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INLEDNING
År 2019 innebar att Attention återigen växer och att vi löst merparten av de problem som var
förknippade med förra årets byte av medlemsregister. Tre nya föreningar har anslutits under
året. De nya tillskotten är Attention Ulricehamn, Attention Kiruna och Attention Söderhamn.
Informationen om det som sker internt inom riksförbundet och vårt intressepolitiska arbete
har löpande förbättrats. Det interna nyhetsbrevet ”Attention-Nytt” utkom under året med 12
nummer, vi använde både webben, Facebook och förbundstidningen för att informera om vårt
arbete.
Ambitionen att sprida information utåt har varit fortsatt hög. Den information som vi tagit
fram, i form av foldrar, skrifter, böcker, nyhetsbrev, tidningar, hemsida och filmer, uppskattas
inte bara av medlemmar utan visas i sociala medier och köps in via Attentions webbutik av
skolor, medier, myndigheter, socialtjänst, landsting och övriga vårdgivare.
Vi har fortsatt att vara aktiva intressepolitiskt och påverkat genom opinionsbildning.
Attention har synts i media, deltagit i debatter, skrivit artiklar och debattinlägg för att lyfta
fram vår syn på vad samhället borde erbjuda våra medlemmar. Vi medverkar i brukarråd,
dialog- och samrådsgrupper i den omfattning vi har resurser till. Vi skickar skrivelser och
svarar på remisser om förslag till förändringar av lagar, regler och förordningar. Vi arbetar
brett med dessa frågor, men inom skola, arbetsliv och anhörigstöd har vi gjort extra insatser.
I frågor som gäller inflytande i övergripande vårdpolitiska frågor har vi fortsatt haft ett
givande samarbete inom NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Med hjälp av
Funktionsrätt Sverige, har Attention arbetat aktivt för att påverka funktionshinderspolitiken
och övergripande samhällsfrågor.
Styrelsens strategi är att fortsätta att arbeta för att riksförbundets intäktsbas breddas bland
annat via samarbete med andra organisationer, projekt och egen försäljning av material och
utbildning. Attention har under året arbetat vidare med flera utvecklingsprojekt, se närmare
redovisning längre fram i denna rapport. Vi har under året beviljats medel för två nya projekt,
ett som rör familjer med barn som har en trotsproblematik och ett om ADHD hos äldre.
Denna verksamhetsberättelse skildrar det arbete som görs nationellt i riksförbundet.
Redogörelser för det som görs i riksförbundets lokala föreningar återfinns i respektive
förenings verksamhetsberättelse.

MEDLEMMAR
Riksförbundet Attention har ökat under året med 240 medlemmar till 14 477 den 31 december 2019.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Huvudmedlemmar

8 473

9 083

9 681

9 877 10 239

8 870

8 532

Familjemedlemmar

4 562

4 813

5 349

5 718

6 088

4 853

5 475

516

539

523

510

516

514

430

13 551

14 440

15 553

16 105 16 843

14 237

14 477

Stödmedlemmar
Totalt antal
medlemmar
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FÖRBUNDSSTYRELSEN
Styrelsen leder riksförbundets löpande verksamhet mellan årsmötena och förvaltar dess
tillgångar. Styrelsens huvuduppgift är:
- Att skapa största möjliga förtroende för organisationens idé utåt och inåt.
- Att leda, företräda och utveckla organisationen för bästa möjliga resultat.
- Att stärka delaktighet och engagemang genom att verka för ett positivt arbetsklimat
inom riksförbundet.
- Att utöva organisationens arbetsgivaransvar, d.v.s. att inom gällande lagar och avtal
skapa goda förutsättningar för personalens arbete.

FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Nuvarande styrelse valdes i maj 2019 och sitter i två år:
Ordförande
- Ann-Kristin Sandberg, Stockholms län
Vice ordförande
- Eric Donell, Uppsala län
Ordinarie ledamöter
- Tina Höglund, Västernorrlands län
- Lena Björklund-Olofsson, Västerbottens län
- Inger Nilsson, Skåne län
- Anders Noreliusson, Gävleborgs län
- Sven Östlund, Västra Götaland län
- Egil Aasgaard, Västra Götaland län
- Cecilia Ingard, Uppsala län
Suppleanter
- Elizabeth Odalen Bjord, Värmlands län
- Jiang Millington, Stockholms län
- Birgitta Nordfors Johansson, Stockholms län
Styrelsens Arbetsutskott (AU) utgörs av ordförande, vice ordförande och ledamoten Anders
Noreliusson. AU:s viktigaste uppgift är att förbereda styrelsens möten, inklusive de ärenden
som ska behandlas där, samt att utgöra ett samrådsorgan när det gäller kansli- och
personalfrågor. Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden.
Styrelsens arbete baseras på verksamhetsplanen och de olika intressen som respektive
ledamot har. När och var möten ska hållas fram till nästa årsmöte, antecknas i ett kalendarium
som publiceras på hemsidan. Styrelsens sammanträden hålls i regel på kansliet.
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ARBETSFÖRDELNING INOM STYRELSEN
Arbetsfördelning inom styrelsen bygger på var och ens intresse och möjlighet att avsätta tid
utöver deltagandet i styrelsemötena. Attention bjuds in till många informations- och
samrådsmöten, men vi har inte kapacitet att delta i allt.
De flesta styrelseledamöter ingår i en eller flera samråds- och arbetsgrupper, se nedan.
Observera att listan endast avser uppdrag och grupper som berör riksförbundet. Flera av
ledamöterna är också aktiva lokalt.
Listan omfattar också några uppdrag där riksförbundet representeras av anställda.

Ledamot

Uppdragsfördelning inom förbundsstyrelsen

Ann-Kristin Sandberg

Förbundsordförande
Arbetsutskottet (AU)
Ordförande Kunskapsrådet
ADHD Europa och nordiskt samarbete
Styrelseordförande Attention Utbildning
Regeringens funktionshindersdelegation
Funktionsrätt Sverige, ordförandemöten

Eric Donell

Vice ordförande
Arbetsutskottet (AU)
Arbetsgruppen Tourette
Attentions representant i Attention Utbildnings stämma

Tina Höglund

Specialpedagogiska Skolmyndighetens nationella intresseråd
Skolverkets samrådsgrupp
Skolinspektionens samrådsgrupp

Lena Björklund-Olofsson

Kunskapsrådet
Ledamot av styrgruppen för BUSA, Nationellt kvalitetsregister
för behandlingsuppföljning av ADHD

Inger Nilsson

Skolfrågor
Språkstörningsfrågor

Anders Noreliusson

Arbetsutskottet (AU)
Anhörigfrågor

Sven Östlund

Habiliteringsfrågor

Egil Aasgaard

Rådet för Tillgänglighet och Användbarhet för personer med
Funktionsnedsättning, RTAF
Lokalföreningsfrågor

Cecilia Ingard

Psykiatriutveckling
Brukarinflytandefrågor
Arbetsgruppen för PO-frågor

Elisabeth Odalen Bjord

Anhörigfrågor
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Arbetsgruppen för Attentions sommarkurs
Jiang Millington

Skolfrågor
Folkhälsomyndighetens nationella intresseråd för
suicidprevention

Birgitta Nordfors Johansson

Förskola och skola

KUNSKAPSRÅDET
Riksförbundet Attentions Kunskapsråd är ett beredningsorgan till förbundsstyrelsen och har
till uppgift att bistå riksförbundet med professionell sakkunskap inom området
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Rådet har haft två möten under året.
Därutöver har kontakter tagits vid behov av sakkunnigbedömning, utbyte av information och
medverkan vid konferenser. Rådet utgör därmed ett stort stöd till riksförbundet i frågor där vi
behöver professionell kompetens. Ledamöterna i rådet består av personer med medicinsk och
psykologisk-pedagogisk kompetens. I rådet ingår även ordföranden och ytterligare en
representant från förbundsstyrelsen.
Rådets uppgift är att:

-

-

Informera förbundsstyrelsen och kansliet om utvecklingen inom respektive
fackområde, bland annat genom att uppmärksamma aktuella forskningsrön och
litteratur av intresse.
Hjälpa förbundsstyrelsen och kansliet med granskning och bedömning av forskning,
behandlingsmetoder och pedagogiska modeller inom riksförbundets intresseområde.
Ge förbundsstyrelsen och kansliet förslag, tips och idéer om professionella kontakter,
verksamheter och frågor som kan vara av intresse för riksförbundet.
Utgöra ett konsultativt och rådgivande stöd till förbundsstyrelsen och kansliet i andra
frågor som kräver särskild professionell sakkunskap.

Under året har rådet haft följande sammansättning:
- Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention
- Lena Björklund Olofsson, ledamot av förbundsstyrelsen
- Agneta Hellström, tidigare enhetschef ADHD-center
- Annika Brar, överläkare och psykiater
- Astrid Frylmark, leg. logoped
- Charlotta Borg Skoglund, läkare och specialist i psykiatri och allmän medicin,
SMART Psykiatri
- Ida Israelsson, socialsekreterare
- Thomas Ahlstrand, Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)
- Henrik Pelling, överläkare och barnpsykiater
- Katarina Lindström, överläkare, barnneurolog
- Lena Westholm leg. psykolog/konsulent
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-

Sven Bölte, professor och chef för Center of Neurodevelopmental Disorders, KIND
vid Karolinska Institutet

ARBETSGRUPPER
Arbetsgrupper är ett viktigt komplement till det vanliga styrelsearbetet. Det ger möjlighet att
fokusera och gå lite djupare i en fråga. Aktiva grupper rapporterar kontinuerligt sitt arbete till
styrelsen och informerar om det som sker i förbundets olika informationskanaler.

