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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! 

Skolsatsning under september 

Attentions skolfokus under september månad förra året var otroligt uppskattat. Därför tänker vi 

att vi kommer göra september månad varje år till en skolfokusmånad. I år med extra fokus på 

skolfrånvaro i och med det nya projektet vägen tillbaka som startade nu våren 2022.  

Vi kommer, precis som förra året, inleda fokusmånaden med rapport och artikel utifrån vår årliga 

enkätundersökning om oro inför skolstart. Vi uppskattar därför om ni vill hjälpa till att sprida 

enkäten i era kanaler så att vi får så många svar som möjligt. Förutom rapporten kommer även 

artiklar med skolfokus vara öppna för alla, och de får ni gärna hjälpa till att sprida i era kanaler 

och dela på sociala medier. Det kommer finnas bland annat föreläsningar och seminarier att ta 

del av och vi kommer också, som förra året, skicka ut en stominsändare som ni i 

lokalföreningarna kan använda för att skicka till era lokala tidningar. Insändaren kan 

undertecknas av er samt av Anki Sandberg. 

Mer information om hur lokalföreningarna kan delta i skolsatsningen, tips och stominsändaren 

kommer i ett separat mejl och på i FB-gruppen för lokalföreningsaktiva. Vi kommer starta hela 

temamånaden med en cafékväll den 30 augusti. Anmälningslänk till den skickas ut med 

Attention-Nytt i augusti.  

Föreningskonferens i oktober 

Höstens föreningskonferens kommer att äga rum på Scandic Alvik den 22 - 23/10. Programmet 

består av utbyte av information från förbundet och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.  

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

projekt och satsningar som bedrivs inom Attention kan redovisas. Två representanter från 

föreningen kan delta. Den som inte har möjlighet att delta fysisk kommer att kunna delta digitalt. 

Mer information och anmälningslänk kommer i mitten av augusti. 

Kunskapsguiden - om språkstörning 

Språkstörning är en vanlig men ganska okänd funktionsnedsättning som kan kvarstå i vuxen 

ålder. I Kunskapsguiden får du samlad information om språkstörning och vilka svårigheter det 

kan orsaka. Det finns bland annat en ökad risk för minskad delaktighet i samhället, svårighet att 

få godkända betyg, för att bli utnyttjad och för ofrivillig ensamhet. Läs mer HÄR 

Facebook för lokalföreningsaktiva 

För lite drygt ett år sedan beslutade vi att ha en Facebook-grupp för lokalföreningsaktiva. Syftet 

med gruppen är erfarenhetsutbyte mellan föreningarna. Detta har mottagits väldigt positivt så 

berätta för nya styrelseledamöter att gruppen finns: Lokalföreningsaktiva i Attention 

https://kunskapsguiden.se/aktuellt/nytt-tema-om-sprakstorning/?utm_campaign=nyhetsbrev220524&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.facebook.com/groups/409750485747864


Lokalt påverkansarbete – inför valet 

Intressepolitik är något som sker både på riksnivå och lokalt. Det är riksdagen och regeringen 

som ansvarar för stora nationella utredningar och lagstiftning, men många av de beslut som berör 

vår vardag fattas främst på kommunal och regional nivå. Dit hör exempelvis skola, socialtjänst 

och sjukvård. Kommunala och regionala politikerna närmare till sina väljare och är därför oftast 

både glada och intresserade av att få kontakt. 

Du hittar information om hur man som lokal förening kan lägga upp arbetet lokalt HÄR.   

Denna PDF ligger också på https://attention.se/lokalt/ under Material.  

Valpoddar 

Inför valet har Attentions styrelse tagit fram en valplattform där vi lyfter fram tidiga insatser till 

barn och unga, rätt till en fungerande skolgång, livsloppsperspektiv på NPF samt arbetsmarknad. 

Inom varje tema i valplattformen kommer vi ha samtal och intervjuer med olika intressanta 

personer. 

Ett av avsnitten sätter fokus på tidiga insatser till barn och unga. Regeringens särskilda utredare 

för Tillgänglighetsdelegationen Gunilla Gunnarsson gästade Attention för att prata om hur vi ska 

minska köerna inom sjukvården, med extra fokus på BUP. I det senaste avsnittet samtalar Anki 

Sandberg, ordförande Attention, med Gunilla Gunnarsson, om utredningens förslag om 

vårdgarantin, nationellt vårdsökssystem, fasta vårdkontakter och vikten av en fungerande 

samverkan. 

