
Nr 9 – 12 oktober 2021 

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

Skolkampanjen - en lyckad och uppmärksammad satsning 
Under parollen #NPF-säkra skolan har Attention kampanjat hela september månad. Bakgrunden 
är förstås att elever med NPF har det riktigt jobbigt i skolan. Så jobbigt att en ökande andel inte 
orkar med att delta i undervisningen. Vårt budskap är att det måste bli en förändring. Resultatet 
visar att vi verkligen nått ut: Drygt 300 000 personer har tagit del av vårt kampanjmaterial på 
Facebook och 15 000 har besökt kampanjsidan på webben.  

Mot slutet av månaden ordnade vi ett skolwebbinarium med skolans beslutsfattare. Det sågs av 
mer än 1 200 personer. Dela gärna länken till Attentions skolwebbinarium 

Resultatet av kampanjen har vi sammanfattat i en s.k. explainer på ca 2 minuter:  
resultat-skolkampanjen dela gärna i era sociala medier. 

NPF-skoldagar 11-12 november 2021 
Konferensen är digital och ordnas av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska 
Institutet, KIND. NPF-skoldagarna är två fullmatade dagar om vad som har visat sig ha 
betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. NPF-skoldagarna vänder sig 
till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan men även till andra professioner som 
samverkar med skolan kring elever med särskilda behov. 

För program och anmälan, se https://ki.se/kind/npf-skoldagarna 
 

 

Enkät om erfarenheter från arbetsmarknaden  
Som vet genomför vi regelbundet enkäter. Resultatet använder vi för att skapa bättre villkor för 
våra medlemsgrupper. Den här gången vill vi veta hur våra medlemmar uppfattar sin situation på 
arbetsmarknaden. Enkäten vänder sig till dem som har fyllt 18 år har eller har haft ett arbete.  

Sprid gärna enkäten i era egna sociala medier: 

till Attentions jobbenkät 

https://youtu.be/j56c4shihDw
https://youtu.be/sszdcI5U-7M
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fki.se%2Fkind%2Fnpf-skoldagarna&data=04%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C93a7680e0bc44a5b2e6c08d98a3b20c4%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637692808835012696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=D3i78SKh6Kvv3anphiKCdvV8e%2BiGCHWnsK%2Fqo5soIUQ%3D&reserved=0
https://sv.surveymonkey.com/r/7X26PRC


Föreningskonferensen den 23–24 oktober 
Vår efterlängtade föreningskonferens närmar sig och denna gång samlas vi i Handen med start 
den 23/10. Fredag är ankomstdag, inga aktiviteter ordnas då. För den som önskar äta på fredag 
kväll hänvisar vi till Handens centrum där det finns flera alternativ och gott om affärer. Planerar 
man att äta på hotellet på fredagskväll önskar de att ni tar kontakt för bordsbokning. Ring i så fall 
själva till restaurang Brasserie X +46 (8) 745 75 30. 

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 något ni är stolta över på er ort. 
Skicka senast den 15/10 till medlem@attention.se 

Lokalföreningsaktiva i Attention 
Du vet väl att du kan gå med i en Facebookgrupp som är en sluten grupp till för alla som är 
aktiva i våra lokala föreningar. Syftet med gruppen är att utbyta kunskap, erfarenheter och tips 
föreningsaktiva emellan. 

https://www.facebook.com/groups/409750485747864 

Läs vår webb på andra språk 
Nu fungerar på nytt funktionen att du med hjälp av Google translate kan ta del av informationen 
på ett 20-tal andra språk. Ikonen finns längst ner till vänster på startsidan. 

