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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!  

Digital föreningskonferens den 26 september 
Vår efterlängtade mötesplats föreningskonferensen blir i år på grund av Covid-19 digital. 
Evenemanget går av stapeln lördagen den 26 september kl. 09.30-15.30. Programmet består 
liksom tidigare av en blandning av information från förbundet, projektfrågor och möjlighet till 
erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.  

Till seminariet bjuder vi in två representanter per förening. Mer information och anmälningslänk 
kommer efter sommaren. 

Byte av medlemsregistret 
Under de senaste månaderna har en intensiv process pågått för att byta medlemsregister 
eftersom nya svårigheter hela tiden tillkommit med nuvarande. Till grund för bytet ligger en lång 
kravspecifikation som byggts upp tidigare med hjälp av lokalföreningarnas inspel, av de 
medlemmar som anmält intresse av att bidra särskilt, samt av dem som använder det 
dagligdags på kansliet. Genomlysningar av sju olika medlemssystem, upprepade möten med 
fyra av de bästa och lovord från referensanvändare har lett till att vi nu landat i ett nytt 
medlemsregister som vi kommer att gå över till i början av hösten.  

Mer info kommer! 

Vi behöver era årsmöteshandlingar! 
Vi vet att många föreningar brottats med att ställa om verksamheten till fler digitala möten. Det 
har inte varit lätt för alla och många årsmöten har blivit försenade. I många fall har det ändå gått 
att lösa. För oss på förbundet är det väldigt viktigt att få så kompletta årsmöteshandlingar som 
möjligt, både av demokratiska och ekonomiska orsaker. Känner du dig osäker på vilka 
handlingar som ska in, kolla i Attention-Nytt nummer 2, som finns på webben  här 

Projektstart Ung Dialog 
Riksförbundet har fått medel för att starta ett 3-årigt projekt vars syfte är att placerade barn och 
unga med NPF ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när det vårdas 
utanför hemmet. Målet är att under projekttiden introducera och etablera metoder som gör att 
barn och ungdomar på institution/familjehem i högre grad blir lyssnade till samt får möjlighet att 
bli aktiva och medskapande aktörer.  

Målgruppen är unga i ålder 14-25 år med NPF som har erfarenhet av att vara placerade i 
familjehem eller HVB. Dessutom vill vi nå och samarbeta med yrkesverksamma som möter 
målgruppen, anhöriga, beslutsfattare och myndighetsutövare. Projektledare är Fanny Eklund 
och kommunikatör är Jacqueline Hellman Treschow.  

https://attention.se/wp-content/uploads/2020/02/attention-nytt-nr-2-2020.pdf


Ny satsning på anhörigstöd 
Förbundet har anställt Jenny Kindgren som verksamhetsutvecklare för anhörigstöd. Hon har 
arbetat länge med anhörigfrågor, både på Attention och kommunalt. En av hennes uppgifter är 
att stötta och utbilda föreningarna i anhörigfrågor.  

Bland annat erbjuder hon coachning/handledning på distans för alla samtalsledare i de 
föreningar som redan nu har samtalsgrupper av olika slag. Om någon är intresserad av 
coachning/handledning via Digitala möten eller telefon, så är de välkomna att kontakta Jenny via mejl 
jenny.kindgren@attention.se eller telefon 076-698 53 54 för att boka in en tid. 

Under senhösten kommer Jenny, att erbjuda utbildning för nya och gamla samtalsledare som vill 
bedriva anhöriggrupper i lokalföreningarna. Planen är att under hösten hålla tre 
utbildningstillfällen för samtalsledare på tre olika ställen i Sverige. Förhoppningsvis kommer vi 
sedan kunna fortsätta erbjuda utbildningar på fler ställen. 

