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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!  

Förbundsstämman beslut i korthet 

Den 22 maj hölls förbundets stämma. Ett 50-tal personer samlades där för att fatta många 

viktiga beslut. Mötet var digitalt, men präglades ändå av stort engagemang och livliga 

diskussioner.  

I korthet innebär det att: 

• Motioner behandlades huvudsakligen i enlighet med framlagda förslag, med några 

ändringar och medskick till förbundsstyrelsen att ta till vara i det fortsatta arbetet. 

• Stadgarna justerades på några punkter. 

• Verksamhetsplan och budget för de kommande två åren antogs enligt förslaget.  

• Ett uttalande om behovet av tidiga insatser antogs  

• En ny styrelse, revisorer och en valberedning valdes. 

Protokollet, med detaljerad information om ändringar, tillägg och beslut, skickas både till 

ombuden och till föreningarna så snart det är klart och justerat. Läs mer om stämman här 

Facebook för lokalföreningsaktiva 

På stämman lyftes också behovet av mer erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Beslutades att 

testa med medlemmarna i den nuvarande, aktiva och välfungerande gruppen om att öppna upp 

för styrelseledamöter också. Detta har mottagits positivt så sprid gärna denna möjlighet till 

styrelseledamöterna: Lokalföreningsaktiva i Attention 

Föreningskonferens i oktober 

Vi ser fram emot att träffa våra lokala föreningar – äntligen bedömer vi att det är möjligt igen. 

Denna gång äger konferensen rum i Handen i södra Stockholm den 23 - 24/10. Programmet 

består av utbyte av information mellan förbundet och föreningarna i intressepolitiska frågor, 

projektredovisningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.  

Liksom tidigare bjuder vi in föreningarna att delta i ett idétorg där erfarenheter av aktiviteter, 

projekt och satsningar som bedrivs inom Attention kan redovisas. Två representanter från 

föreningen kan delta. Den som inte har möjlighet att delta fysisk kommer att kunna delta digitalt. 

Mer information och program kommer i slutet av augusti. 

Skolsatsning under september 

Många barn och unga med NPF har det riktigt dåligt i skolan. Ibland så dåligt att de inte längre 

vill gå dit. Trots att Attention påtalat detta år ut och år in blir deras situation inte bättre - snarare 

sämre. Därför är skolfrågan något som Attention kontinuerligt jobbar med, och i september har vi 

https://attention.se/om-oss/styrelsen-stamman/
https://www.facebook.com/groups/409750485747864


bestämt att lyfta detta arbete ytterligare då vi samtidigt kommer skicka ut vår återkommande 

skolenkät. Under hela september kommer mycket av vår kommunikation handla om skolan. 

Medlemstidningen kommer ha tema skola och många artiklar inom ämnet kommer cirkulera i 

våra medier. Vi kommer bjuda in till ett antal öppna digitala föreläsningar med olika intressanta 

skolvinklar för både föräldrar och yrkesverksamma. Till dessa föreläsningar kommer vi skicka 

med några samtalsfrågor eller tips att diskutera efter föreläsningarna, om ni föreningar skulle 

vilja ha diskussionsgrupper/eftersnack med era medlemmar, skolpolitiker i er kommun och/eller 

skolpersonal. 

Vi tänker också publicera debattartiklar och vi få draghjälp både av lokalmedia och av er. Vi 

kommer skicka ut stominsändare som alla lokalföreningar som är intresserade kan använda för 

att själva nå ut i lokalmedia där ni kan skriva under tillsammans med Anki Sandberg 

(ordförande).  

Mer information om hur lokalföreningarna kan delta i skolsatsningen, tips och stominsändaren 

kommer i ett separat mejl och på i FB-gruppen för lokalföreningsaktiva. 

Ny Covid-enkät om pandemins konsekvenser 

I början av pandemin skickade Attention ut en enkät till sina medlemmar. Nu ett år senare 

skickade vi ut ytterligare en uppföljande enkät. Resultaten är tydliga: Personer och familjer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har drabbats hårt av isolering, inställda 

fritidsaktiviteter, brister i skolan och inställda stödinsatser. De anhöriga är hårt belastade och det 

allmänna psykiska måendet har försämrats kraftigt. Ta del av hela rapporten här 

En SIP, vad innebär det? 