Bokträff om kvinnor och NPF i lokalföreningen? 
Vill ni hålla i en bokträff i er lokalförening på temat ”Kvinna & NPF”? Nu har vi tre boktitlar som ni 
kan välja bland och hålla träff kring. Dessa är: 

• Konsten att fejka arabiska: en berättelse om autism av Lina Liman 
• Adhd från duktig flicka till utbränd kvinna av Lotta Borg Skoglund 
• Inte bara Anna: asperger och stress av Elisabet von Zeipel och Kerstin Alm 

Kontakta klara.cederqvist@attention.se, innan den 30/10, om ni är intresserade av en bokkasse 
med upp till sex böcker per förening. Förslag på diskussionsfrågor och struktur på träff medföljer. 

Inbjudan föreläsning ”Aktivitetsbalans för en fungerande vardag” 
Aktiva i Attention har möjlighet att kostnadsfritt delta i en digital föreläsning tisdagen den 30 
november. kl. 18.00-19.30. Under föreläsningen går Malin Ekström, leg. arbetsterapeut igenom 
begreppen- Aktivitet och Balans. Hon berättar också om kombinationen -Aktivitetsbalans- och 
vad vi konkret kan göra för att påverka denna i syfte att må bättre och för att få en mer 
välfungerande vardag. Anmäl dig här>>  

Sista anmälningsdag är den 25/11-21. Antalet platser är begränsade.  

Riksdagsseminarium med Ung dialog och Äldrelyftet 
Torsdagen den 30 september höll projekten Äldrelyftet och Ung dialog ett seminarium för 
Riksdagens socialutskott. Temat var” Osynliga grupper - Dubbelt utanförskap”. På seminariet 
deltog förutom projektledarna Annika och Fanny, även Kajsa med egen erfarenhet av att vara 
äldre med adhd och Stella med erfarenhet av placering i samhällsvård. Äldrelyftet överlämnade 
sin rapport Äntligen förstår jag varför hela livet varit kaos och Ung dialog rapporten Var ska jag 
hamna?  

Seminariet avslutades med ett panelsamtal med ledamöterna Acko Ankarberg (KD), Mikael 
Dahlqvist (S), Karin Rågsjö (V) och Camilla Waltersson Grönvall (M). Panelen var överens att 
kunskapen och stödet för äldre med NPF-problematik behöver bli bättre, inom både vård och 
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omsorg. Det är idag en osynlig grupp, som lider i tysthet. I samtalet om samhällsvården för barn 
och unga med NPF diskuterades bland annat att kvalitén på t ex HVB-hem måste höjas och 
kvalitetssäkras. Samhällsvården kan inte vara ett lotteri för de barn och unga som av olika skäl 
inte kan bo tillsammans med sina vårdnadshavare och som dessutom har en eller flera 
funktionsnedsättningar.  

Nytt från Attentions projekt Trots Allt! 
Trots allt! söker fortfarande samtalsledare för att leda studiecirklar om trotsproblematik hos barn 
4-12 år under hösten. Materialet finns digitalt i lärplattformen Learnify. Du får själv välja om du vill 
ha en digital eller fysisk cirkel. Vi hjälper dig att komma i gång och du har tillgång till bollplank 
under tiden. Kontakta: anna-maria.lundberg@sv.se 

Projektets pedagogiska pyramid om bemötande av trotsproblematik finns för nedladdning här: 
Trotspyramiden - bild Om ni vill ha affisch samt vykort skickade till er lokalförening så kontakta 
klara.cederqvist@attention.se 

Nu finns också en kortversion av Eric Donells föreläsning ”Oj vad hände” att ta del av på 
hemsidan, se projektsidan Trotsallt 

Om ni i er förening vill anordna en digital träff på temat ”trots” så kan vi tillsammans göra det 
möjligt. Kontakta i så fall: klara.cederqvist@attention.se 

 

 
Attention har varit delaktig i projektet ”Jobba Frisk NPF” där Region Stockholm tillsammans med 
forskare tagit fram webbplatsen www.jobbafrisknpf.se  Sidan vänder sig till studie- och 
yrkesvägledare samt unga med NPF som söker information om studier och arbete. 

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 
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