
 

 

Nr 5 – 6 maj 2020 

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

Riksförbundet fyller 20 år den 13 maj 

Firandet går av stapeln, exakt 20 år efter det första årsmötet, och inträffar således den 13 maj 

och det ska vi uppmärksamma på flera olika sätt.  

Inte minst vill vi fira det tillsammans med er alla i föreningar runt om i Sverige. Därför uppmanar 

vi er att delta i ett digitalt jubileumsfika. Baka en kaka, köp en bulle, blås några ballonger, tänd 

ett ljus eller ta några danssteg. Fota eller filma, skriv några meningar om vad Attention betyder 

för dig och använd #vifirarattention och publicera på Facebook/Instagram alternativt mejla 

nina.noren@attention.se  

Förutom att sprida födelsedags-feeling över hela Sverige så deltar du i vår Attention 20 år - 

tävling! Fina vinster ligger i potten. De inlägg som publicerats innan midnatt den 13/5 är med i 

tävlingen!” 

 
Coronakrisens påverkan på Attentions medlemmar 

Coronakrisen påverkar allt och alla och sätter stor press på samhällets olika funktioner. Hur och 

i vilken grad personer med NPF och deras anhöriga har påverkats ville vi undersöka via den 

enkät som vi skickade ut i början av april. Frågorna besvarades av 2050 personer och visar på 

att redan kända problem som bristande stöd från skola, vård, socialtjänsten och andra instanser 

för många har förvärrats under krisen. 

För att minska belastningen på våra medlemmar efterlyser Attention en rad olika åtgärder som 

kan lindra belastningen. Det handlar om mer information, pedagogiskt stöd för 

distansundervisningen, ökade öppettider för telefonrådgivning och digitala vårdmöten. Läs 

rapporten i sin helhet på www.attention.se 

Föreningskontakt i coronatider 

Vi har ju alla fått finna oss i konsekvenserna av den pågående pandemin. Vi är ju långt ifrån 

igenom den heller och inget vet när vi äntligen kan pusta ut och leva som vanligt igen. Till dess 

får vi göra så gott vi kan för att klara vårt vardagsliv. Inom föreningslivet kämpar vi på med att 

ställa om till digitala möten för att hålla kontakten. Det går – det visar alla protokoll som 

föreningarna skickar till oss.  

mailto:nina.noren@attention.se
http://www.attention.se/


 

 

Som vanligt vid den här tiden saknas dock ganska många årsmöteshandlingar. De är viktiga för 

att fortsatt behörighet till medlemsregistret och för vår rapport till Socialstyrelsen. Vilka 

handlingar som behövs ser ni i Attention-Nytt nr 2. Blanketten för föreningsuppdatering finns att 

ladda ner här 

Föreningsarbete med digitala hjälpmedel 

Alla föreningar brottas nu med att ställa om och utveckla sin verksamhet digitalt. Det 

Riksförbundets studieförbund Vuxenskolan kan erbjuda i form av stöd inför denna omställning 

har de samlat på sin hemsida. Sprid gärna länken vidare till era andra aktiva så att de kan ta 

vara på möjligheterna. 

 

Digitala 

verktyg 

www.sv.se 

Bokerbjudande från Natur & Kultur 

Bokförlaget Natur & Kultur skulle ha ställt ut på NPF-forum, som nu är uppskjutet. Som en liten 

tröst erbjuder de fram till 1 juli Attentions medlemmar 40 % på ett stort antal titlar, som de samlat 

på en kampanjsida. Skriv in koden ATTENTION i kassan efter att du klickat på produkten så 

dras rabatten från priset. 

Böcker till kampanjpris 

Riksförbundet startar arbete för att stärka flickor/kvinnor med NPF 

Riksförbundet har precis startat ett arbete kring flickor/kvinnor med NPF med fokus på 

psykiatrisk samsjuklighet. Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt som medverkar till att 

förebygga och motverka psykisk ohälsa hos flickor/kvinnor med NPF.  

-Vi vill arbeta tillsammans med våra medlemmar för att stärka flickor/kvinnor och öka 

kunskapen i samhället för att på så sätt bidra till att de får det stöd och hjälp som de har rätt till, 

säger Jenny Bexell, som är ansvariga för arbetet.  