ARBETSGRUPP TOURETTE
Gruppen jobbar med att sprida kunskap om Tourette syndrom. En viktig kunskapskälla är den
årliga europeiska konferensen som 2019 hölls i Hannover, Tyskland. Där samlas
yrkesverksamma, anhöriga och de som har egen diagnos för några intensiva dagar av
kunskapsspridning, uppdatering och nätverkande. Inte minst är det viktigt för de olika
patientföreningarna i Europa att träffas och knyta kontakter.
Programmet innehöll många föreläsningar; bland annat om behandling, samsjuklighet och
beteendeproblem.
Utifrån en kanadensisk forskare kan man konstatera att man jobbat alldeles rätt i Uppsala.
Den behandling, via internet, som tagits fram i Stockholm har fått pris för detta.
I Holland har lägerverksamhet visat goda resultat.
Två av gruppens medlemmar deltog på denna konferens. 2020 års konferens hålls i Lausanne,
Schweiz.
Gruppen jobbar bland annat med att erbjuda en föreläsningsdag om Tourette, där alla i
gruppen föreläser utifrån sitt perspektiv. Vi har genomfört detta hos barn- och
ungdomspsykiatrin, BUP i Gävle med väldigt positiv kritik efteråt.
Eric har i Uppsala tagit emot en delegation från norska regeringen med inriktning på
Tourette. De genomförde en omvärldsanalys och undrade bl.a. hur det fungerade med
Arbetsgruppen Tourette inom Attention, bra/mindre bra med det. Delegationen jobbar med
att förbättra nationella riktlinjer.
Arbetsgruppen består av:
Najah Khalifa - barnneurolog
Henrik Pelling - barnpsykiater
Eva Videnberg - behandlare
Eric Donell - egen diagnos
Maria Christensson - Fröman - Lärare och förälder
Maria Thysell - egen diagnos

VALBEREDNINGEN
Den sittande valberedningen valdes på stämman 2019. Attention har en aktiv valberedning
som följer verksamheten kontinuerligt, deltar på interna möten för att lära känna föreningarna
och styrelsens ledamöter så att de kan föreslå bästa möjliga styrelse när det återigen är dags
för val 2021. Därutöver håller ledamöterna kontinuerlig kontakt med varandra via mejl och
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telefon.
Valberedningen består av följande ledamöter:
- Eva Ahlqvist, Skåne län (sammankallande)
- Birgitta Engholm, Stockholms län
- Anikka Holstein, Södermanlands län
- Bengt Westling, Norrbottens län

REVISORER
Förbundsstämman valde två ordinarie revisorer och två ersättare för dessa. Revisorerna ska
granska förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning, genomföra revision av
räkenskaperna samt avge revisionsberättelse.
För den ekonomiska granskningen har styrelsen anlitat Margaretha Morén, revisor på BDO
Sverige. Suppleant utses vid behov inom företaget.
Till verksamhetsrevisorer utsågs Anneli Andersson (ordinarie), Attention Västerås och Jan
Grundelius (suppleant), Attention Dalarna.

INTRESSEPOLITISKA INSATSER
De intressepolitiska frågorna spelar en viktig roll i Attentions arbete. Vägledande för arbetet
är de mål som finns i verksamhetsplanen och i de intressepolitiska
programmen/plattformarna. Sedan förbundsstämman i maj 2019 har Attention en
verksamhetsplan som löper 2019–2020.
I det intressepolitiska uppdraget ingår att följa de samhällspolitiska diskussionerna i frågor
som är viktiga för medlemmarna, att knyta kontakter med politiker, tjänstemän, utredningar,
opinionsbildare, föreningsaktiva och medlemmar, besvara prioriterade remisser och lyfta våra
viktiga frågor hos myndigheter och i media. Det är förbundets intressepolitiska ombudsman
som samordnar arbetet i samråd med förbundsordföranden. Ombudsmannen stödjer även de
nationella projekten med råd och stöd kring intressepolitiska ställningstaganden.
Intresset för Attentions arbete och medlemsgrupper ökar stadigt. Under året har nya kontakter
tagits med oss från myndigheter, statliga utredningar och beslutsfattare i syfte att öka
samarbetet med Attention och efterhöra våra åsikter. På samma sätt tar vi aktiv kontakt med
nämnda aktörer i frågor där våra inspel behövs. Belastningen på kansliet är tidvis hög för att
hinna med alla viktiga kontakter.
Ombudsmannen, ordföranden och andra medarbetare på kansliet samt representanter från
förbundsstyrelsen har träffat myndigheter, politiker och andra opinionsbildare och fört fram
våra medlemmars erfarenheter och det Attention arbetar för. Bland annat har förbundet träffat
Arbetsförmedlingen, Konsumentverket, Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska
Skolmyndigheten (SPSM), Myndigheten för Delaktighet (MFD), Försäkringskassan,
Socialstyrelsen, Statens Institutionsstyrelse (SiS), Kriminalvården, Statskontoret,
Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL), Domstolsväsendet och Rikspolisstyrelsen m fl.
Under året har Attention haft kontakt med politiker från riksdagen samt representanter för den
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rödgröna regeringen. Till detta kommer ett stort antal kontakter via mejl och telefonsamtal.
Flera av Attentions lokalföreningar har fått stöd och hjälp i intressepolitiska frågor.
Attention deltar regelbundet i Funktionsrätt Sveriges verksamhet, bland annat i
samrådsmöten, remissmöten och som referensorganisation i frågor där Attentions kunskap
behövs. Attention har också medverkat, bland annat som en av gruppledarna, i arbetet med
framtagandet av civilsamhällets rapport ”Respekt för rättigheter? om hur Sverige lever upp
till funktionsrättskonventionen, ett arbete som Funktionsrätt Sverige samordnat. I det arbetet
har ingått möten med tjänstemän från olika departement för att redogöra för bristerna inom
olika samhällsområden (till exempel skola, rättsväsende och arbete) för personer med
funktionsnedsättning.
Nationell samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är också en löpande samarbetspartners, bland
annat i besvarandet av remisser samt deltagande i olika referensgrupper. Samarbetet med
andra förbund och organisationer har resulterat i ett ökat fokus på våra prioriterade frågor.
Under året har vi skrivit flera debattartiklar tillsammans med andra organisationer samt
samarbetat kring bland annat skrivelser. Attention har också medverkat i Almedalen liksom
mässor och konferenser av olika slag, däribland MR-dagarna.
Attentions förbundsstämma beslutade våren 2019 att följande frågor skulle prioriteras i det
intressepolitiska arbetet:

