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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!  

Valet 2022 – rätt stöd till personer med NPF 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är vanliga - minst 10 procent av befolkningen har dem. 
Utan tidiga insatser och rätt stöd leder de ofta till en problematisk skolgång, svårigheter att få och 
behålla ett jobb, sämre livsvillkor och sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen.  

Attention arbetar för att fler ska få rätt insatser och lyfter inför valet följande särskilt viktiga frågor 
där vi vill se en politisk vilja att åtgärda dagens brister. Materialet är också tänkt som stöd om ni 
vill ordna egna möten med era lokala politiker. 

• Tidiga insatser till barn och unga 
• Rätt till en fungerande skolgång 
• Livstidsperspektiv på NPF 
• Öppna arbetsmarknaden för fler personer med NPF 

Läs mer HÄR 

Nya hemsidor för lokalföreningar 
Arbetet med de nya hemsidorna tuffar på och många av er har anmält intresse, några föreningar 
har till och med hunnit gå live med sina fina sidor.  

Kunskapsbank och formulär för intresseanmälan hittar ni för övrigt på https://forening.attention.se  

Som vi informerade om på föreningskonferensen samt efterföljande digitala informationsmöten 
ser vi ju gärna att så många som möjligt byter till nya webbsidor då det ger en enighet i Attentions 
varumärke samt förenklar för oss som jobbar med detta på kansliet då vi lättare kan stötta er i 
arbetet med hemsidorna.  

För er som inte vill byta era hemsidor, men idag ligger under Riksförbundets webbhotell hos 
Loopia, kommer vi på sikt att flytta över er till egna s.k. kundzoner som ni själva administrerar och 
bekostar. Mer info om det kommer längre fram.  

Har ni frågor om webbsidorna kontakta jennifer.blomkvist@attention.se  

Flera nya på kansliet  
Med anledning av våra två nya projekt och en pensionsavgång kan vi nu välkomna några nya på 
kansliet: 

Susanne Berneklint, projektledare för Vägen tillbaka och Elin Pietras, folkbildare i samma projekt. 
Lotta Gyllsdorff, är ny ekonom.  

Kontaktuppgifter till dem som jobbar hos oss finns HÄR 

https://attention.se/om-oss/vi-paverkar/intressepolitiska-programmet/
https://forening.attention.se/
mailto:jennifer.blomkvist@attention.se
https://attention.se/om-oss/kontakt/


QR-kod medlemsrekrytering 
Ett växande förbund gör oss starkare. Ett enkelt sätt att rekrytera medlemmar är att ha med 
denna OR-kod som till medlemanmälan på era informationsmaterial, telefoner och datorer. 
Numera registrerar och betalar man direkt. Medlemskapet träder då också omedelbart i kraft. 

 
Årsmöteshandlingar – information 
Nu börjar en del årsmöteshandlingar att trilla in vilket är strålande och jag vill samtidigt påminna 
er om att uppdatera styrelseinformation i medlemsregistret. Vilka är nya och vilka har lämnat? 
Instruktion för hur ni gör i Arc Member finns HÄR  

Riktlinjer för ersättning till förtroendevalda 
Det ideella arbetet i föreningar runt om i ladet är en stor och viktig tillgång i utvecklingen av 
Sverige. Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt 
lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper 
om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär 
också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet.  

I regel utgår ingen ersättning för arbetsinsatsen, men de föreningar som har möjlighet till det 
ersätter ofta styrelsens ledamöter för resor och andra omkostnader. Till stöd för hur man ska 
tänka i dessa frågor har förbundsstyrelsen beslutat om riktlinjer för ersättning av förtroendevalda. 

