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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! 

Fullsatt och uppskattat NPF-forum 

Årets NPF-forum blev en succé och blev den viktiga mötesplats som var målet. Konferensen 

samlade över 400 personer. En hel del kontakter som knöts under forumet kommer att leda till 

fortsatt samarbete.  

De som inte hade möjlighet att delta kommer att kunna ta del av det mesta i efterskott i 

programmet via UR Play. Det tar några veckor och vi meddelar i ett kommande nummer när de 

finns att titta på. 

Återkoppling föreningarnas årsmöten 

Över hälften av alla föreningar har skickat in kompletta handlingar.  

Vi påminner er som ännu inte skickat in era handlingar att göra det snarast, om ni inväntar 

signaturer så skicka gärna in det övriga så länge. Det går alldeles utmärkt att skicka in digitalt till 

jennifer.blomkvist@attention.se  

Vad som ska skickas in hittar ni info om i Attention-Nytt nr 2 2022 

Studiematerial till förtroendevalda 

På webben hittar ni nu fina filmer med information om att vara förtroendevald, inspelad av vice 

ordförande Eric Donell.  

Till filmerna finns även ett studiematerial. Ni hittar allt här https://attention.se/lokalt/ 

Ny lokalföreningsguide – kontakter medkansliet 

Lokalföreningsguiden har äntligen blivit uppdaterad och ni hittar den HÄR .  

Ligger under material på lokalsidorna på webben.  

Attention svar på Samsjuklighetsutredningen 

Personer med beroendeproblematik och psykiatrisk samsjuklighet är en utsatt grupp som har 

svårt att få rätt insatser. Den utredning, kallad Samsjuklighetsutredningen, som regeringen 

tillsatte för två år sedan har nu lämnat förslag på hur vård och stöd ska förbättras för denna 

grupp. Bakgrunden till utredningen är kända brister där det är svårt att få hjälp på ett tidigt och 

samordnat sätt. Väldigt många med denna problematik faller mellan stolarna, vilket leder till social 

utsatthet och dålig hälsa, inklusive en stor överdödlighet. Attention är positiv till de förändringar 

som föreslås. 
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-Beroende är en behandlingsbar sjukdom. Det måste slå igenom i hur vård och stöd ska utformas 

till personer med samsjuklighet, säger Anki Sandberg, ordförande för Attention. Hela svaret, 

liksom andra remissvar, kan du ta del av HÄR 

Möte på socialdepartementet om statsbidraget 

Statsbidraget till funktionshindersorganisationer har urholkats rejält under 15 års tid. Det försvårar 

organisationernas möjligheter att skapa ett tillgängligt samhälle, inklusive att vara en aktiv part i 

arbetet med uppföljning av regeringens funktionshinderstrategi. Representanter för Funktionsrätt 

Sverige, inklusive Attention, framförde vid ett möte i slutet av april ett akut behov av att höja 

statsbidraget till statssekreterare Tobias Gerdås på Socialdepartementet. Inga löften gavs. 

Funktionsrätt Sverige har även lyft frågan i partisamtal under mars och april. Då svarade sju av 

åtta riksdagspartier att de är positiva till höjda statsbidrag till funktionsrättsrörelsen. Läs mer HÄR 

Rätten till en fungerande skolgång 

Förändringar inom skolan och brist på anpassning har medfört att den problematiska 

skolfrånvaron har ökat och krupit ner i åldrarna. Omkring 15 procent av alla elever lämnar skolan 

utan fullständiga betyg. Många av dem har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De villkor 

och rätt till stöd som finns i Skollagen följs inte och det får märkligt nog inte några konsekvenser 

för skolhuvudmännen.  

En fråga som vi driver särskilt är att det behövs bättre data som visar hur det går för elever med 

funktionsnedsättning och vilka brister som måste rättas till. I slutet av april fick vi en debattartikel 

med rubriken ”Vi efterlyser krafttag mot skolfrånvaron” publicerad, läs artikeln HÄR 

Ny bok från projektet Äldrelyftet! 