VÅRD OCH STÖD
Vi arbetar för en god, jämlik och rättvis tillgång till vård, behandling och stödinsatser av god
kvalité anpassade utifrån individens behov och funktionssätt, med fokus på tidiga insatser, för
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga oavsett
ålder, kön, geografisk hemvist, funktionsnedsättning eller social status.
Fokus: Attention ska verka för att öka kunskapen om NPF, samsjuklighet och livsvillkoren för
personer med NPF och deras anhöriga. Vi ska också arbeta för tidig upptäckt och tidiga
adekvata insatser som är samordnade samt att utveckla samverkan mellan psykiatri,
missbruk och kommunernas insatser. Delaktighet ska eftersträvas även hos barn. Särskild
uppmärksamhet ska ägnas åt barn- och ungdomspsykiatrin och stödet till barn och ungdomar
med NPF. Anhöriga ska erbjudas bra stöd av god kvalitet som minskar stress, oro och risk
för egen sjukskrivning. Stödet ska präglas av god samverkan och samordnade insatser med
användande av samordnad individuell plan (SIP) (från verksamhetsplanen).
Mycket glädjande har Socialstyrelsen under året påbörjat ett arbete med att ta fram nationella
riktlinjer för NPF, något som Attention har kämpat för i flera år. Attention är involverad i det
arbetet, liksom i arbetet med framtagande av nationellt vårdprogram ADHD som SKL
ansvarar för. Det är också positivt att Socialstyrelsen tagit fram rapporten ”Konsekvenser för
vuxna med diagnosen ADHD. Kartläggning och analys” med viktiga resultat om
samsjuklighet och livsvillkor för personer med NPF som kan användas i vårt fortsatta
påverkansarbete. Attention har bidragit med kunskap och erfarenheter i arbetet med rapporten
som också fått medial spridning.
Utöver ovanstående har Attention medverkat och bidragit med viktiga inspel i flertalet
utredningar som syftar till bättre vård och stöd, inte minst för personer med NPF och
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samsjuklighet. Bland annat har vi träffat Socialstyrelsen med anledning av uppdrag att se
över kunskapsläget när det gäller vård av ätstörningar inom hälso- och sjukvården. Vi har
berättat om sambanden mellan NPF och ätstörningar och tryckt på behovet av ADHDscreening i vård av ätstörningar. Attention har också medverkat i flera möten med utredare
vid Socialstyrelsen med anledning av uppdraget att ta fram en kartläggning av samsjuklighet i
form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Vi har lyft behovet av NPF-screening inte
minst utifrån forskning som säger att 25-40 procent av vuxna som söker vård för sitt
missbruk har ADHD, men också behovet av samverkan mellan vård och psykiatri liksom
strukturer som ser till att personer i missbruk som också är i behov av att få utredning eller
vård utifrån ADHD tillförsäkras adekvata insatser. Rapporten ”Kartläggning av samsjuklighet
i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik” publicerades i november 2019.
Attention har också under året arbetet för att öka kunskapen om att en stor andel av de barn
som är placerade har NPF och att kunskapen om NPF därför måste öka hos såväl socialtjänst
som hos de som tar emot barnen, liksom samverkan med vården för att säkerställa att barnen
får sitt vårdbehov tillgodosett. Attention har bland annat lyft detta i debattartiklar samt i
möten med myndigheter och politiker. Attention har också lämnat synpunkter på
Socialstyrelsens förslag om kunskapsstöd för HVB (se remissvar) samt träffat Statskontoret
med anledning av uppdrag (som ett led i regeringens åtgärdspaket för Trygga HVB) att göra
en myndighetsanalys av SiS verksamhet.
Inom ramen för SiS brukarråd har Attention fortsatt att föra fram behovet av mer kunskap om
NPF. Under året har vi också haft ett enskilt möte med SiS nya generaldirektör som tillträdde
augusti 2019. Vi har bland annat lyft det faktum att en stor andel av de som finns inom SiS
har NPF, vilket gör att det finns behov av fortbildning inom NPF samt en handlingsplan
utifrån det. Vi har också fört fram behovet av tillgång till meningsfulla aktiviteter för de
unga.
Attention har också träffat Socialstyrelsen med anledning av ett uppdrag om unga
lagöverträdare samt besvarat remisser med anledning av att kunskapsstöd, handbok och
allmänna råd tagits fram inom ramen för uppdraget (se remissvar). I dessa remissvar och
möten har vi särskilt lyft behovet av att eventuell NPF identifieras och att kunskap om dessa
överförs till polis och rättsväsende i ett tidigt skede så att utredning, rättsprocess och insatser
får förutsättningar att bli adekvata.
Attention har också träffat Folkhälsomyndigheten med syfte att NPF behöver komma in i det
suicidpreventiva arbetet. Vi har berättat om ökad risk för suicid hos personer med NPF samt
att skolan behöver lyftas in i det suicidpreventiva arbetet då den orsakar psykisk ohälsa hos
alltför många elever med NPF. Mötet ledde till att Attention numera ingår i
Folkhälsomyndighetens nationella intressegrupp för suicidprevention.
Attention fanns representerade i Almedalen för samtal med politiker och beslutsfattare, bland
annat medverkade Attention i seminarierna ”Köfri BUP – hur går vi från politiskt löfte till
gemensam kraftsamling?”, arrangerat av NSPH och ”ADHD-diagnos, lång väg dit men vad
händer sedan?”, arrangerat av Takeda.
Attention har också skrivit debattartiklar, medverkat i media och uppvaktat politiker med
anledning av vården för personer med ADHD och de långa köerna hos BUP och framfört de
behov som finns av utveckling inom detta område. Samt deltagit på seminarium i Almedalen
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på temat. Attention har också deltagit i samtal på Miljöpartiet i Skånes utbildningsdag på
temat BUP och NPF.
Attention har också under året på olika sätt lyft situationen för anhöriga som har barn med
NPF. Under våren har vi genomfört en anhörigenkät med drygt 3000 svar som
sammanställdes i enkätrapporten ”Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt
till stöd”. Attention har använt resultaten för att påverka genom att anordna
frukostseminarium, debattartiklar och i möten med politiker och beslutsfattare. Resultaten
användes också då det stod klart att regeringen avsåg att en nationell anhörigstrategi endast
skulle omfatta anhöriga som vårdar äldre, initierade Attention debattartikeln ”Nationell
anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga” som undertecknades av sammanlagt sju
organisationer däribland Funktionsrätt Sverige och Anhörigas Riksförbund. Arbetet gav
resultat, regeringen lyssnade på vår kritik och ändrade sitt beslut till att strategin ska gälla alla
anhöriga.
Attention har också deltagit i dialogmöte hos Myndigheten för Delaktighet (MFD) om
levnadsvillkoren för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Attention lyfte brister i
skolan gällande kunskap om NPF och stöd och anpassningar, svårighet att få adekvat stöd
som anhörig liksom höga sjukskrivningstal inom denna föräldragrupp.
Andra frågor som Attention lyft på området:
• Riksförbundet fortsätter att följa arbetet i BUSA-registret, det nationella
kvalitetsregister som avser ADHD, via vår representant Lena Björklund-Olofsson.
• Deltagande i styrgruppen för HabQ, Nationellt kvalitetsregister för habilitering, via vår
representant Sven Östlund.
• Attention samverkar med NSPH för att stärka vårt inflytande inom vård och omsorg,
bland annat i Försäkringskassans funktionshindersråd där Attention sedan hösten
2016 representerar NSPH. I rådet har Attention lyft och drivit de problem som finns
inom aktivitetsersättningen, hur ökade avslag drabbar personer med
funktionsnedsättning, hur regler kring läkarintyg slår mot NSPH:s medlemsgrupper
och behovet av lösningar samt behovet av ökad tillgänglighet hos Försäkringskassan
för målgruppen.
• Attention har uppvaktat Socialstyrelsen med anledning av rutinmässiga obligatoriska
drogtester i samband med behandling av ADHD-läkemedel. Attention har framfört att
vi finner det oacceptabelt att vården gör upprepade drogtester onödigt ofta när det
saknas tecken på drogproblematik, vilket vi också får stöd i från Socialstyrelsen.
Tillgänglig patientinformation om skälen till testerna och hur de ska genomföras
behöver tas fram. Vi anser också att arbetet med att ta fram och använda mindre
integritetskränkande tester ska påskyndas och har därför undersökt utvecklingen inom
salivtester. På Sahlgrenska universitetssjukhuset har nya analysmetoder utvecklats
som lett till att psykiatrienheter övergått till salivtester.

ARBETE
Arbetsmarknaden ska vara öppen och fri från diskriminering. Den ska präglas av mångfald
och vara tillgänglig för personer med NPF och personer i arbete ska ha en tillgänglig och
anpassad arbetsplats. Alla personer med NPF ska, utifrån sina förutsättningar, ha tillgång
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till arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning.
Fokus: Arbetsgivare och stödfunktioner ska se vinsterna med att anställa personer med NPF,
ha kunskap om NPF och adekvata stödinsatser. Arbetsgivaren ska uppmuntras att skapa
tillgängliga arbetsplatser. Det ska finnas adekvat och individanpassat samhällsstöd, för
arbetssökande och arbetstagare samt till arbetsgivare. Kommunen ska samverka med
relevanta aktörer, till exempel socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa, i syfte att
identifiera och stödja personer i inaktivitet till arbete, studier eller annan sysselsättning
(från verksamhetsplanen).
Under året har vi sett ett ökat intresse från arbetsgivare och fackliga organisationer om NPF
och arbetsliv. Attention har intervjuats i fackliga tidskrifter, såsom Sveriges ingenjörers
medlemstidning och i Unionens medlemstidning. Attention har föreläst om NPF och hur
psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan förebyggas för MFD:s strategiska råd för
funktionshinderspolitiken som består av tjugotvå myndighetschefer. Attention har uppvaktat
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och lyft den diskriminering personer med NPF kan
möta i arbetslivet. Det ledde till att Attention bjöds in att föreläsa om NPF och arbetsliv för
fackens likabehandlingsnätverk med representanter för olika fackliga organisationer. Vidare
kontakter med enskilda organisationer för fortsatt samarbeten kring dessa frågor har sedan
tagits. Attention har medverkat i panelsamtal på MR-frågorna i seminariet "För en arbetsplats
fri från diskriminering" arrangerat av DO.
Attention har på olika sätt också agerat kring problem inom socialförsäkringen. Attention har
träffat både socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Försäkringskassan och berättat
om hur ökade avslag på ansökningar om aktivitetsersättning drabbar unga med NPF. Det är
mycket glädjande att regeringen nu gett Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) i uppdrag
att titta på hur Försäkringskassan utreder ansökningar om aktivitetsersättning och
sjukpenning, samt Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på
sin ansökan om aktivitetsersättning.
Attention har också med anledning av Socialstyrelsens och FK:s gemensamma uppdrag om
att verka för att samarbetet och dialogen mellan FK och vården förbättras gällande
sjukskrivningsprocess och läkarintyg, lyft att FK skärpt tillämpningen utan att ha säkrat att
vården hängt med, vilket lett till att sjuka faller mellan stolarna liksom att vården har svårt att
uppfylla de krav som FK uppställer och särskilt personer med kognitiva svårigheter kommer i
kläm.
Se också under avsnittet Vård och stöd om där Attentions deltagande i Försäkringskassans
funktionshindersråd som representerar NSPH.

