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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!  

Lyckad föreningskonferens 

Vi var mycket glada att äntligen kunna mötas och än en gång utbyta erfarenheter. Känslan av att 

vara många som kämpar för samma sak är oslagbar! 

Av utvärderingen ser vi att många var nöjda med arrangemanget. Styrelsen kommer att gå 

igenom synpunkterna och ta dem till vara när nästa konferens ska planeras. 

Enkät om erfarenheter från arbetsmarknaden  

Förbundet har nyligen genomför en enkätundersökning. Den här gången ville vi veta hur våra 

medlemmar uppfattar sin situation på arbetsmarknaden. Enkäten vände sig till dem av våra 

medlemmar som har fyllt 18 år samt har eller har haft ett arbete.  

Vi bearbetar just nu resultatet och räknar med att rapporten kan publiceras i slutet av november. 

Redan nu ser vi i svaren att många upplever att de har en utsatt situation. Majoriteten (51 %) av 

de tillfrågade känner inte heller att de kan berätta om sina diagnoser på sina arbetsplatser av 

rädsla för att bli sämre behandlad än andra. Vi önskar att vi alltid skulle kunna rekommendera full 

öppenhet, men vi vet genom många medlemmars berättelser att det kan leda till försämringar 

eller tydlig diskriminering.  

Nytt NPF-forum den 5 - 6 maj 

För två år sedan fick vi på grund av Covid-19 ställa in forumet, men nu 

planerar vi för fullt för ett nytt forum den 5 – 6 maj. Denna gång äger 

forumet rum på Essinge konferens, beläget i Lärarförbundets hus på 

Stora Essingen i Stockholm. 

Programmet är till stora delar detsamma som förra gången där vi vill visa att diagnoserna finns i 

alla åldrar och visar sig på olika sätt från barndom, ungdom, vuxenliv och på äldre dagar. 

Som alltid har vi så låga konferensavgifter för medlemmar som vi bara kan. Vi har inte längre 

ekonomi för att bjuda deltagarna från föreningarna, men hoppas att många kommer genom att 

föreningarna vill satsa på fortbildning för sina aktiva. Mer information och anmälan finner du här: 

Allt om NPF-forum 2022 

Glädjande medlemstillväxt 

Bytet till det nya medlemsregistret har fallit väl ut. De som använder sig av det regelbundet är 

nöjda med att det är lättbegripligt och enkelt och att jobba med. Det tillsammans med vårt 

utåtriktade arbete med skolkampanj, webbinarier och debattartiklar har gjort oss mer synliga och 

lett till framgång. Allt pekar på att vi snart överskrider en efterlängtad gräns och då åter är 

15 000 medlemmar. Av dessa är mer än 3 000 nya som tillkommit i år. 
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Attention deltar på MR-dagarna 

Den 6-7 december 2021 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i 

Göteborg, denna gång under temat ”Demokrati + Mänskliga Rättigheter = sant!” Attention 

medverkar i tre programpunkter: 

• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan, 6/12kl 11:00 - 11:30 

• De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård, 6/12 kl. 14:00 - 15:00 

• En arbetsmarknad som är öppen för olika funktionssätt, 7/12 kl. 10:30 - 11:30 

Mer information finner du här: https://www.mrdagarna.nu/besokare/ 

Lär dig mer om tvångsvården 

NSPH bjuder in till ett webbinarium den 23 november om hur vi kan få tvångsåtgärderna inom 

psykiatrin att minska. Seminariet vill belysa problematiken kring tvång – när patientens mående 

och situation inte kan mötas av vården på ett tillfredsställande sätt och där bristande rutiner, 

felaktigt bemötande och okunskap sätter käppar i hjulet. Syftet är att lyfta de faktorer som ofta 

ligger bakom beslut om tvångsåtgärder, som brist på personal och utbildning, negativ kultur och 

förlegade arbetssätt. Målgrupp är föreningsaktiva i NSPH:s medlemsorganisationer och 

människor inom vården som vill förändra. 

Läs mer och anmäld dig här. 

 

Digital utbildning för socialtjänsten 

Vi på Riksförbudet Attention vet att många familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vet också att socialtjänsten sällan erbjuder 

sina medarbetare utbildning inom detta område. Detta vill vi förändra på och erbjuder därför 

Sveriges alla socialtjänster att köpa vår digitala kurs "I mötet med familjer med NPF". Syftet med 

kursen är att ge ökad kunskap om NPF, ökad förståelse och bättre förutsättningar i mötet med 

familjer med NPF. 

Kursen består av föreläsningar, filmer och kortare informationstexter. Förutom fördjupade 

kunskaper i vad NPF innebär, så tar vi upp ämnen såsom bemötande, det tillgängliga 

socialkontoret, orosanmälningar, risken att falla mellan stolarna och SIP-möten. Vi presenterar 

också goda exempel från verksamheter ute i landet som jobbar på ett NPF-anpassat sätt.  