När en samordnad individuell plan (SIP) fungerar som den ska, så kan det förenkla livet 

avsevärt för personer med NPF. I den här filmen går vi igenom vad en SIP är och vilka fördelar 

det finns med att upprätta en SIP. Se filmen här 

Webbinarium om förhållningssätt och bemötande med Bo Hejlskov Elvén  

Attentions projekt Familjelyftet och Ung dialog bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium med om 

hur man skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personal? Bo Hejlskov 

Elvén kommer under webbinariet utgå från sin mångåriga kliniska erfarenhet och forskning kring 

förhållningssätt vid NPF och bemötandets betydelse.  

Tisdag 8 juni 2021. Kl. 08:30 till 09:30. Mer information och länk till eventet hittar du här 

Bokcirklar riktade till föräldrar till barn med trotsproblematik 

Riksförbundet Attentions projekt Trots allt! och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till 

bokcirklar för föräldrar till barn med trotsproblematik. 

Med hjälp av litteratur om trotssyndrom/ODD/trotsproblematik vill vi skapa gemensamma 

plattformar för samtal om trots. Är du förälder till barn som uppvisar trotsproblematik? Då är du 

varmt välkommen att anmäla dig till digitala träffar där gruppen tillsammans läser och reflekterar 

över en bok som kan ge verktyg i vardagen.  

Läs mer om upplägget och vilka böcker som ingår i satsningen här Intresserad? Hör av dig till 

Anna-Maria Lundberg anna-maria.lundberg@sv.se eller 076-309 37 12. 

Nya ”Min medlemssida” på webben är klar!  

Från och med 1/6 kan Attentions medlemmar logga in på vår nya funktion ”Min medlemssida”.  

På den här sidan kan läsa och ladda ner allt vårt digitala material och vår medlemstidning, samt 

ta del av aktuella medlemsförmåner. På sikt kommer vi även lägga in våra digitala utbildningar 

https://attention.se/blog/2021/05/31/enkatrapport-om-pandemins-effekter-pa-individer-och-familjer-med-npf/
https://youtu.be/-ynVrusZA8U
https://attention.se/blog/2021/05/26/webbinarium-med-bo-hejlskov-elven-om-forhallningssatt-vid-npf/
https://attention.se/aktuellt/bokcirklar-for-foraldrar-till-barn-med-trotsproblematik/
mailto:anna-maria.lundberg@sv.se
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här som medlemmar får gå gratis. Du kan också hantera ditt medlemskap via en länk till vårt 

medlemsregister.   

Du hittar dit via www.attention.se, högst uppe i högra hörnet via symbolen som föreställer ett 

hänglås. 

Behov av fortsatt satsning på barn och unga som varken arbetar eller studerar 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) föreslår att regeringen fortsätter att 

satsa på ett nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar.  

Attention har deltagit i arbetet för att förbättra situationen för de ca 150 000 unga i Sverige som 

varken arbetar och studerar. Vi har lyft utmaningar och svårigheter som våra medlemmar 

upplever kring studier och arbetsmarknaden. Flera av våra viktiga punkter kom med i rapportens 

förslag. Vi har bland annat lyft vikten av Samordnad Individuell Plan och närvaroteam på skolan. 

Rapporten från MUCF finns att läsa här.  

Besöken till BUP fortsätter öka 

Trycket på BUP har länge varit stort. Många av Attentions medlemmar berättar om frustrerade 

långa väntetider till vården. Årets rapport om tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin, 

BUP, visar att antalet årliga besök till BUP ökade med 110 000, eller 11 procent mellan 2017 och 

2020. I jämförelse med andra länder ligger Sverige därmed högt. De regionala skillnaderna är 

också väldigt stora. Mer information finns här 

Uppdaterad information om studiemedel 

Informationen på www.csn.se Studiemedel för högre takt än du studerar, riktad till studerande 

med funktionsnedsättningar, har på Attentions uppmaning förtydligats. Information om vad som 

gäller i dessa fall finner du här  

 

Fler länder i Europa har nationella riktlinjer 

ADHD-Europa, en samarbetsorganisation som Attention är medlemmar i, har publicerat 

resultaten av sin undersökning 2020 om diagnos och behandling av ADHD i Europa.  

Undersökningen besvarades av 22 organisationer från 19 länder och visar att det har skett 

positiva förändringar sedan den senaste undersökningen. Bland annat har fler länder nationella 

riktlinjer för adhd. Man noterar också en ökad medvetenhet om adhd hos specialister. Men det 

finns också ett stort behov av förbättringar. Hela undersökningen finns på engelska här 

Trevlig sommar! 

Önskar vi er alla - nästa Attention-Nytt utkommer i mitten av augusti.  
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