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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!  

Arbetsmarknadsrapporten nu klar 
Den enkätundersökning som Attention gjorde under oktober har nu resulterat i rapporten ”Jobbar 
jag 100% blir jag utbränd”. Svaren visade att personer med NPF löper betydligt större risk att 
hamna i arbetslöshet och sjukskrivning än andra. För att få livet att gå ihop har många valt att 
jobba deltid. Det är också tydligt att acceptansen och kunskapen om NPF på arbetsplatserna är 
låg. Många väljer därför att inte berättar om sin NPF-diagnos.  

De 27% som upplever att diagnosen är en tillgång på jobbet nämner förmågor som att kunna 
hyperfokusera, ”tänka utanför boxen” eller hålla ett högt tempo. Det gäller dock att man kan 
hantera dem och inte tar på sig så mycket att det leder till utmattning och sjukskrivning. Hjälp oss 
gärna att sprida rapporten och dess viktiga budskap till beslutsfattare i ditt eget område. 

Debattartikel med DO 
Tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen skrev vi i förra veckan en debattartikel som 
publicerades i Göteborgsposten, i anslutning till Mänskliga Rättighetsdagarna. Temat är 
arbetsgivarnas sökande efter funktionsfullkomlig arbetskraft. Deras föreställningar om en viss 
nivå av fysisk, mental och social förmåga utgör en mall som gör det svårt för sökande med en 
funktionsnedsättning.  

Här kan du läsa artikeln 

Nytt NPF-forum den 5 - 6 maj 
Nu är merparten av programmet för nästa NPF-forum klart och anmälan är öppen. 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. 

Mer information och anmälan finner du här: Allt om NPF-forum 2022 

 

Medlemsavisering 2022 
Vi har haft en glädjande medlemstillväxt under året och hoppas på ett ännu bättre utfall nästa år. 
Avisering av medlemsavgift kommer att inledas den 18 januari genom att originalfakturan skickas 
ut via e-post. I utskicken finns en betallänk så att medlemmen direkt kan betala via swish eller 
med kort, de kan också logga in och betala via Mina Sidor. För dem som blivit medlemmar mellan 

https://attention.se/2021/11/24/attentions-arbetsmarknadsrapport-2021-jobbar-jag-100-blir-jag-utbrand/
https://www.gp.se/debatt/bilden-av-den-fullkomliga-arbetstagaren-%C3%A4r-ett-hinder-1.60950965?fbclid=IwAR1W43OB2UpUC305OOlXHtJKl-IKIb_RNyCOuR_1mr10N2SQcILgKEyUjpE
https://attention.se/utbildning/npf-forum-2022/


oktober-december 2021 utgår ingen faktura utan deras medlemsavgift gäller för hela 2022. Du 
hittar all information om hur aviseringsprocessen kommer att se ut i bilagan. 

Tidningen digitalt? 
Hör du till dem som helst läser materialen digitalt? På medlemssidan kan du enkelt ändra dina 
medlemsuppgifter och t.ex. ange att du vill läsa tidningen digitalt. Med din medlemsinloggning 
kommer du också in på webben och får tillgång till vårt digitala material och kan utnyttja våra 
aktuella medlemsförmåner 

Har du ingen inloggning klickar du på denna länk https://attention.arcmember.net/Public/ och 
väljer skapa/glömt lösenord. Fyll i den e-postadress du har registrerat hos oss och följ vidare 
instruktioner.  

Metodmaterial med fokus på anhöriga 

 

Ung Dialog 
Ung dialog, ett arvsfondsfinansierat projekt som arbetar för att placerade barn och unga med 
NPF ska bli mer delaktiga och få en ökad livskvalité, bjuder in till digital cafékväll den 12 januari 
kl. 19-20:00. Vi skulle vilja höra mer om era tankar om projektet och placerade unga med NPF. 

Det här är några frågor vi önskar att diskutera med er under cafékvällen: 

• Har ni identifierat några behov av projektet som ni tänker att man kan arbeta vidare 
med i lokalföreningar? T ex. synliggöra målgruppen, gemenskap, stöd, information, 
utbildning och/eller aktiviteter.  

• Vilken av projektets målgrupper skulle ni kunna tänka er att jobba med i 
föreningen? (Placerade barn, deras anhöriga, profession…) 

• Hur? Digitalt, uppsökande (t ex HVB), samarbeten (t ex med lokal socialtjänst, skola 
m.m.), fysiska träffar, samtalskvällar. 

För bakgrund och mer information: 

Ung dialogs hemsida: https://attention.se/om-oss/vara-projekt/ung-dialog/ 

Rapporten "Var ska jag hamna?": https://issuu.com/familjelyftet/docs/_var_ska_jag_hamna__ 

Podcast Placerad: https://attention.se/om-oss/vara-projekt/ung-dialog/podden-placerad 

Inom Attentions Anhörigsatsning med medel från 
Socialstyrelsen har vi tagit fram ett nytt 
metodmaterial som bygger på filmen ”Till dig som 
stöttar en närstående som har NPF”. Syftet med 
materialet är att hjälpa anhöriga och närstående 
med NPF och kan användas i anhöriggrupper. 
Metodmaterialet tar bland annat upp hur du som 
anhörig kan lära känna din närståendes energinivå, 
förstärka det som redan fungerar och vikten av att 
komma ihåg att ta hand om sig själv. 

Till metodmaterialet 

Se filmen här 

 

https://attention.se/for-medlemmar/
https://attention.arcmember.net/Public/
https://attention.se/om-oss/vara-projekt/ung-dialog/
https://issuu.com/familjelyftet/docs/_var_ska_jag_hamna__
https://attention.se/om-oss/vara-projekt/ung-dialog/podden-placerad/
https://tinyurl.com/3nrt5f2v
https://www.youtube.com/watch?v=yWjxOP_54Wo
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Anmäl er till:  jacqueline.treschow@attention.se  

Fokus på autism 
Den 6-8 april ordnas än en gång konferensen ”Fokus på autism och andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar” på Aula Medica, Karolinska Institutet.  

Fokus på autism är en nationell vetenskaplig konferens som vänder sig till alla som på olika sätt 
är verksamma inom eller har intresse av området. Läs mer om programmet och hur du anmäler 
dig på www.fokusautism.se 

Funktionsrättsbyrån  
Funktionsrätt Sverige har fått medel från Arvsfonden för projektet Funktionsrättsbyrån, där man 
under tre år ska bygga upp en rådgivningsbyrå. Rådgivningen är till för vuxna med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga och öppnar den 10 januari 2022. 

Byrån svarar på telefonsamtal helgfria måndagar kl. 13- 16 och onsdagar kl. 9 – 12, numret är 
010 - 898 50 90. Man kan också mejla till kontakt@funktionsrattsbyran.se 

Läs mer om projektet på www.funktionsrattsbyran.se  

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 

God Jul och Gott Nytt år 
Goda och vilsamma helgdagar önskar vi er alla! 
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