SKOLA FÖR ALLA
Skolan ska vara likvärdig, tillgänglig och ge elever med NPF förutsättningar att lyckas. Vårt
arbete ska syfta till att eleverna ska få tillgång till de rättigheter som skollagen fastställer,
såsom anpassningar och annat individanpassat stöd. Det ska finnas resurser, kunskap och
kompetens att möta varje elevs förutsättningar, vilket är beroende av en god samverkan
mellan elever, vårdnadshavare, skolans personal och elevhälsan samt andra instanser som
eleven har kontakt med. All samverkan ska ha elevens bästa för ögonen.
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Fokus: Bevaka att januariöverenskommelsens punkt om att grundläggande specialpedagogik
ska ingå i alla lärarutbildningar genomförs samt verka för att även skolledarutbildningar
ingår i satsningen. Ett speciellt fokus ska läggas vid rektorns roll och hur skolan organiseras
för att framgångsrikt möta elever med funktionsnedsättningar.
Individuellt anpassat stöd, inkluderande insatser för att motverka problematisk skolfrånvaro,
ska ges tidig och Elevhälsan ska stärkas med kompetens om NPF och arbeta strukturerat och
förebyggande tillsammans med lärarna. Tillgången till elevhälsans personal ska vara
tillräcklig med hänsyn till behovet på skolan.
Skolan ska samverka med vårdnadshavare, som ska ses som en viktig samverkanspartner och
resurs för skolans förståelse av elevernas behov. Skolan ska på ett effektivt och självklart sätt
samverka med andra relevanta aktörer, till exempel vård och socialtjänst, för att skapa bästa
förutsättningar för eleven att lyckas i skolan.
Skolhuvudmännen ska tillsätta de resurser och ge de förutsättningar som krävs för att leva
upp till de rättigheter som föreskrivs i skollagen och övriga regelverk. Vi ska verka för
införandet av en ”Lex Alissa” där skolorna ska anmäla sig själva då de misslyckas att få
elever att komma till skolan samt att socialtjänst och BUP bör kunna göra anmälningar när
de ser att skolan inte fungerar. Stöd och anpassningar utifrån barnets behov ska fortsätta
under fritidsverksamheten och inte bara finnas under skoldagen.
(från verksamhetsplanen).
Attention har under året arbetat på olika sätt för att skolan ska bli mer tillgänglig för elever
med NPF. Attention har skrivit flera debattartiklar (se sammanställning av debattartiklar)
intervjuats i media, haft kontakter med statliga myndigheter samt uppvaktat och träffat
politiker. Attention för löpande fram behovet av kartläggning av elevernas behov, anpassade
lärmiljöer och stödåtgärder, ökad samverkan internt och externt, ökad kunskap om NPF hos
skolpersonalen samt skolledare, ofta med de alarmerande resultaten från Attentions
skolenkäter genomförda under 2017 som grund. Attention har också deltagit i ett
rundabordssamtal med utbildningsminister Anna Ekström om insatser som behövs för att
elever som behöver stöd ska nå målen. Då lyftes bland annat behovet av mer kunskap om
NPF så att eleverna möts med adekvat stöd och anpassningar, men också behovet av nationell
frånvarostatistik.
Ända sedan Attentions start har förbundet arbetat för en stärkt lärarutbildning där NPF ingår
som obligatoriskt block. Att NPF ska bli obligatorisk kunskap på lärarutbildningarna skrevs
in i januariavtalet.
Attention har också i flera artiklar lyft problematisk skolfrånvaro hos elever med NPF samt
behovet av nationell frånvarostatistik och att en nationell handlingsplan tas fram kring
problematisk skolfrånvaro liksom handlingsprogram kring hur närvaro hos elever med NPF
främjas och hur elever kan få stöd. Under december genomförde förbundet en
enkätundersökning om skolfrånvaro för att undersöka hur vårdnadshavare som har barn med
frånvaro upplever att skolor och kommuner arbetar för att stödja barn med skolfrånvaro
tillbaka. Lanseringen genomfördes i januari 2020. Attention har också medverkat i det
webbsända frukostseminariet ”Hur främjar vi närvaro och förebygger frånvaro i skolan bland
elever med funktionsnedsättning? arrangerade av SPSM.
Attention har under året medverkat i en referensgrupp till utredningen ”En utredning som
syftar till att skapa bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de
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kunskapskrav som minst ska nås” (Dir. 2017:88). Attention har också uppvaktat DO och lyft
diskrimineringen i skolan av elever med NPF, även i uppvaktning av Folkhälsomyndigheten
har Attention lyft skolan som en viktig faktor att lyfta in i det suicidpreventiva arbetet.

FRITID
Föreningsidrotten och annan fritidsverksamhet ska vara tillgänglig för personer med NPF
och ge förutsättningar för dessa att utvecklas och vilja stanna kvar inom idrotten och annan
fritidsverksamhet. (från verksamhetsplanen, läs mer under bilaga 1 – Fritidsavsnittet).
Attentions projekt ”Idrott för alla” har fram till projektets slut i maj arbetat löpande med att
öka tillgängligheten inom föreningsidrotten och för att öka kommunernas insatser för att göra
fritidsverksamheter tillgängliga. I januari arrangerades ett frukostseminarium i Idrottens hus
och i maj arrangerades framtidskonferensen Idrott för alla som avslutades med ett
panelsamtal där bland annat Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, Helene Öberg
statssekreterare regeringen, Johan Norberg professor Malmö Universitet, Christina Heilborn
programchef UNICEF samt en representant från SKL deltog. Under året lanserades också
webben fritid.attention.se som innehåller material för kommuner och idrottsrörelsen att
använda i utvecklandet av sina fritidsverksamheter.
Attention har också under året träffat politiker för att berätta om projektet och hur
kommunerna kan ta en mer samordnande roll för att barn och unga, oavsett
funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund eller etniskt ursprung, som idag står utan
meningsfulla fritidsaktiviteter ska hitta in.

FÖRENING OCH FÖRBUND
Attention har tagit fram en guide för lokalt påverkansarbete, som syftar till att stödja våra
föreningar i det intressepolitiska arbetet på lokal och regional nivå. Studieförbundet
Vuxenskolan arbetar med att ta fram ett studiematerial utifrån guiden.
I februari arrangerade förbundet tillsammans med Attention Stockholms län ett
intressepolitiskt samverkansseminarium för föreningarna i Stockholms län med syftet att
utbyta erfarenheter och undersöka hur Riksförbundet, Länsföreningen och de lokala
föreningarna kan samverka mer.

REMISSER, SKRIVELSER OCH DEBATTARTIKLAR
Under året har förbundet lämnat följande remissvar, skrivelser och debattartiklar:
Remissvar:
• Socialstyrelsens förslag till ”Barn och unga som begår brott. Kunskapsstöd om riskoch skyddsfaktorer för att identifiera, utreda och bedöma behov för barn och unga
med normbrytande beteende” (oktober 2019)
• Skolverkets förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner
(oktober 2019)
• Socialstyrelsens förslag till ”Barn och unga som begår brott. Handbok för
socialtjänstens arbete enligt SoL och LuL” (oktober 2019)
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•
•

Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller
unga lagöverträdare (oktober 2019)
Socialstyrelsens förslag "Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete.
Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga" (april 2019

Skrivelser:
• Skrivelser till Socialstyrelsen angående utarbetandet av nationella riktlinjer för NPF
(juni 2019 respektive november 2019)
• Skrivelse till Socialdepartementet angående behov av ökat statligt stöd till
verksamheten med personligt ombud (2019-07-02)
• Skrivelse till Socialstyrelsen angående drogtest av ADHD-patienter (2019-04-03)
• Skrivelse till Socialstyrelsen gällande vad Attention vill att Socialstyrelsen ska driva
på (2019-03-25)
Debattartiklar:
• ”Statistik ger chans till bättre levnadsvillkor”, publicerad i Dagens Samhälle 4
februari (FUB, Riksförbundet Attention, Autism- och Aspergerförbundet,
Afasiförbundet)
• ”Hårdare tag funkar inte för alla skolbarn” publicerad i Dagens samhälle 2 april
(Riksförbundet Attention)
• Barn i behov drabbas när elevhälsan sviker, publicerad i Dagens Samhälle 12 april
(Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention m.fl.)
• Skola och socialtjänst sviker barn med NPF, publicerad i Dagens Samhälle 6 maj
(Riksförbundet Attention)
• Omedelbara åtgärder krävs mot hemmasittandet publicerad i Dagens Samhälle 12 juni
(Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention)
• Attention: Om BEO läggs ned förvärras situationen, publicerad i Altinget 27 augusti
(Riksförbundet Attention)
• ”NPF-familjerna går konstant på knäna”, publicerad i Dagens Samhälle 30 september
(Riksförbundet Attention)
• ”Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga” publiceras i Altinget 21
oktober (Riksförbundet Attention, Funktionsrätt Sverige, Anhörigas Riksförbund
m.fl.)
• ” ADHD långt ifrån en superkraft för alla”, publiceras i SVT Opinion 5 november
(Riksförbundet Attention)
• ”Elever med autism och ADHD fråntas sin skolgång”, publiceras i Dagens Samhälle
28 november (Autism- och Aspergerförbundet, Riksförbundet Attention)
• ” ”Ensidiga kö-satsningar hjälper inte BUP”, publiceras i Dagens Samhälle 22
november (professor Sven Bölte och Riksförbundet Attention)
• ”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel” publicerad i Dagens Medicin
13 december (Sveriges Arbetsterapeuter, Riksförbundet Attention m.fl.)
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•

”Arbetsförmedlingen diskriminerar personer med kognitiva svårigheter”, publicerad
20 december i Altinget (Riksförbundet Attention och Attention Globen).

INFORMATION OCH KUNSKAPSSPRIDNING
Information- och kunskapsspridning är fortsatt en central del av Attentions verksamhet.
Händelser och aktiviteter under 2019 har bekräftat att intresset för neuropsykiatriska
diagnoser och behovet av mer kunskap om vad det innebär att leva med NPF bara ökar.
Attention ska vara en professionell aktör som har kunskap, som påverkar och erbjuder
gemenskap med fokus på ett bra och fungerande liv för personer med NPF och deras
anhöriga. Kommunikationsarbetet stödjer organisationen i de målen och rustar för att kunna
leva upp till nya kommunikativa förväntningar.
Statistik
Huvudsajten attention.se har slagit ett all-time-high-rekord år 2019 - med över en miljon
sidvisningar, totalt 1 091 024 sidvisningar. Huvudsajten fortsätter att öka i antalet
besökare, som har stigit från 308 008 användare till 387 999 tusen användare, vilket är en
ökning med mer än 25 %. Vi har ökat vårt antal följare och gilla-markeringar på Facebook,
i slutet av 2019 har vi 24 159 följare och 24 145 gilla-markeringar av sidan (en ökning
med 3 293 följare och en ökning med 3099 gilla-markeringar, jämfört med 2018).
Riksförbundet Attentions LinkedIn som upprättades under 2018 har ökat från 16 följare till
181 följare under 2019, en ökning med 1 031,25%. Under hösten 2019 har det även skett
en satsning på Attentions Instagram, som har resulterat i att vi har 1400 följare, en ökning
med 149 % från 2018. Även Attention Play har under 2019 fått 631 nya prenumeranter och
fortsätter växa.