Kursen kostar 250 kr/ år och användare. Läs mer om innehållet och hur man beställer här: 

https://attention.se/utbildning/digitala-kurser/ 

Enkät om stöd i föräldraskapet 

Karlstads universitet och Region Värmland söker deltagare till en forskningsstudie om stöd i 

föräldraskapet. Syftet med studien att identifiera behov av stöd i föräldraskapet som föräldrar, 

eller blivande föräldrar, med psykisk ohälsa upplever. 

Forskarna söker nu förälder eller blivande förälder med psykisk ohälsa som vill delta i studien. 

Sista datum 30 november. Mer information om studien och länk finner du här: Forskningsprojekt 

föräldrastöd 

Berättelser från en trotsig vardag 

Projektet söker föräldrar till barn med trotsproblematik som vill bidra med berättelser om hur de 

har det för att sammanställa till en skrift. Det kan exempelvis vara en situation 

• som uppstått med ditt barn som du känner skam/skuld över.  

• där barnet gjort något och hur du reagerade på det. 

• där andra reagerat på något ditt barn gjort och hur du kände då. 

https://www.mrdagarna.nu/tema-mr-dagarna-i-goteborg-demokrati/
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsunet.artologik.net%2Fkau%2FSurvey%2F15357%3Ffbclid%3DIwAR1W2aqp0Qb_Jol9nY3X6oDdjrKUEcWAH5Vl7Y2e562IXwrl1p1z0fq0ftQ&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C80f1d4f45f0f469b9f0908d99224be36%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637701509661370377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0kZtVOWJ8UlUxZuD%2FvTT41ju7BfT5lTtcTAcLcKU04w%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsunet.artologik.net%2Fkau%2FSurvey%2F15357%3Ffbclid%3DIwAR1W2aqp0Qb_Jol9nY3X6oDdjrKUEcWAH5Vl7Y2e562IXwrl1p1z0fq0ftQ&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C80f1d4f45f0f469b9f0908d99224be36%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637701509661370377%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0kZtVOWJ8UlUxZuD%2FvTT41ju7BfT5lTtcTAcLcKU04w%3D&reserved=0
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• där du kände dig maktlös/uppriven/desperat och kanske sagt/gjort något i affekt som du 

ångrar. 

Skriv så mycket/lite du vill. Syftet med skriften är att avstigmatisera och skapa igenkänning för 
beteenden hos barnet som man skäms och skräms av – så att man känner sig mindre ensam.  
Det kan vara precis vad som helst som du vill dela med dig av. Från era berättelser så gör vi ett 
urval vilka som kommer med i skriften, vi kommer i så fall att kontakta dig igen.   

Lite tips för att komma i gång med din berättelse: 

1. Rubrik – vad ska berättelsen heta? (tex ”det jag inte vågar berätta för andra”) 

2. Person – vem eller vilka ska berättelsen handla om? 

3. Problem – vad för problem ska det finnas? 

4. Problemlösning, vad är lösningen på problemet? 

5. Avslut, hur slutar berättelsen? 

6. Kom ihåg den röda tråden. 

 
Du får vara anonym och väljer själv hur långt du skriver, skicka till: klara.cederqvist@attention.se 

Nytt från Äldrelyftet 

Riksförbundet Attention deltog med Äldrelyftet på Äldreomsorgsdagarna, Stockholmsmässan, 

den 14-15 oktober. Intresset för projektet var stort och både medlemstidningen tema äldre och 

rapporten ”Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos” var populära att ta med sig. Äldrelyftet -  

åldras och må bra med adhd har publicerat två filmer där äldre medlemmar berättar sin historia: 

- "Mark fick sin adhd-diagnos sent i livet". I filmen får vi möta Mark som fick sin adhd- 

diagnos i 50-års åldern. Det gav honom många svar på varför livet blivit som det blivit. 

- "Mamman, sonen och deras adhd". I filmen delar mamman och sonen öppenhjärtig med 

sig av hur deras odiagnosticerade adhd ställde till det i livet och i deras relation. När båda 

senare i livet fick sina adhd-diagnoser fick de båda svar på många frågor och fick en 

fördjupad självinsikt.  

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 

Koll på det som händer via Facebook 

Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook: 

Attention på Facebook 

Skänk en gåva – hjälp oss göra mer 

Vi som jobbar för Attention behöver större resurser för att kunna bli den effektiva organisation vi 
vill vara. Både våra medlemmar och samhället har stora förväntningar på oss, samtidigt som de 
statliga bidrag vi får successivt har urholkats. Alla gåvor är därför värdefulla.  

Läs mer hur du kan bidra 

mailto:klara.cederqvist@attention.se
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979
https://attention.se/bli-medlem/ge-en-gava/