Till att börja med ska vi arbeta med att öka kunskapen internt hos oss själva Attention så att vi 

kan debattera och bidra till en kunskapshöjning ute i samhället. En enkät för att samla in våra 

medlemmars erfarenheter har precis skickats, länk till enkäten 

KIND 10-årsjubilerar med webbinarium 

I år firar Karolinska Institutets kompetenscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

KIND, 10 år. Centret grundades 2010 för att möta samhällets utmaningar i forskning, vård, 

utbildning och utveckling kring individer med NPF såsom ADHD och autism. 

För att uppmärksamma jubileet bjuder KIND in till en kunskapsspäckad dag med föreläsningar 

och diskussioner om framtidens möjligheter och utmaningar vid NPF. 

https://attention.se/lokalt/ladda-ner-lokalt-material/
https://www.sv.se/cirkelledare/material-metoder-och-tips/digitala-verktyg/
https://www.sv.se/cirkelledare/material-metoder-och-tips/digitala-verktyg/
http://www.sv.se/
https://www.nok.se/attention?page=1&tags=
https://attention.se/2020/05/enkat-om-flickor-kvinnor-med-npf/
https://www.sv.se/cirkelledare/material-metoder-och-tips/digitala-verktyg/
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För vem? Dagen riktar sig till alla som vill veta mer om forskningsläget kring NPF och vad 

samhället kan göra för att bli bättre på att möta och därmed utnyttja potentialen hos de många 

barn, unga och vuxna som lever med en diagnos. https://ki.se/kbh/kind10 

Har du barn som får, eller har fått, undervisning på distans? 

Då kan du delta i Karolinska Institutets enkätstudie som syftar till att undersöka psykologiska 

konsekvenser av hemundervisning för både vårdnadshavare och barn under Covid-19 2020. 

Studien vänder sig till alla föräldrar med ett barn som fått distansundervisning, men är särskilt 

intresserade av familjer där någon har NPF eller där barnet har behov av extra stöd i skolan. 

Men forskarna vill även undersöka eventuella positiva effekter och möjliga lärdomar från 

distansundervisningen. Svara på enkäten här>> 

Förslag om en mer likvärdig skola 

På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen 

föreslår bland annat att elever som har särskilda skäl ska prioriteras och att skolor inte längre ska 

kunna neka elever med funktionsnedsättning plats och att dagens bestämmelser om 

tilläggsbelopp ska ses över för att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver. 

– Vi välkomnar utredningen. Det är oacceptabelt att skolor har tillåtits att sortera bort elever med 

diagnoser. Det är på tiden att regeringen tar tag i diskrimineringen som sker av skolor mot barn 

och elever med diagnoser, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Vi 

kommer att svara på remissen, som handlar om viktiga utmaningar i dagens skola. 

Här kan du läsa mer om förslagen: En mer likvärdig skola 

Köerna till omvårdnadsbidrag oacceptabelt långa 

Långa väntetider hos Försäkringskassan gör att runt tio tusen föräldrar till barn som har 

funktionsnedsättningar nu står helt utan vårdbidrag. Förra året gjordes reglerna om och 

föräldrarna har nu drabbats av ett bidragsglapp, visar statistik som SVT Nyheter har begärt ut. 

Köerna har uppstått på grund av att vårdbidraget förra året ersattes av omvårdnadsbidrag och 

merkostnadsersättning – nu måste föräldrarna söka om sina bidrag på nytt. Drygt 37 000 

föräldrar står nu i kö för det nya omvårdnadsbidraget. Många har väntat väldigt länge ibland i 

över ett år. 

Vi har pekat på att detta är helt oacceptabelt, något måste göras snarast. Se hela inslaget - 

väntetider skapar glapp 

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 

https://ki.se/kbh/kind10
https://www.soscisurvey.de/HomeschoolingSweden/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202028/?fbclid=IwAR1qcLTAFbF0uNNbLrq7hI27xuNZtQvaWJ540lUUjSVz_GVMgaUOnoJxVl8
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/foraldrar-till-barn-med-funktionsnedsattningar-utan-bidrag-forsakringskassans-vantetider-skapar-glapp
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