Lyssna på podden HÄR 

Bokrelease för antologin om att få diagnos sent i livet  

Attentions Arvsfondsprojekt Äldrelyftet har haft en release för boken ”Livsberättelser om adhd och 

autism” med annat författare, förlag, samarbetspartners och några av Attentions lokalföreningar. I 

boken får man ta del av berättelser om hur det är att få en neuropsykiatrisk diagnos sent i livet. 

Några av författarna läste högt ur boken, vilket berörde många. Önskar ni ordna ett eget möte om 

bokens tema, kontakta annika.schmalensee@attention.se 

Boken är viktig för äldre med egen problematik, men också många andra. I förra Attention-Nytt 

informerade vi om att ni föreningar kan beställa boken via projektet till rabatterat pris 225 kr 

inklusive moms. Sista dag till detta pris är 15 juni och ni använder formuläret HÄR 

KBT-behandling via internet mot sömnproblem för ungdomar med autism 

Har du sömnproblem, en diagnos inom autism och är mellan 13 och 17 år? Det är väldigt vanligt! 

Nu har du möjlighet att få hjälp mot sömnproblem via Internet. Om du vill anmäla dig eller höra 

mer om projektet kan du mejla till: saga@iterapi.se 

Dela gärna denna information till fler! https://www.iterapi.se/saga 

Enkät till unga om stöd och insatser 

NSPH genomför nu en undersökning som riktar sig till unga mellan 15–25 år med psykisk 

ohälsa/funktionsnedsättning och som har insatser från till exempel hälso- och sjukvård eller 

socialtjänsten. Syftet är att förbättra stödet till unga. 

Enkäten består av 18 frågor och de unga är självklart anonyma och bestämmer själva hur mycket 

de vill dela med sig av. Sprid den gärna vidare! 

Länk till enkät finns nedan: 

https://forms.office.com/r/80AZHsehhz 

https://attention.se/wp-content/uploads/2022/06/intressepolitik_lokalt2022.pdf
https://attention.se/lokalt/
https://attentionriks.podbean.com/e/gunilla-gunnarsson-om-bup-och-vardkoer/
mailto:annika.schmalensee@attention.se
https://machform.attention.se/view.php?id=248920
https://www.iterapi.se/sites/saga/public/1-v-lkommen
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2F80AZHsehhz&data=05%7C01%7Ckansliet%40attention.se%7Cf8d6b725e4504876fe2308da43194c9e%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C637896073895991582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=WfjS2k%2B9igYLeS6f7KJtQ4DtZtl9t%2F2d1BlHA%2BwXJVE%3D&reserved=0
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Deltagare till studie om autism och vardagsfunktioner 

KIND söker personer med diagnoser inom adhd eller autismspektrum som vill prova och 

utvärdera ett nytt verktyg för att kartlägga hur en individ fungerar i sin miljö och vardag. Med 

verktyget utforskas styrkor och svårigheter, men också vilka faktorer i individens omgivning som 

underlättar eller hindrar god vardagsfunktion. Resultaten kan öka förståelsen för hur en individs 

fungerande ur ett helhetsperspektiv, och därigenom bidra till mer verksamma stödinsatser.  

Medverkande får ett presentkort på 150 kr. Anmälan görs till icfcoresets@kbh.ki.se senast 30/6. 

Teletal – ett kostnadsfritt stöd under telefonsamtal 

Teletal är en gratis telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig 

i samtalet och hjälper den som ringer med att: 

• Tolkar otydligt tal och svåra ord 

• Ger stöd för minnet 

• Antecknar vad som sägs i samtalet och skickar till användaren 

• Hjälper till i telefonväxlar 

Telefonnumret är 020-22 11 44. Tjänsten är tillgänglig följande tider: 

Vardagar 08.00–20.00 

Helger 12.00–16.00 

Läs mer på www.teletal.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 från våra två projekt ”Familjelyftet” och ”Trots allt”, 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 

Gåvor via Facebook 

Vi är godkända för FB-gåvor och insamlingarna har nu glädjande nog börjat ta fart: Länk till 

gåvosidan 

Skön sommar önskar vi er alla! 

Önskar vi er alla - nästa Attention-Nytt utkommer i 
mitten av augusti.  
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