WEBBPLATSEN
Andelen personer som besöker sidan via mobil fortsätter att öka. De flesta besöker
webbsidan på mobil (61,56%) eller platta (5,66%) och resten (32,78%) via dator. Främsta
vägen besökarna använder för att komma till webbplatsen är via olika sökmotorer (68,5 %).
En intressant förändring är den ökade webbplatstrafiken från våra sociala medier 13,6%,
främst kommer trafiken via Facebook (11, 67 %). Direkttrafiken som kommer in är 13,4 %.
Även tiden besökarna spenderar på sajten har ökat något och avvisningsfrekvensen har
minskat. Vi kan dessutom se en stor ökning för antalet klick på interna länkar och antalet
nedladdade dokument jämfört med föregående år.
Den mest besökta sidan utöver startsidan, är fortfarande sidan om ADHD, tätt följd av sidan
om Aspergers och informationssidan om NPF.

SOCIALA MEDIER
Facebook
Vårt Facebook-konto hade 20 867 följare i slutet av 2018, i slutet av 2019 hade vi 24 159
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följare, en ökning med 3292 följare. Facebook är en stadigt växande kanal, där vi når både
våra föräldramålgrupper, unga vuxna och andra målgrupper. Under hösten har aktiviteten
varit särskilt hög.
Av de personer som följer oss uppskattas det vara 83 % kvinnor och 15 % män. Åldrarna fördelar
sig enligt följande: 13-17 år (0,9%), 18-24 år (1%), 25-34 år (9%), 35-44 år (27%), 45-54 år (31%),
55-64 år (11%) och 65 – uppåt (4%) (data är baserade på olika faktorer, inklusive information

om ålder och kön som användare anger i sina Facebook.

Det som engagerar mest på Facebooksidan är främst positiva och personliga berättelser
samt inlägg om sådant som behöver förändras.
Några av de mest engagerande inläggen under året (fet text = Attentions egna material)
(*Reaktioner syftar till gilla-markeringar, kommentarer och delningar):
- 20 nov / Attention meme/bild: Ena våra röster till en röst. Nådde ut till 89 665
personer och gav 4500 reaktioner*.
- 22 nov / Attention meme/bild: Rättvisa är inte att alla får lika, rättvisa är att alla
får det de behöver. Nådde ut till 82 397 personer och gav 5300 reaktioner.
- 3 okt/ Insändare Värmlands Folkblad: ”Hur länge ska föräldrarna orka?”. Nådde ut
till 71 423 personer och gav 3 100 reaktioner
- 29 nov / Aftonbladet länk: ”Skolan fälld för diskriminering mot Conrad, 10”. Nådde
ut till 63 286 personer och 1700 reaktioner.
LinkedIn
Riksförbundet Attentions LinkedIn konto som upprättades under 2018 har under 2019
ökat från 16 följare till 181 följare, en ökning med 1 031,25%. Det har även skett en
markant ökning i interaktion i form av räckvidd, delningar, gilla-markeringar och
kommentarer. Syftet med kontot är att föra en mer företagsinriktad kommunikation, med
inlägg som huvudsakligen vänder sig till företagare eller de som arbetar som konsulter.
Instagram
Under hösten 2019 har det skett en satsning på Attentions Instagram som har resulterat i att
vi har 1400 följare, en ökning med 149 % från 2018. Av våra följare så uppskattas 88% vara
kvinnor och 12 % vara män. Åldrarna fördelar sig enligt följande: 13-17 år (1%), 18-24 år
(3%), 25-34 år (19%), 35-44 år (39%), 45-54 år (28%), 55-64 år (8%) och 65 år och uppåt
(2%) (data är baserade på olika faktorer, inklusive information om ålder och kön som
användare anger i sina Instagramkonton). På Instagram har vi lyckats nå ut till en något
yngre målgrupp än på Facebook.
Youtube – Attention play
Film fortsätter att vara en attraktiv form för att informera om NPF. Attention har under året
producerat 14 nya filmer, en ökning från 2018 då man producerade 6 nya filmer.
Alla filmer 2019:
- Film 1 – Hannas berättelse om bemötande
- Film 2 – Britt Maris berättelse om bristen på kunskap
- Film 3 – Caritas berättelse om alla möten
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-

Film 4 – Lindas berättelse om att få en orosanmälan
Filmtrailer: Alla barns rätt till en meningsfull fritid
Långfilm: Alla barns rätt till en meningsfull fritid
Framtidskonferens Idrott för alla
Maja Arvidsson – om att arbeta förebyggande kring ungas fritid
Idrottens möjligheter och utmaningar
Vi har Tourette: en film om sex personer med Tourettes syndrom
Attention söker NPF-pappor
Har du förslag på ämnen till Familjelyftets podcast?

Attentions filmer i vår egen kanal ”Attention Play” har visats totalt 256 589 gånger och
har ökat med 631 nya prenumeranter (totalt 3 373 prenumeranter) under 2019. Även
interaktionerna har ökat i form av gilla-markeringar, kommentarer och delningar.
De populäraste filmerna är ”Imorgon ska jag vara normal”, ”Vad är ADHD?”, ”Vad är ASD?”
och ”Min skola – Erica” som toppar listan för mest sedda filmer.

Webbutik
Det har skett en modernisering och utveckling av Attentions webbutik under år 2019. Detta
resulterade i en förflyttning från den gamla portalen till en ny webbutiksportal i maj 2019.
Detta generar i en tvådelad statistik. Under båda perioderna är det dock samma produkter i
topp fyra (”Om ADHD - informationsmaterial för barn”, ”Om Asperger/AST informationsmaterial för barn”, ”Om Tourette-informationsmaterial för barn” och ”Så här!
Få skolan att funka).
Mest sålda produkterna i gamla butiken (jan-apr):
1. Om ADHD - informationsmaterial för barn (766) – 1528 sålda, för totalt 15 040 kr
2. Om Asperger/AST - informationsmaterial för barn (767) – 1225 sålda, för totalt 12
050 kr
3. Om Tourette - informationsmaterial för barn (768) – 356 sålda, för totalt 3 500 kr
4. Så här! Få skolan att funka (808) – 270 sålda, för totalt 6 475 kr
Mest sålda produkterna i nya butiken (maj-dec):
1. Om ADHD - för barn (766) – 2432 sålda, för totalt 44 010 kr
2. Om Asperger/AST - för barn (767) – 1623 sålda, för totalt 30 455 kr
3. Om Tourette - information för barn (768) – 324 sålda, för totalt 6 490 kr
4. Så här! Få skolan att funka (808) – 184 sålda, för totalt 8 420 kr

TIDNINGEN ATTENTION
Målgruppen för vår medlemstidning Attention är föräldrar och andra anhöriga till barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vuxna med egna funktionsnedsättningar samt
yrkesverksamma inom området. Grundtanken med det redaktionella innehållet är att ge
hopp och personliga exempel på hur man kan ta sig ur olika svårigheter. Vi avser att skriva
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om lösningar mer än om problem, utan att förringa de hinder som många av våra läsare
möter. Tidningens målsättning är att spegla utvecklingen inom det neuropsykiatriska
området. Tidningen tar också upp Attentions intressepolitiska arbete och beskriver
riksförbundets verksamhet runt om i landet.
Tidningen har under 2019 utkommit i fyra nummer på 32 sidor. Upplagan är omkring
11 000. Tidningen finns även att läsa som blädder-pdf på webben, med ett medelsnitt
på ca 1500 visningar per upplaga. Årets teman har varit meningsfull fritid, tillgängliga
lärmiljöer, förälder med egen diagnos och kvinnor med egen diagnos.

MEDIA OCH OPINIONSBILDNING
Pressmeddelanden som gått ut under året:
- Frukostseminarium 23 januari – Ny tränarutbildning för att möta barn med NPF (17 januari)
- NY RAPPORT: Okunskap om NPF hos socialtjänsten (31 januari)
- Attention lanserar ny sajt med fokus på alla barns rätt till en meningsfull fritid (2 maj)
KAMPANJ
Attention drog igång en nationell kampanj på temat Kämpa inte ensam mellan den 23-29
september 2019. Kampanjen startade en hashtag #kämpainteensam, som användes av
riksförbundet, lokalföreningar och medlemmar på sociala medier. Under kampanjveckan
delades det ut material för informationsspridning samt arrangerades aktiviteter i Attentions
lokalföreningar. Syftet med kampanjen var att uppmärksamma Attention och lyfta våra
frågor. ”Med fler medlemmar kan vi tillsammans bli ännu bättre på att kämpa för en bättre
livssituation för personer med NPF och deras anhöriga.”

LOKAL VERKSAMHET
Det lokala arbetet fortsätter att expandera och under året har tre stycken nya föreningar,
Attention Ulricehamn, Attention Kiruna och Attention Söderhamn anslutits till riksförbundet.
Två föreningar har tvingats lägga ner sin verksamhet, Attention Tierp-Älvkarleby och
Attention Mullsjö-Habo, som bägge haft svårt att driva föreningen framåt då
medlemsintresset inte har varit tillräckligt.
Förbundet har totalt 58 aktiva lokalföreningar samt 2 länsföreningar anslutna. Utöver detta är
det 4 föreningar, Attention KFV, Attention Örebro, Attention Ronneby-Blekinge och
Attention Lund, som under året legat vilande. Förbundet jobbar intensivt med att stötta dessa
föreningar så att de förhoppningsvis kan komma igång igen under 2020.
Samverkan inom riksförbundet är en fortsatt prioriterad fråga för kansli och förbundsstyrelse
som arbetar vidare på att utveckla kontakterna med föreningarna och genom detta stärka
deras viktiga arbete.