I antologin ”Livsberättelser om adhd och autism” berättar 13 personer om hur det kan vara att få 

en diagnos sent i livet, eller som önskar få en utredning. De beskriver barndomens kamp i skolan, 

utmaningar i arbetslivet, självmedicinering och svårigheter med relationer. Men också om ett 

spännande och rikt liv, försoningen med sig själv och hoppet och modet att förändra sina liv. 

Deras berättelser följs upp av experterna Lotta Borg Skoglund, Susanne Rolfner Suvanto, Taina 

Lehtonen och Magnus Werner som delar med sig av sin kunskap och reflekterar utifrån olika 

teman. Boken är viktig för äldre med egen problematik, men också många andra. Om ni beställer 

via projektet så får ni boken till rabatterat pris 225 kr inklusive moms. Klicka på länken HÄR för 

mer information och för att komma till formulär för beställning.  

 
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. Byrån svarar på telefonsamtal, måndagar kl. 13- 16 

och onsdagar kl. 9 – 12, numret är 010 - 898 50 90. Man kan också mejla till 

kontakt@funktionsrattsbyran.se 

Funktionsrättsbyråns två rådgivare har kompetens inom socialt arbete och juridik. De berättar inte 

för andra och kan: 

• informera om rättigheter och funktionsrätt 

• hjälpa den som söker att prioritera problem 

• stödja i att förstå beslut och dokument från myndigheter 

• hänvisa till andra som kan ge mer hjälp. 

Läs mer om projektet på www.funktionsrattsbyran.se  
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Nationell anhörigstrategi 

Regeringen har beslutat om att införa en nationell anhörigstrategi. Syftet med strategin är att 

stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg, Strategin ska göra stödet mer likvärdigt över 

landet och tydliggöra de olika behov som anhöriga kan ha. 

– Vi välkomnar beslutet, säger Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention. Via 

våra medlemsundersökningar vet vi att anhöriga ofta drar ett tungt lass när vård och stöd 

inte fungerar. Strategin lyfter frågor som vi drivit länge såsom delaktighet och bättre stöd för 

egen del för anhöriga. Läs mer HÄR. 

Forskning om undervisningen under pandemin 

Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet har startat ett forskningsprojekt för att 

undersöka pandemins påverkan på välbefinnande hos familjer till elever i behov av särskilt stöd i 

grundskolan. Mer specifikt, vill projektet ta reda på föräldrarnas upplevelser av hur skolans 

stödinsatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd fungerat för deras barn under 

hemundervisning/distansstudier samt på skolan, och hur föräldrarna upplevde sin samverkan 

med skolan under den tiden. 

Kan du tänka dig att medverka genom att besvara en enkät eller bli intervjuad, kontakta 

universitetslektor Rano Zakirova Engstrand rano.engstrand@specped.su.se. Hon nås också på 

tfn: 08-120 764 75. Läs mer om projektet HÄR 

Nordiskt möte 

Första veckoslutet i maj hölls ett nordiskt möte mellan de nordiska adhd-förbunden. Syftet med 

mötet är att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Förra året involverades även Färöarna och 

denna gång hölls ett Team-samtal med en representant för Grönland. Det nordiska samarbetet 

innebär att vi får kännedom om de utmaningar som våra medlemsgrupper ställs inför i våra 

grannländer. Många av dessa delar vi och det är givande att få del hur de gjort för att påverka. 

Enkät till dig som har erfarenhet av tvångsvård 

Civil Rights Defenders har tagit fram enkäten, och vänder sig till dig som är intagen eller har varit 

intagen på låst institution med tvångsvård någon gång under de senaste fem åren. Frågorna 

handlar om tillgänglighet till information om rättigheter, möjligheten att vara delaktig. Dina svar är 

anonyma. Enkäten får att svara på mellan den 16 maj - 31 maj 2022. 

Besvara enkäten här: 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 
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