
Nr 11 – 10 december 2020 

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

Lanseringskonferens vård- och insatsprogram adhd 
En arbetsgrupp inom 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. 

Programmet ska lanseras på en digital kostnadsfri konferens den 11 februari 2021, kl. 09:00 - 
12:00, här hittar du länk till anmälan 

Vårens förbundsstämma blir digital 
Med tanke på pandemin och det är oklart när vi åter kan ses utan risk för smittspridning har 
styrelsen beslutat att vårens förbundsstämma ska genomföras digitalt. Mötet äger rum lördagen 
den 22 maj. Mer information kommer i februari efter att styrelsen haft sitt nästa sammanträde. 
Sista dag för att skicka in motioner är den 31/12, använd adressen: kansliet@attention.se  

Vårens kurser 
Via Attention Utbildning erbjuder vi kunskap om hur man blir bättre på att bemöta och stödja 
personer med NPF. Kurserna vänder sig till anställda, beslutsfattare och alla andra som vill veta 
mer om våra medlemsgrupper. Utbildningarna kombinerar teori och praktik och våra föreläsare 
är erfarna utbildare. Aktuellt kursutbud finner du här 

Projektnytt 
I nästa vecka genomför vi en kampanj kring trots. Genom det projekt vi bedriver vet vi att det är 
ett känsligt och svårt ämne. Många tvekar att berätta för andra då man känner att man lämnar ut 
sina barn eller sin familj. Information inkl. en gratis föreläsning om trotsproblematik finner du här. 

Inom ramen för vår satsning på tjejer och kvinnor kommer vi att skicka två böcker och info om var 
föreningarna kan hitta material som tagits fram under arbetet med satsningen som pågått under 
året. 

Tidningens utgivningsplan 2021 
Teman för numren för nästa år: 1 Äldre 2 Boende, 3 Skola, 4 Behandling/vård. Tips och förslag 
lämnas till kommunikatorer@attention.se 

Om du känner till företag som kan vara intresserade av att nå våra medlemsgrupper så tipsa om 
att de kan boka annonsutrymme. Den som bokar helårsannonsering innan 16 december får ni 
20% rabatt, mer information och utgivningsplan finner du här 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYM0XPn9-8w8HAbynV3Yw07vHD9WPTsbLJxzDmqyvExMxn-A/viewform
mailto:kansliet@attention.se
https://attention.se/utbildning/
https://attention.se/varaprojekt/trots-allt/
mailto:kommunikatorer@attention.se
https://attention.se/om-oss/annonser-tidning-och-webb/
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Nytt diskussionsmaterial riktat till anhöriga 
Förra numret av vår tidning hade temat “Leva nära”. Jenny Kindgren som jobbar med Attentions 
anhörigstöd har skrivit diskussionsfrågor kopplade till specifika artiklar i tidningen.  

– Den här tidningen innehöll verkligen superbra artiklar! Jag kände att det skulle vara givande i 
dessa mörka och isolerade tider att få igång samtalen ute bland våra anhöriga. Min förhoppning 
är att frågorna funkar lika bra hemma vid matbordet som i mindre digitala grupper ute i våra 
föreningar, säger Jenny Kindgren. 

De olika diskussionsfrågorna hittar ni här 

Attentions remissvar om resursskolor 
Attention har lämnat synpunkter på delbetänkandet En annan möjlighet till särskilt stöd – 
reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42). I remissvaret lyfte vi bland annat vikten av 
att ha elevens behov i fokus vid insatser och stöd samt vikten av kunskap och kompetens hos de 
som arbetar närmast eleverna. Hela svaret läser du här 

Enkät om utmaningar och konsekvenser av corona-pandemin 
Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått i uppdrag av regeringen att samla in de olika 
konsekvenser, erfarenheter och utmaningar som corona-pandemin hittills kan ha inneburit för 
barn och unga med funktionsnedsättning och deras familjer. Här hittar du som vill bidra länkar till 
undersökningen: 

Ungdomsenkäten för unga 16-24 år 
Externa kanaler: https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=41146iWXvc9qeRbff5CZQ 
Föräldraenkäten 
Externa kanaler: https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?u=41145iWxoeinY2ghtGD2A 

Tidiga och samordnade insatser 
I Attention arbetar vi för att vård, skola och socialtjänst ska bli bättre på att samordna sitt stöd till 
barn och unga samt att alla ska kunna få hjälp i tid. Tidiga samordnade insatser kräver att 
personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen 
behövs för att skapa en helhet kring runt barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. 

Det pågår en intressant satsning på detta som Socialstyrelsen och Skolverket gemensamt 
ansvarar för. Läs mer på https://kunskapsguiden 

God Jul & Gott Nytt År 
Året är på väg mot sitt slut och vi vill tacka alla som bidragit med olika insatser. Kansliets växel 
kommer att vara stängd vecka 52 och vecka 1. Den 8 januari är vi tillbaks som vanligt. 
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