STÖD TILL LOKALFÖRENINGARNA
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Under året har det skett en omorganisering av kansliet vilket inneburit att stödet till
lokalföreningarna under en period fördelats på flera personer ifrån kansli och
förbundsstyrelse. Men från september finns en särskild kontaktperson som arbetar som
verksamhetsutvecklare med föreningsstöd som främsta fokus. Återrapportering sker
regelbundet till kanslichef och förbundsstyrelse.
Föreningsstödet innebär regelbunden kontakt med föreningarna för att fånga upp eventuella
svårigheter och även positiva erfarenheter. Lokalföreningarna vänder sig dagligen till
kansliet för att få information, vägledning, tips eller ta upp frågor rörande föreningsarbete.
Ett flertal föreningsbesök har gjorts vid sidan av individuella telefonmöten och
mailkonversationer.

Kansliet och förbundsstyrelsen har under året medverkat till:
-

Att besöka, informera och hålla kontakt med lokala föreningar runtom i landet
Att stötta extra nedläggningshotade lokalföreningar för fortsatt arbete
Att arbeta med samarbetsfrågor, konflikthantering och konfliktförebyggande arbete
som kan uppkomma i samarbete mellan olika personer i föreningarna
Att stärka arbetet och öka entusiasmen i de föreningar som behöver vägledning
Att vägleda arbetsgrupper inför bildande av nya föreningar
Främja kontakten och samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Kansliet har under 2019 fortsatt arbetet med att hålla alla som arbetar för Attention, både
personal och förtroendevalda informerade om det som händer inom riksförbundet och i
samhället när det gäller våra frågor. Förbundsordförande skickar ut månadsvisa nyhetsbrev
för att öka informationen till lokalföreningarna.
Riksförbundet erbjuder lokalföreningarna en möjlighet att ha sin hemsida på riksförbundets
webbplattform med gratis e-postadresser kopplade till domännamnet. Många föreningar har
valt riksförbundets plattform för att nå en enlighet vad gäller färger, loggor och övrig
uppbyggnad av hemsidan.

SOMMARKURS GREBBESTADS FOLKHÖGSKOLA
Årets vuxenläger som än en gång bytt namn, nu till sommarkurs, hölls även detta år på
Grebbestads folkhögskola i Bohuslän den första veckan i juli.
Lägrets syfte är att vara en mötesplats för personer med NPF som kanske har en mer isolerad
vardag. Här ges deltagarna en möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter, göra
utflykter i omgivningen samt lyssna på kunskapsgivande föreläsningar.
Nätverket som skapas genom lägret har spelat stor roll för deltagarna och de har fått en chans
att utvecklas genom gemensamma aktiviteter som de kanske tidigare inte provat på.
Sommarkursen genomfördes av ideellt engagerade funktionärer med stöd av kansliet.
Ansvariga för sommarträffen:
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Maria Christensson-Fröman
Elizabeth Odalen Bjord

EKONOMI
Riksförbundets ekonomi har ett underskott för 2019. I huvudsak beror underskottet på att vi
inte erhöll statsbidrag för besöksverksamheten inom Kriminalvården samt att riksförbundet
gjorde en för stor utbetalning av medlemsavgifterna till lokalföreningarna vilket berodde på
problem med medlemsregistret.
Riksförbundet har under 2019 vidtagit åtgärder för att stärka ekonomin. De administrativa
kostnaderna kommer att minska kraftigt successivt i takt med att avtal sagts upp eller
omförhandlats. Styrelsen har också beslutat om att säga upp hyresavtalet och ska söka nya
kanslilokaler som också är tänkta att bli mer ändamålsenligt utöver att vi räknar med en
besparing.
Våra viktigaste intäktskällor är statsbidrag och projektintäkter. Andra intäktskällor är
medlemsavgifter, egen försäljning och gåvor.
Våra utgifter består främst av kansli- och personalkostnader, registerhållning,
informationsaktiviteter, stöd till lokal verksamhet och konferenser.
För en mer detaljerad redovisning, se den ekonomiska rapporten.

KANSLIET
Kansliet har sina lokaler på Tjurhornsgränd, nära Globen i Stockholm. I lokalerna finns också
Attention Utbildning samt administrationsfunktionerna för Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa (NSPH) och Riksförbundet Hjärnkoll.
Kansliets arbete leds av kanslichefen.

PERSONAL
Riksförbundets kansli bestod i slutet av året av följande personer:
- Amanda Krantz, administratör
- Ann Apelgren, receptionist
- Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman
- Arne Kanth, kanslichef
- Cecilia Brusewitz, kommunikatör
- Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet
- Ewa Briding, ekonom
- Jacqueline Hellman Treschow, kommunikatör
- Jennifer Blomkvist, verksamhetsutvecklare för lokalt arbete
- Klara Cederqvist, projektledare Trots allt!
- Lena Jonsson, medlemsadministration
- Linnéa Rosenberg, kommunikatör
- Lovisa Schiller, kommunikatör/grafisk formgivare (föräldraledig)
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RIKSFÖRBUNDETS PROJEKT
Möjligheten att bedriva projekt är viktig för att Attention ska kunna vara med och utveckla
ny verksamhet. Genom våra projekt ges möjlighet att fokusera på särskilda frågor och
engagera ännu fler medlemmar i våra aktiviteter.

IDROTT FÖR ALLA
Det treåriga projektet Idrott för alla avslutades i maj 2019. Projektet finansierades av
Allmänna Arvsfonden och var ett nationellt samverkansprojekt som genomfördes via
två pilotkommuner: Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Övriga
samarbetspartners var Stockholms Idrottsförbund och andra specialidrottsförbund.
Övergripande mål för projektet - att barn och ungdomar med NPF-problematik (och andra
ungdomar som riskerar utanförskap) i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och
föreningsliv.
Under år 2019 har projektet:
Digitalt utbildningsmaterial
Projektet har i samarbetet med SISU Idrottsutbildarna tagit fram ett digitalt
utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF).
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/ledarskap/att-skapa-ett-inkluderandeledarskap-for-att-mota-idrottare-med-npf-diagnos/
Filmer
Projektet har producerat fyra filmer som är publicerade på Attentions Youtube.
Filmerna syftar till att sprida den kunskap som har kommit fram under projektet.
-

Alla barns rätt till en meningsfull fritid
Framtidskonferens Idrott för alla
Maja Arvidsson – om att arbeta förebyggande kring ungas fritid
Idrottens möjligheter och utmaningar

Meningsfull fritid lanserade ny webbsida https://fritid.attention.se/
Idrott för alla lanserade den digitala plattformen ”meningsfull fritid”. Här förmedlas
forskning och goda exempel på hur kommun, förening och individ kan påverka så att
fler unga får tillgång till kultur, idrott och föreningsliv.
Framtidkonferens
Den 3 maj 2019 arrangerade idrott för alla en Framtidskonferens tillsammans med
SKL i Stockholm. Beslutsfattare och tjänstemän samlades från Sveriges kommuner,
myndigheter och föreningsliv för att diskutera och debattera hur vi ska få en
meningsfull fritid för alla barn och unga.
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PROJEKTET FAMILJELYFTET
Familjelyftet har nu varit igång i ett år och fyra månader. Intresset för projektet har visat sig
vara mycket stort. Året startade med att lansera Familjelyftets rapport 1 som är en kvalitativ
beskrivning av medlemmarnas upplevelse av mötet med socialtjänsten. Rapporten är indelat i
fyra teman, Bemötande, Möten, Kunskap & Insatser och Orosanmälan. Det finns ett
reportage och en film på varje tema med en mamma.
Här kan du läsa rapporten och se filmerna: www.attention/familjelyftet.se
Under året har projektledaren ställt ut vid riksdagspartiernas kongresser och/eller mötesdagar.
Där har vi delat ut över 2000 exemplar av rapporten, visat filmer och samtalat med
beslutsfattare på både kommunal, regional och riksnivå. Vi deltog även vid
socialchefsdagarna i Umeå och Socionomdagarna i Älvsjö.
Projektledaren har deltagit/närvarat vid ett flertal relevanta konferenser och seminarier samt
föreläst om projektet.
Familjelyftet har haft två utbildningsdagar för socialtjänstpersonal i Knivsta och Älvkarleby.
Projektledaren har även deltagit i Diskrimineringsombudsmannens råd - berörande deras
arbete med diskriminering inom socialtjänsten. En viktig del i projektledarens arbete har varit
att fortsätta träffa lokalföreningar inom Attention.
Ett frukostseminarium med temat orosanmälan genomfördes i höstas.
Under våren genomfördes två metodgrupper vardera i samarbetskommunerna, Lidingö och
Jönköping. Utifrån rapportens teman samtalade grupperna som bestod av projektets två
målgrupper, familjer och handläggare inom socialtjänsten. Ett första steg i att finna nya
metoder för att möten mellan dessa grupper ska fungera bättre. Ett samarbete med Bo
Hejlskov Elvén, leg psykolog, som arbetar med föreläsningar, handledning och författare för
att sprida kunskap om lågaffektivt bemötande, har initierats. Planer för att få med Bo i en
kommande metodbok har påbörjats. Likaså att genomföra webbutbildning för projektets
räkning.
Nu pågår arbete med att ta fram en enkät som ska skickas ut till 1000 slumpmässigt utvalda
socialsekreterare via SSR Akademikerförbundets medlemsregister. Detta för att samla in
material till rapport 2, en beskrivning av målgrupp två, socialsekreterarnas perspektiv. Utöver
detta kommer djupintervjuer göras. Detta kommer sedan ligga grund för det slutgiltiga
metodmaterialet som ska tas fram år tre i projektet.