Höstens kurser  
Via Attention Utbildning erbjuder vi 
kunskap om hur man blir bättre på   
att bemöta och stödja personer med ADHD, autism eller någon annan neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning (NPF). Kurserna - Nu även Online! – vänder sig till anställda, beslutsfattare 
och alla andra som vill veta mer om barn, ungdomar och vuxna med NPF. Utbildningarna 
kombinerar teori och praktik och våra föreläsare är erfarna utbildare. Aktuellt kursutbud finner du 
här 

JO: Fel att rutinmässigt kräva drogtest vid behandling av adhd 
Det är fel att utsättas för rutinmässiga obligatoriska drogtester för att patienter ska få 
centralstimulerande läkemedelsbehandling av adhd. Det anser Riksdagens ombudsmän, JO 
efter att ha prövat flera anmälningar i frågan. 

Riksförbundet Attention har under årens lopp vid flera tillfällen träffat Socialstyrelsen i den här 
frågan. Attention har berättat om våra medlemmars upplevelse av det integritetskränkande i att 
utsättas för rutinmässiga obligatoriska drogtester, dessutom i en utsträckning som inte drabbar 
andra patientgrupper.  

Testningen motiveras av att det finns en förhöjd risk för missbruk. Att vården gör upprepade 
drogtester onödigt ofta när det saknas tecken på drogproblematik finner vi oacceptabelt, vilket vi 
också får stöd i från Socialstyrelsen. 

– Bra att JO är så tydlig med att slentrianmässiga drogtester av alla ADHD-patienter inte ska få 
förekomma, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Vi förutsätter att beslutet leder till nya 
riktlinjer som tar större hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar. 

Läs JO:s uttalande här>> 

Attentions svar på förslaget om översyn av yrket personlig assistans 
Riksförbundet Attention har tagit del av remissversionen ”Översyn av yrket personlig assistans – 
ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor”. Fokus i utredningen ligger nästan helt på assistenternas 
arbetsmiljö och arbetsvillkor. Assistansanvändarnas perspektiv får ett mycket begränsat 
utrymme i utredningen.  

-Vi är positiva till de förbättringar av utbildning och stöd till assistenter som föreslås, men har i 
vårt svar betonat vikten av användarens makt och inflytande i personlig assistans, säger 
Attentions ordförande Anki Sandberg. Läs hela svaret här 

 

 Kunskap gör skillnad 

mailto:jenny.kindgren@attention.se
https://attention.se/utbildning/
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/06/jo-fel-att-rutinmassigt-krava-drogtest-vid-behandling-av-adhd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=jo-fel-att-rutinmassigt-krava-drogtest-vid-behandling-av-adhd
https://attention.se/2020/06/attentions-remissvar-pa-forslaget-om-oversyn-av-yrket-personlig-assistans-ett-viktigt-yrke-som-fortjanar-bra-villkor-s2020-00202-sof/
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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 

KIND :s jubileumskonferens på webben 
KIND, är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd, som Attention 
samarbetar med i många frågor. Den 12 juni firade centret 10 år med eventet sedan dess setts 
av mer än 11 000 personer på Facebook (7 800 personer) och på Karolinska Institutets 
Youtube-sida (3 600 personer). Jubileets film är därmed just nu den mest sedda KI-filmen på 
sista tiden. 

Vill du också ta del av dagen så använd denna länk: KIND 10 år 

Livsviktiga snack 
Suicide Zero ger ut bok för att förebygga självmord hos unga. Boken ”Livsviktiga snack” kommer 
de närmaste dagarna skickas hem till alla svenska hushåll med 9-åringar hemma. Boken riktar 
sig till barn i åldern 9 - 12 år och deras föräldrar. Suicide Zero vill med boken arbeta 
förebyggande genom att lära barn och föräldrar hur man uttrycker och pratar om känslor. I 
”Livsviktiga snack” finns konkreta fakta men även tips och övningar.  

Ladda ner boken och 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 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 

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

Skön sommar önskar vi er alla! 

 

https://www.nok.se/attention?page=1&tags=
https://www.youtube.com/watch?v=N10HrdGx81I
http://gantrack5.com/t/l/4702779/0_MjQzNTk1NjMxNTQ3Mg==/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/
https://www.facebook.com/pg/AttentionRiks/fundraisers/

