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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!  

Avisering av årets medlemsavgift 
Avierna för att betala årets medlemsavgifter skickades i början av december ut per e-post, eller 
för de som saknar sådan, per brev. I utskicken fanns en betallänk så att medlemmen direkt kan 
betala via swish eller med kort, de kan också logga in och betala via Mina Sidor. Dilemmat är att 
en del sådana försändelser hamnar i skräpposten. En påminnelse kommer därför att skickas via 
sms i början av nästa vecka. 

För medlemmar som anmält medlemskap mellan oktober-december 2020 utgår ingen faktura 
utan deras medlemsavgift gäller för hela 2021. 

Vill du veta mer om hur medlemsregistret hanteras, läs på här: attention.se/medlemsregistret 

Var ska jag hamna – rapport från Ung dialog 
Riksförbundet Attentions projekt Ung Dialogs färska rapport med 100 röster från placerade barn 
och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) visar på brister och okunskap 
inom samhällsvården som inte går att blunda för. 

De 100 rösterna från rapporten ”Var ska jag hamna?” visar på hur barn och unga med NPF är 
särskilt utsatta för redan kända problem i samhällsvården som bristande stöd, otillräckliga 
vårdinsatser, vårdsammanbrott, hot och våld och avsaknad av någon som bryr sig. 

Lanseringskonferens vård- och insatsprogram adhd 
Sveriges kommuner och regioner har tagit fram ett nationellt vård- och insatsprogram för adhd. 
Syftet är att öka användningen av kunskapsbaserade insatser och att bidra till bättre vård och 
stöd. Attention har aktivt deltagit arbetet som ser det som ett viktigt steg på vägen för att förbättra 
stödet till våra medlemmar. Programmet lanseras på en digital kostnadsfri konferens den 11/2, kl. 
08:30 - 12:00. Mer information finner du via denna länk: lansering VIP-adhd 

Prata påverkansarbete? 
Bedriver ni påverkansarbete idag eller skulle ni vilja göra men har inte kommit igång? Matilda 
(intressepolitisk utredare) och Jennifer (lokalföreningsstöd) vill gärna träffa er som är intresserade 
av att prata om lokalt påverkansarbete samt föreningsaktiviteter. Vi vill gärna höra hur ni arbetar 
idag och/eller om ni har tankar kring vad ni skulle vilja göra! Mejla Jennifer för att anmäla ert 
intresse - jennifer.blomkvist@attention.se 

Nyheter från Trots allt! 
Under våren kommer projektet att starta digitala samtalsgrupper för föräldrar till barn med 
ODD/trotsproblematik. Vi har rekryterat åtta samtalsledare från våra lokalföreningar runtom i 
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landet, som så snart som möjligt ska komma igång och testa materialet som finns i den digitala 
studieplattformen Learnify. Har ni några frågor kring detta kan ni kontakta Anna-Maria Lundberg 
på Studieförbundet Vuxenskolan som ansvarar för grupperna:  anna-maria.lundberg@sv.se 

I mellandagarna publicerades två artiklar om ODD och projektet på Aftonbladet, artiklarna finns 
att läsa här: 

www.aftonbladet.se/family/foraldrar-till-barn-med-trotsyndrom-mots-av-fordomar 

www.aftonbladet.se/family/marias-14-arige-son-har-trotssyndrom 

Attention och Hejlskov släpper bok riktad till socialtjänsten 
Attentions projekt Familjelyftet har genomfört djupintervjuer med handläggare från socialtjänsten, 
samt skickat ut en enkät till handläggare. Resultaten är anmärkningsvärda. Handläggarna 
uppskattar att mer än 50 procent av deras klienter har en NPF-diagnos. Trots det, så saknar sju 
av tio socialsekreterare utbildning inom om funktionsnedsättningarna. 

Under 2021 börjar troligen den nya socialtjänstlagen att gälla. I den står det tydligt om vikten av 
tillgänglighet och att alla ska kunna delta i samhället. Elisabeth Sundström Graversen, Attentions 
kanslichef och psykologen Bo Hejlskov Elvén har skrivit en bok med titeln “Npf och socialtjänsten 
– lagstiftning, bemötande och anpassningar” för att råda bot på denna kunskapslucka. Boken 
finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se 

Idrott och hälsa i skolan – hur blir undervisningen tillgänglig för alla elever? 
Fredag den 12 februari 2021, klockan 12.00–13.00 

Barn och unga med funktionsnedsättning rör sig mindre än sina kamrater och deltar i lägre grad i 
föreningsidrott. Ämnet idrott och hälsa i skolan har därför extra stor betydelse för elevgrupper 
med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till ett digitalt 
lunchseminarium där frågan om fysisk aktivitet för barn och unga med funktionsnedsättning 
debatteras av forskare, lärare, elever, företrädare för myndigheter och föreningsidrotten. 
Seminariet utgår från en forskningsöversikt från Skolforskningsinstitutet och SPSM. 

Frågor att diskutera: 

• Hur kan lärare engagera alla elever i ämnet idrott och hälsa?  
• Hur kan andra aktörer bidra till att barn och unga med funktionsnedsättning får tillgång till 

mer fysisk aktivitet?  

Seminariet är kostnadsfritt och du registrerar dig via den här länken: 

https://spsm.zoom.us/webinar/register/WN_Dy93pLQBSCWbXL3xZTsQhg 

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 
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