PROJEKTET TROTS ALLT!
Den 1 september 2019 startade projektet Trots allt! Projektet är ett treårigt projekt som
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finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektets målgrupp är familjer - vårdnadshavare,
syskon och barn med en trotsproblematik/utagerande beteende. I familjer där det finns barn
med trotsproblematik och utagerande beteenden kan både barn och föräldrar behöva extra
stöd för att orka med tillvaron. Projektet vill genom lokala aktiviteter och
folkbildningsinsatser stärka och stödja dessa familjer, i januari startar en pilotcirkel för att ta
fram ett metodmaterial som senare ska spridas till våra lokalföreningar. Utöver detta vill
projektet påverka attityder i omgivningen och därigenom bryta det stigma som ofta är
förknippat med detta beteende.
Projektet samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län där det finns en
processledare anställd. Utöver det samverkar projektet med olika aktörer så som Uppsala
universitet, BUP, anhörigkonsulenter, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga samt
Attentions lokalförening i Uppsala.
Under hösten har informationsmaterial och logga/layout för projektet tagits fram.
Projektledare har aktivt arbetat med att sprida information om att projektet finns inom
Uppsala kommun, men också till övriga Sverige genom våra lokalföreningar samt genom
Attentions hemsida och Instagram. Projektledaren och processledaren har också närvarat på
olika mässor och konferenser för att sprida information om projektet så som anhörigdagen på
NSPH, socionomdagarna, dysleximässan m fl. Utöver detta har det skrivits om projektet på
Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
I november besökte projektet Skånes lokalföreningar och hade tillsammans med dem en
öppen föreläsning på temat trots, trotssyndrom och utagerade beteende som hölls av Eric
Donell. Föreläsningen var mycket uppskattad och över sextio personer kom för att lyssna,
vilket också visar att detta är ett aktuellt tema.
En enkät skickades ut till Attentions medlemmar med frågor som syftade till att ge en bild av
hur det är att vara förälder till barn med trotsproblematik. Över 500 föräldrar svarade på
enkäten och en rapport kommer i början av februari 2020.
Två fokusgrupper har genomförts i Uppsala, det kom totalt sju mammor under de två
tillfällen som erbjöds. Dessa mammor utgör också den expertgrupp av föräldrar som ska
finnas med i projektet. Fler föräldrar har hört av sig och vill delta i projektet, främst från
Uppsala och Stockholm. Utöver fokusgrupperna bestämdes också teman för pilotcirkeln som
startar i januari i Uppsala.

BESÖKSVERKSAMHET
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är överrepresenterade bland intagna.
Enligt Kriminalvården är ”förekomsten av ADHD i fängelsepopulationer är mellan fem till tio
gånger högre än genomsnittet i befolkningen.”
Kriminalvården, Vi bryter den onda cirkeln (2016), Norrköping
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Attention har sedan ett antal år tillbaka bedrivit verksamhet lokalt med
frigivningsförberedande arbete, dvs att främja dömdas återanpassning till samhället. Under
året har föreningarna i Luleå-Boden-Norrbotten, Uddevalla, Nacka Värmdö och HaningeTyresö besökt anstalter och öppenvård i tre av Kriminalvårdens sex regioner.
För året har det dock inte utgått något statsbidrag från Kriminalvården och denna verksamhet
har därmed finansierats av riksförbundet. Riksförbundet kommer att i dialog med
Kriminalvården göra en översyn av hur samarbetet kan utvecklas.

STÖD TILL ANHÖRIGA
Socialstyrelsen har beviljat Riksförbundet Attention ett stöd på 500 000 kronor i statsbidrag
för 2019. Statsbidraget skulle gå till två verksamhetsmål.
• Att synliggöra pappor/manliga vårdnadshavare i deras roll som anhöriga till barn med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i syfte att öka andra pappors/manliga
vårdnadshavares kunskap om och delaktighet i sina barns livssituation.
• Att stärka anhöriga till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning genom att
utbyta erfarenheter och därmed skapa en förbättrad livssituation.
Under första delen av året startade vi temakvällar som vände sig till manliga vårdnadshavare
och där ledaren var en manlig hjärnkollsambassadör. Temakvällarna hölls i Stockholm och
var mycket uppskattade. För att komma i kontakt med fler pappor runt om i landet gjordes en
”efterlysning” via sociala medier vilket gav stor respons. Vi fick in många fina berättelser via
mail och har också intervjuat några pappor. Detta material håller vi på att sammanställa för
att kunna sprida vidare.
För att bredda Förbundets materialutbud har vi filmat och kommer att filma ytterligare
pappor med temat erfarenheter från olika livsteman.
Under våren genomförde vi en enkätundersökning gällande anhörigas situation som förälder
till barn med en NPF. Vi fick rekordhögt svarsfrekvens, över 3 000 medlemmar svarade. Det
är tydligt att situationen för många av våra medlemmar är påfrestande. Över 44 procent
svarade att de har eller är sjukskrivna, pga. utmattning.
Utifrån enkätsvaren bjöd vi in till ett frukostseminarium där två forskare deltog, Ritva
Gough från Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Tatja Hirvikoski från
KIND. Vi diskuterade hur situationen ser ut och vad som skulle behövas göra för att
underlätta för de anhörigas situation.
Sista veckan i september genomförde vi en kampanj för att uppmärksamma anhöriga
#kämpainteensam. Genom kampanjen ville vi stärka lokalföreningarna och deras medlemmar
i känslan av att inte stå ensam. VI är många som varje dag gör ett stort arbete för våra
anhöriga, stora som små. Därför var det med stor förvåning när regeringen och socialminister
Lena Hallengren talade om en anhörigstrategi gällande äldre, och helt glömde bort vår
målgrupp. Efter ett flertal debattartiklar mm beslutade sig regeringen för att ändra så att
anhörigstrategin som ska tas fram även kommer att gälla vår målgrupp.
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I november deltog Riksförbundet Attention i NSPH:s återkommande dag för anhöriga och
talade om målgruppen föräldrar som också har en egen diagnos. En mycket uppskattad
inspirationsdag om och för anhöriga.
Under året har vi besökt flera lokalföreningar runt om i landet för att möta anhöriga, samtala
om deras situation och försöka inspirera hur våra lokalföreningar kan arbeta med stödjande
insatser själva och tillsammans med anhörigkonsulenter och Studieförbundet Vuxenskolan.

ATTENTION UTBILDNING AB
Attentions utbildningsbolag har haft en vikande trend när det gäller antalet kursdeltagare och
förfrågningar ang. uppdragsutbildningar. Inom den öppna kursverksamheten har bolaget
under året haft totalt 8 kursdagar. Grundkursen om NPF har varit den kurs som lockat flest
deltagare, men även Lösningsfokus och Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö har attraherat
deltagare. Bolaget har under året samarbetat med lokalföreningar i Stockholm, Göteborg och
Umeå.
Tretton uppdragsutbildningar på mellan en halv och en hel dag har genomförts i samarbete
med externa konsulter. Bolaget går åter med vinst och kan arbeta vidare med ungefär samma
ambitionsnivå. Eftersom bolaget nu har en mindre verksamhet tackades två externa
styrelseledamöter Stefan Lahti och Ernst Ödmansson av i juni. Bolagets styrelse består nu av
ordförande och vice ordförande. För mer information se www.attention-utbildning.se

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER
FUNKTIONSRÄTT SVERIGE
Attention ingår sedan 2004 i Funktionsrätt Sverige (före detta Handikappförbunden), en
paraplyorganisation som består av 44 funktionshindersorganisationer. Funktionshinderrörelsen har även bildat samarbetsorgan på kommun- och länsnivå, där en del av våra
lokalföreningar är aktiva. Funktionsrätt Sverige strävar efter att vara funktionshinderrörelsens
enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Det övergripande målet är ett
samhälle som är öppet för alla, där alla har lika möjlighet att vara delaktiga.
Grundinställningen är att frågor kring funktionshinder både ska betraktas som välfärdspolitiska och som frågor om mänskliga rättigheter samt att de flesta samhällsområden har en
funktionsnedsättningsaspekt. Det funktionshinderspolitiska arbetet baseras till stor del på FNkonventionen för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och
jämlikhet.
Via medlemskapet i Funktionsrätt Sverige har Attention kunnat teckna den deltagarolycksfallsförsäkring som erbjuds medlemsorganisationerna via Folksam. Försäkringen
innebär att alla medlemmar som drabbas av olycksfall vid verksamhet anordnad av
riksförbundet eller av en lokal- eller länsföreningar kan få ersättning. Ytterligare information
om försäkringen, med nummer K66104, ges i första hand av Folksam.

NATIONELL SAMVERKAN PSYKISK HÄLSA (NSPH)
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Attention är medlem i NSPH, en samarbetsorganisation för fördjupad samverkan mellan 13
organisationer inom psykiatrin. NSPH bildades våren 2007, har sin bakgrund i och bygger
vidare på det samarbete som etablerades under Nationell Psykiatrisamordning 2004-2006.
NSPH:s uppdrag är att utveckla metoder för att skapa ökat inflytande för patienter, brukare
och anhöriga, såväl på nationell som på lokal och regional nivå. NSPH genomför konferenser
och möten för att öka dialogen med beslutsfattare i kommuner och landsting. Via NSPH får
Attention ökade möjlighet att påverka det arbete som pågår inom socialdepartementet, SKL,
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra nationella myndigheter för att utveckla
psykiatrin.

