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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!  

Skolkampanjen har startat! #NPF-säkra skolan 

Vi på Attention har sedan länge tröttnat på att år efter år få höra medlemmar berättelser om en 

skola som inte fungerar för elever med NPF. Det är nog nu och hög tid för förändring! Med vår 

skolkampanj ”NPF-säkra skolan nu!” vill vi påskynda nödvändiga förändringar av skolan. 

Under hela september kommer vi sprida vår skolrapport till makthavare och politiker och bjuda in 

till samtal. Vi kommer också sprida artiklar, filmer och föreläsningar om skolan, som vi tror 

kommer göra skillnad för elever, föräldrar, lärare, omgivningen såväl som skolledare och 

politiker. På den här kampanjsidan kommer allt material från kampanjen successivt publiceras. 

https://attention.se/leva-med-npf/i-skolan/skolkampanj/ 

Medlemmar har fortsatt tillgång till skolföreläsningar efter kampanjen  

Under Attentions skolkampanj som pågår under hela september bjuder vi varje torsdag på 

kostnadsfria digitala föreläsningar riktade till skolan.  

Föreläsningarna ligger uppe för alla september ut på skolkampanjsidan och därefter finns de 

enbart att tillgå om du är medlem hos Attention.  Från 1/10 hittar du föreläsningarna under 

medlemsförmåner när du loggar in på ”min sida”  på webben och ikonen för den (ett hänglås) 

finner du uppe i det högra hörnet på sidan.  

Föreningskonferensen den 23–24 oktober – hög tid för anmälan 

Vår efterlängtade föreningskonferens närmar sig och om en vecka, den 20/9, stänger vi ner 

anmälan om att delta fysiskt på plats. Anmälan görs via Anmälan föreningskonferensen.  

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

projekt och satsningar som bedrivs inom Attention kan redovisas. Inför konferensen vill vi också 

att ni skicka in bilder på något roligt ni gjort tillsammans eller är stolta över på er ort. Skicka 

senast den 13/10 till medlem@attention.se 

Föreningspaket  
Nu finns återigen möjligheten att beställa ett Föreningspaket. Ni bekostar själva frakt samt 
emballage och kostnaden drar vi av på er kommande utbetalning av medlemsavgifter.  
Innehållet i föreningspaketet hittar ni här och beställning görs via detta formulär. 

Nytt från Attentions projekt Trots Allt! 

Vi söker samtalsledare 

Trots Allt! söker nu fler samtalsledare för att leda digitala eller fysiska träffar på temat 
trotsproblematik hos barn 4-12 år under hösten. Materialet finns tillgängligt i den digitala 
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lärplattformen Learnify. Du får gärna själv ha erfarenhet av barn med trotsproblematik. Som 
samtalsledare kommer du att få tillgång till en introduktionsträff samt handledning från 
processledare vid behov. Vi räknar med att du kan leda ca 5-6 tillfällen.  

Är du intresserad?  Mejla dina kontaktuppgifter till: anna-maria.lundberg@sv.se  så hör vi av oss. 

Föräldrar till fokusgrupp 

Vi söker också föräldrar till fokusgrupp för en digital självhjälpsutbildning om trots. Vi söker dig 
som är förälder till barn med trotsproblematik i åldern 4-12 år. Vi kommer träffas digital vid 1 
tillfälle då vi samlar in era synpunkter och idéer på vad en självhjälpsutbildnings skulle kunna 
innehålla. När: onsdag den 22 september kl. 19-20, digitalt via teams. Föranmälan krävs 
till: anna-maria.lundberg@sv.se, senast måndag den 20 sept. Max 10 deltagare så först till kvarn. 

Boken ”Svart bälte i föräldraskap” till medlemskap 

Vardagen i familjer där någon har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan vara 

utmanande. För att hantera tillvaron har många NPF-föräldrar hittat strategier och vägar kring 

situationer de flesta föräldrar kämpar med. Svart bälte i föräldraskap bottnar i deras upplevelser 

och erfarenheter och ger ett unikt inifrånperspektiv. Föräldrarnas egna tips och förslag 

kompletteras med sakkunskap, aktuell forskning och evidensbaserade rekommendationer. 

Som medlem i Attention kan du köpa boken till rabatterat medlemspris om 180 kr, frakt 

tillkommer, fram till den 31 oktober. Boken som finns under medlemserbjudanden hittar du 

genom att logga in här. 

Välkommen på digital samtalsledarutbildning 

Vi fortsätter att erbjuda vår digitala samtalsledarutbildning. Oavsett om du redan leder grupper 

idag, eller om du är i ett skede där du är på gång att starta upp en grupp, så passar den här 

utbildningen dig. Utbildningen är i första hand till för de Attentionmedlemmar som vill starta 

samtalsgrupper för andra medlemmar, såväl fysiska som digitala. 

Anmäl ditt intresse via länken nedan eller skanna QR koden för att komma till anmälan. 

 
https://forms.office.com/r/6gVxE4tZud 
 

 
 

Samtalskort för anhöriggrupper 

Alla föreningar som beställer föreningspaketet kommer att få två uppsättningar av en 

samtalskortlek som vi tagit fram. Den kan användas i grupper där anhöriga träffas. Korten läggs 

med baksidan upp och sedan drar man ett kort och läser frågan samt besvarar den inför 

gruppen. Sedan är det nästa persons tur att ta ett kort och besvara frågan. Enkelt och det leder 

garanterat till bra diskussioner! 
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Anhörigtelefon 
På torsdag drar vi i gång stödtelefonen för anhöriga igen. Vi kommer få hjälp av lokala ideella 
krafter att ta hand om den. Mer info samt tider kommer upp på webben i början av nästa vecka. 

Jobbafrisk en ny jobbsajt per personer med NPF 

Region Stockholm lanserar webbplatsen Jobbafrisk-NPF - en ny sajt för dig med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som söker jobb eller studier. Webbplatsen riktar sig 

också till dig som arbetar med personer med NPF inför studie- och yrkesvägledning, eller är 

vårdnadshavare. Anmälningslänk hittar du här 

Ung dialog medverkar till att förebygga våld mot barn 

Regeringen har bestämt att Sverige ska ta fram en tioårsplan för arbetet med att förebygga och 

bekämpa våld mot barn. Ung dialog har blivit tillfrågade av Regeringens särskilda utredare om 

att skriva en rapport som ska ligga som underlag för förslaget. I rapporten kommer de ungas 

egna röster och erfarenheter lyftas fram. Utredningen kallas En uppväxt fri från våld och leds av 

Fredrik Malmberg. Förslagen ska lämnas till regeringen i maj 2022. Vi i Ung dialog känner oss 

väldigt glada och stolta över att få bidra till detta viktiga arbete.  

Digital konferens om återhämtning: vägar till hälsa 

 

 

Konferensen äger rum den 8 oktober kl. 9.00-12.00. Den arrangeras av NSPH och Hjärnkoll i 

anslutning till World Mental Health Day 2021. Anmäl dig här 

 

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 

 

https://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/webbinarium-lanserar-ny-webbplats-for-personer-med-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning-som-soker-jobb-eller-studier/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Centrum+f%C3%B6r+arbets-+och+milj%C3%B6medicin+(CAMM)
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fanm%25C3%25A4lanWMHD2021&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7Cbe33813a7ba5484a937c08d96e144dca%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637661855753682520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BMZtIg8xoChzFPLWoS24Wwbu7DbeUfoqwF%2BlHDYADA0%3D&reserved=0
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
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