Lokalt informationsmaterial från Trots allt! 
Vill er lokalförening ordna föräldraträff/cafékväll på temat trotsproblematik/trotssyndrom? Nu har 
vi tagit fram en enkel handledning hur ni kan anordna en sådan kväll. Den hittar ni här: 
https://attention.se/wp-content/uploads/2022/03/foraldratraffar-trots-a419.pdf 

Vill er lokalförening ha material skickat så som serietidningar (trots allt! och Monster-Moa), tidning 
om trots och vykort med trotspyramiden? Hör i så fall av er till amanda.krantz@attention.se  

Den 1 juni kl. 13-16 har Trots allt! avslutningskonferens, håll utkik efter inbjudan i våra sociala 
medier och på hemsidan. 

Information från Vägen vidare - för unga som varken arbetar eller studerar 
8 april släpper vi en enkätundersökning som riktar sig till unga mellan 16 -25 år med en NPF-
diagnos som varken arbetat eller studerat under en längre tid. Sista svarsdag är 22 april.  

Hjälp oss sprida den till ungdomarna i fråga! Du hittar den på vår hemsida eller i våra sociala 
medier. https://attention.se/2022/04/08/enkat-riktad-till-uvas/ 

VIP adhd – informationsfilmer för spridning  
Vård- och insatsprogrammen (VIP) som lanserades under 2019 är fortfarande inte allmänt kända 
varken vårdgivare och andra som ska erbjuda insatser eller hos Attentions medlemmar. 
Programmet är ett användbart digitalt kunskapsstöd som fler borde hänvisa till. Därför har vi nu 
tagit fram två filmer där vi fördjupar oss lite mer i vad VIP adhd är. 

https://attention.se/wp-content/uploads/2022/03/lagga-till-eller-ta-bort-styrelseroll.pdf
https://attention.se/wp-content/uploads/2022/04/riktlinjer-for-ersattning-av-fortroendevalda.pdf
https://attention.se/wp-content/uploads/2022/03/foraldratraffar-trots-a419.pdf
mailto:amanda.krantz@attention.se
https://attention.se/2022/04/08/enkat-riktad-till-uvas/
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Vård- och insatsprogrammen har tagits fram av en nationell arbetsgrupp och fastställs av 
“Nationellt programområde för psykisk hälsa”. Programmen är unikt framställda för att passa 
såväl skola, sjukvård som socialtjänst och målet är att programmen ska vara ett gemensamt 
kunskapsstöd för de som jobbar inom dessa verksamheter. 

https://attention.se/2022/04/08/filmer-som-forklarar-vip-adhd/ 

Diskriminering fertilitetsbehandling 
I förra numret berättade vi om en medlem som utsatts för kränkande särbehandling i samband 
med att hon sökt vård för ofrivillig barnlöshet. Texten där vi beskrev fallet blev otydlig och vi frågar 
därför igen om du själv eller någon du känner har blivit nekad fertilitetsbehandling där NPF-
diagnosen varit anledningen till nekat beslut? 

Hör i så fall av dig till vår intressepolitiska utredare Matilda Berglund Calais 
matilda.berglund.calais@attention.se 

UR filmar föreläsningarna från NPF-forum 
Intresset för årets forum har varit väldigt stort och konferensen blev fullbokad. De som inte hade 
möjlighet att delta kommer dock få möjlighet att få del av det mesta i programmet via UR Play. Vi 
meddelar i ett kommande nummer när de finns att titta på. 

Metodstöd för elevhälsan 
Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) har tillsammans med yrkesföreningarna för skolsköterskor, 
skolkuratorer, skolpsykologer och yrkesgrupper med specialpedagogisk kompetens tagit fram ett 
digitalt metodstöd för elevhälsan. Det här är en betaversion av metodstödet. Det innebär att alla 
texter i nuläget är att betrakta som arbetsmaterial som kommer granskas och revideras. 
Intressant för våra medlemmar att få inblick i vilket stöd som kan erhållas via elevhälsan. 

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://attention.se/2022/04/08/filmer-som-forklarar-vip-adhd/
mailto:matilda.berglund.calais@attention.se
https://metodstod.se/
http://www.youtube.com/user/attentionplay?feature=results_main
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

