
Nr 3 – 16 mars 2021 

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

Dags att anmäla ombud till stämman den 22 maj 
Stämman i år hålls digitalt den 22/5 mellan kl. 10.00 och 16.30. Reservtid: kl. 17.30-19.30. 

Dagordningen hittar du HÄR 

Varje lokalförening har rätt till 1 ombud. Ett medlemsantal över 300 medlemmar per den 31/12 
ger 2 ombud och fler än 500 medlemmar ger 3 ombud. Vi hoppas att se er där - anmäl era 
ombud före den 12 april via Anmälan till stämman 

Handlingarna kommer att vara tillgängliga på webben från och med den 26 april. 

Utbildning för förtroendevalda 
Studieförbundet Vuxenskolan, som är Riksförbundets studieförbund, har tagit fram ett 
grundmaterial i en box som är till för personer som är aktiva i en ideell förening. Du kan gå 
igenom materialet på egen hand eller starta en studiecirkel kring det. 

För dig som redan har föreningskunskap men önskar hjälp att komma vidare finns verktygslådan! 
https://www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen/ 

Autism- och Aspergerförbundet lanserar rapporten Förlorade år 
Autism- och Aspergerförbundet lanserar rapporten Förlorade år - från byråkratins väntrum Hur 
ser livsvillkoren ut för ungdomar och unga vuxna med autism? I rapporten Förlorade år - från 
byråkratins väntrum får ni ta del av personliga berättelser som skildrar den krock som uppstår 
mellan individens förmåga och samhällets krav. 

Måndagen den 22 mars klockan 10.00 bjuder Autism- och Aspergerförbundet in till en webbsänd 
lansering som du hittar här: https://youtu.be/yCMWYiP7BoE  

Lanseringen går även att ta del av i efterhand.  

Civil Rights Defenders 
Civil Rights Defenders erbjuder flera olika typer av rådgivning. Till exempel kostnadsfri 
information och rådgivning om hur du kan tillvarata dina rättigheter när det gäller 
diskrimineringsfrågor eller få hjälp med säkerhet: https://crd.org/sv/radgivning/ 

Internationell konsensus om adhd 
Adhd är som vi vet en diagnos som väcker känslor och som det alltid råder felaktiga 
föreställningar kring. Därför välkomnar vi den sammanställning av kunskapsläget baserad på 
forskningsstudier från hela världen som ett antal forskare tagit initiativ till. Bland annat har 

https://attention.se/wp-content/uploads/2021/02/dagordning-forbundsstamma-2021-05-22.pdf
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyCMWYiP7BoE%3Ffbclid%3DIwAR1XLhAme1vmGtnprQQHn0Zu9Ky8t8rNSw_DWuYbXJc3eLWMv9Y4lVRwBOs&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7Cb625e6f4bf114926ae7808d8e3d08bd1%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637509832284884256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bZd6Y0NMtR2cGRvLYQYHFAtw9BW8i%2FGBuxbz6LVGdWQ%3D&reserved=0
https://crd.org/sv/radgivning/
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professor Sven Bölte, medlem i Attentions Kunskapsråd, deltagit. Rapporten visar hur viktigt det 
är med tidiga insatser för att undvika de många negativa konsekvenser som funktionsnedsättning 
ofta leder till. Hela rapporten finns här: International ADHD Consensus Statement 

Förhindra skolmisslyckande – ur ett internationellt perspektiv 
Specialpedagogiska skolmyndigheten ingår i nätverket European Agency, där man samverkar för 
att förbättra skolsystemens förmåga att tillgodose elevers olika behov. Nätverket har genomfört 
ett projekt där man kartlagt hur olika länder i Europa arbetar för att motverka skolmisslyckanden. I 
projektet har medlemsländerna definierat detta som: 

”Skolmisslyckande är när ett system misslyckas med att tillhandahålla inkluderande undervisning 
som leder till god kunskapsinhämtning, engagemang och delaktighet i samhället och övergång till 
ett stabilt vuxenliv”. Mer information finns i rapporten här 

NSPH, bjuder in till inspirationskonferensen Visa vägar 2021 

 
 

Tidpunkt: 7 maj klockan 9.00 – 12.00 

Plats: digital utsändning via https://nsph.se/evenemang/visa-vagar-2021/ 

Visa vägar 2021 är en halvdagskonferens som visar på möjligheterna med verktyg och metoder 
för ökat brukarinflytande inom psykiatrisk vård och omsorg.  

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av brukarorienterat utvecklingsarbete för att 
förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatri. Läs mer om och anmäl 
dig till konferensen på NSPH:s hemsida: https://nsph.se/evenemang/visa-vagar-2021/ 

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 

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

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014976342100049X?fbclid=IwAR1S-g_Nuj_Ohoo0yZo-DBkaqIbpyNuedyeS9bk5J1dnK3lXydz1ilXC3t4
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnsph.se%2Fevenemang%2Fvisa-vagar-2021%2F&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C9608818e2e034311d64808d8cd33d42a%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637484969782302715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mUy8ZfQi1uIiFrOixFyTiAujOfC0ks4kP%2FNTjbuUJ8A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnsph.se%2Fevenemang%2Fvisa-vagar-2021%2F&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C9608818e2e034311d64808d8cd33d42a%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637484969782302715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mUy8ZfQi1uIiFrOixFyTiAujOfC0ks4kP%2FNTjbuUJ8A%3D&reserved=0
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