnorge.no/aktuelt/hva-skjer-i-hjernen/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