FOLKBILDNING
Attention har i flera år arbetat för ett stärkt samarbete med folkbildningen, främst i form av
att verka för att våra projekt och föreningar ska använda studiecirkeln som arbetsmetod. Flera
studiecirklar har genomförts i anhörigfrågor.
Vi har sedan år 2016 ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Det har följts av
flera kontakter för att vidareutveckla kontakterna mellan Attention och Vuxenskolan.
Samarbetet har även omfattat utbildning för personal och visst projektsamarbete.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Intresset för internationellt samarbete har alltid varit stort inom Attention, inte minst för att vi
känt en trygghet i att kunna luta oss emot den internationella vetenskapen kring
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Attention har genom åren hållit kontakt med
föreläsare från USA och Europa med hög kompetens på området. Riksförbundets
internationella arbete har under året innefattat såväl Norden som Europa.

NORDISKA SAMARBETSGRUPPEN
Attention deltar i den nordiska samarbetsgruppen för ADHD som bildats för
erfarenhetsutbyte mellan de nordiska intresseorganisationerna samt för gemensamma
aktiviteter. Många av de frågor som diskuteras inom förbunden är likartade och mår väl av att
diskuteras gemensamt för att hitta bra lösningar.
Samarbetsgruppen består av två representanter per land, ordförande och kanslichef. I år höll
gruppen sitt möte i Oslo.

ADHD EUROPA
Sedan några år finns det en europeisk samarbetsorganisation med namnet ADHD Europa,
som Attention är medlem i. Förberedelserna har skett via aktivt nätverksarbete där Attention
varit en av cirka 25 deltagande organisationer.
Målen för ADHD Europa är att:
- Förbättra livskvaliteten för personer och familjer med ADHD
- Stärka personer med ADHD och deras familjer så att det kan ta vara på sina
rättigheter och möjligheter fullt ut
Målen ska uppnås via insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om
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funktionsnedsättningen i samhället. Informationen ska vara av hög kvalitet och baseras på
forskning och evidensbaserade metoder. Det ingår också i planerna att rikta sig till politiker
och opinionsbildare för att få fram europeiska riktlinjer och vårdprogram. Problemet är att
insatserna kräver ekonomiska och mänskliga resurser, som det råder brist på.
Årets möte hölls i Dubrovnik i Kroatien. För ytterligare information, se www.adhdeurope.eu

SLUTORD
Det har varit ett intensivt och spännande år där många har varit aktiva och fått möjlighet att
göra nya erfarenheter. Det bestående intrycket är dock att det fortfarande finns så otroligt
mycket kvar att göra för att våra grupper ska få det stöd de behöver.
Vårt eget arbete inom Attention har stärkts av att så många nya frivilligt har velat engagera
sig och blivit delaktiga i riksförbundets arbete. Alla insatser, stora som små, på alla nivåer är
viktiga för att Attention ska bli den kraft som vi vill ha det till. Förbundsstyrelsen har strävat
efter att på olika sätt stärka samarbetsandan i riksförbundet. Glädjande nog får vi många
bevis för att det går åt rätt håll och att Attention därmed fungerar allt bättre.
Riksförbundets styrelse vill med denna verksamhetsberättelse framföra ett stort och varmt
tack till alla runt om i landet som med stor iver och entusiasm bidragit till riksförbundets
utveckling och som i hög grad stimulerat oss i vårt arbete.
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BILAGA 1 – VERKSAMHETSPLAN 2019-2020
Riksförbundets arbete omfattar följande fyra huvudprocesser:
- Intressepolitisk påverkan
- Informations- och kunskapsspridning
- Föreningsutveckling
- Utvecklingsarbete via projekt
Dessa aspekter finns med i alla våra prioriterade frågor. Fokusområden för perioden är vård
och stöd, skola, arbete, fritid och förenings- och förbundsutveckling med nedanstående
målformuleringar.
Vård och stöd
Vi arbetar för en god, jämlik och rättvis tillgång till vård, behandling och stödinsatser av god
kvalité anpassade utifrån individens behov och funktionssätt, med fokus på tidiga insatser, för
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga oavsett
ålder, kön, geografisk hemvist, funktionsnedsättning eller social status.
Fokus:
Attention ska verka för att öka kunskapen om NPF, samsjuklighet och livsvillkoren för
personer med NPF och deras anhöriga. Vi ska också arbeta för tidig upptäckt och tidiga
adekvata insatser som är samordnade samt att utveckla samverkan mellan psykiatri, missbruk
och kommunernas insatser. Delaktighet ska eftersträvas även hos barn. Särskild
uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomspsykiatrin och stödet till barn och ungdomar
med NPF. Anhöriga ska erbjudas bra stöd av god kvalitet som minskar stress, oro och risk för
egen sjukskrivning. Stödet ska präglas av god samverkan och samordnade insatser med
användande av samordnad individuell plan (SIP).
Skola
Skolan ska vara likvärdig, tillgänglig och ge elever med NPF förutsättningar att lyckas. Vårt
arbete ska syfta till att eleverna ska få tillgång till de rättigheter som skollagen fastställer,
såsom anpassningar och annat individanpassat stöd. Det ska finnas resurser, kunskap och
kompetens att möta varje elevs förutsättningar, vilket är beroende av en god samverkan
mellan elever, vårdnadshavare, skolans personal och elevhälsan samt andra instanser som
eleven har kontakt med. All samverkan ska ha elevens bästa för ögonen.
Fokus:
Bevaka att januariöverenskommelsens punkt om att grundläggande specialpedagogik ska
ingå i alla lärarutbildningar genomförs samt verka för att även skolledarutbildningar ingår i
satsningen. Ett speciellt fokus ska läggas vid rektorns roll och hur skolan organiseras för att
framgångsrikt möta elever med funktionsnedsättningar.
Individuellt anpassat stöd, inkluderande insatser för att motverka problematisk skolfrånvaro,
ska ges tidig och Elevhälsan ska stärkas med kompetens om NPF och arbeta strukturerat och
förebyggande tillsammans med lärarna. Tillgången till elevhälsans personal ska vara
tillräcklig med hänsyn till behovet på skolan. Skolan ska samverka med vårdnadshavare, som
ska ses som en viktig samverkanspartner och resurs för skolans förståelse av elevernas behov.
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Skolan ska på ett effektivt och självklart sätt samverka med andra relevanta aktörer, till
exempel vård och socialtjänst, för att skapa bästa förutsättningar för eleven att lyckas i
skolan. Stödet Skolhuvudmännen ska tillsätta de resurser och ge de förutsättningar som krävs
för att leva upp till de rättigheter som föreskrivs i skollagen och övriga regelverk. Vi ska
verka för införandet av en ”Lex Alissa” där skolorna ska anmäla sig själva då de misslyckas
att få elever att komma till skolan samt att socialtjänst och BUP bör kunna göra anmälningar
när de ser att skola. inte fungerar. Stöd och anpassningar utifrån barnets behov ska fortsätta
under fritidsverksamheten och inte bara finnas under skoldagen.
Arbete
Arbetsmarknaden ska vara öppen och fri från diskriminering. Den ska präglas av mångfald
och vara tillgänglig för personer med NPF och personer i arbete ska ha en tillgänglig och
anpassad arbetsplats. Alla personer med NPF ska, utifrån sina förutsättningar, ha tillgång till
arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning.
Fokus:
Arbetsgivare och stödfunktioner ska se vinsterna med att anställa personer med NPF, ha
kunskap om NPF och adekvata stödinsatser. Arbetsgivaren ska uppmuntras att skapa
tillgängliga arbetsplatser. Det ska finnas adekvat och individanpassat samhällsstöd, för
arbetssökande och arbetstagare samt till arbetsgivare. Kommunen ska samverka med
relevanta aktörer, t.ex. socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa, i syfte att
identifiera och stödja personer i inaktivitet till arbete, studier eller annan sysselsättning.
Fritid
Föreningsidrotten och annan fritidsverksamhet ska vara tillgänglig för personer med NPF och
ge förutsättningar för dessa att utvecklas och vilja stanna kvar inom idrotten och annan
fritidsverksamhet.
Fokus:
Vi ska arbeta för att öka antalet tillgängliga idrottsföreningar för barn-, ungdomar och vuxna
med NPF där de kan delta i idrott och annan fritidsverksamhet utifrån sina förutsättningar.
Informationsspridningen om barn och unga med NPF, samt deras styrkor och behov, ska öka.
Attention ska tillhandahålla utbildningsmaterial om NPF och information om hur
idrottsföreningar kan anpassa sin verksamhet.
Förenings- och förbundsutveckling
Vi ska stödja bildande och utveckling av Attentionföreningar med ett stort värde för den
enskilde medlemmen. Vi ska arbeta intressepolitisk och opinionsbildande samt verka för ett
ökat inflytande över våra frågor genom ett växande förbund. Vårt kansli ska bistå
föreningarna med stöd, service och aktiviteter skapade genom gemensamma
utvecklingsprojekt.
Fokus:
Gemenskapen och erfarenhetsutbytet inom förbundet ska öka.
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Fortsatta satsningar på medlemstillväxt samt start av nya föreningar.
Vidareutveckling av vårt föreningsstöd i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. Under
perioden ska vi skapa förbättrade möjligheter att utbilda nya funktionärer i lokalföreningarna.
Skapa förbättrade förutsättningar för förbundet och dess föreningar att bedriva
intressepolitiskt arbete och att driva och synas i samhällsdebatten.
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