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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! 

Reflektioner från valet 
Valet är nu över, men mycket arbete återstår innan alla poster i utskott, råd och andra 

beslutsorgan är utsedda. Den valplattform vi tog fram inför valet är också ett bra underlag i ett 

fortsatt intressepolitiskt arbete. 

Rapportera hinder att rösta 
Nu när valdagen just har passerats vill vi påminna om möjligheten att rapportera hinder för att 

rösta i höstens val. 

Det är funktionsrättsorganisationer som kan rapportera - det kan vara lokalföreningar i 

medlemsförbund eller samarbetsorgan i län och kommuner. Vi hoppas att du vill hjälpa till att 

sprida informationen inom din organisation. Rapporteringen är öppen fram till den 15 oktober. 

All information och länk till formulär finns via den här länken: www.funktionsratt.se/valhinder. 

Föreningskonferensen den 22–23 oktober – hög tid för anmälan 
Vår efterlängtade föreningskonferens närmar sig och i morgon, den 20/9, är sista dag för 

anmälan om att delta fysiskt på plats. Anmäl ert deltagande via denna anmälningslänk 

Programmet fanns med nummer 6 av Attention-Nytt och finns också fäst i Facebook-gruppen för 

våra aktiva. 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. Hör av dig till 

jennifer.blomkvist@attention.se om ni vill vara med där. 

Fler kan göra mer, alla behövs och kan bidra! 
Under slutet av augusti blev vi åter mer än 16 000 medlemmar, men för att vi ska få ännu mer 

kraft bakom orden och ökad tyngd i vårt påverkansarbete vill vi fortsätta att växa. Därigenom når 

vi ut till ännu fler och får möjlighet att öka den samlade kunskap om NPF. Från och med 1/10 är 

det extra bra att göra en satsning på medlemsrekrytering. Nya medlemmar som betalar sin avgift 

efter den 30/9 blir automatiskt medlemmar även nästa år.  

Information och tips till lokalföreningarna 
På https://attention.se/lokalt/ hittar ni massa användbar information för er lokalföreningar. Där 

finns bland annat information om vem man kan vända sig till på kansliet i olika frågor. Saknar ni 

någon information där eller behöver råd och stöd kring er verksamhet, kontakta samordnaren av 

föreningsstöd: Jennifer Blomkvist, jennifer.blomkvist@attention.se , tlf. 070 - 428 13 68. 
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De lokala webbsidorna 
I samband med förra årets föreningskonferens presenterade vi ett erbjudande för er föreningar att 

starta upp nya webbsidor. Vi behöver nu samla in information kring status för er föreningar som 

ännu inte kommit i gång/gått live med ny webbsida eller som ännu inte tagit över er befintliga 

kundzon hos Loopia 

Svara i vårt formulär och få mer information HÄR 

NPF-forum på UR Play 
De flesta föreläsningar och panelsamtal som hölls under NPF-forum spelades i av 

Utbildningsradion. Temat för konferensen var ”Med NPF genom livet – från vaggan till graven”.  

Du kommer till inspelningen via denna länk NPF-forum-2022 

Särskilt tandvårdsstöd 
Patienter med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar kan vara i större behov av tandvård 

än andra. Då finns ett särskilt tandvårdsstöd, ett F-kort, att ansöka om, men det är tyvärr inte så 

känt. Att få tandvårdsstöd med F-kort innebär att man betalar samma patientavgifter som inom 

hälso- och sjukvården samt får högkostnadsskydd och frikort när du sammanlagt betalat 1 200 

kronor. Du får själv välja till vilken tandläkare eller tandhygienist du går till.  

Du ansöker om F-kort genom att din läkare skriver ett intyg med en bedömning av din sjukdom 

eller funktionsnedsättning. Blanketten laddas ner HÄR. Därefter skickas den till den enhet som 

ansvarar för tandvården i regionen. Mer information vad som gäller i din region finns på 1177. 

Företaget Aquadental har också tagit fram lättbegriplig en patientinformation.  

Rutinmässiga krav på drogtestning felaktig 
Socialstyrelsen har uppdaterat sitt Kunskapsdokument ”Läkemedelsbehandling av adhd hos 

barn och vuxna - Stöd för beslut om behandling” med anledning av JO:s beslut att det inte är 

tillåtet att kräva regelbunden urinprovtagning som förutsättning för medicinsk behandling av 

adhd. Nu skriver även Socialstyrelsen: 

Beslut om drogtestning genom t.ex. urin- och blodprov för att säkerställa drogfrihet förutsätter 

en individuell bedömning och informerat samtycke av patienten. Läs mer HÄR 

Attention har haft flera kontakter med berörda myndigheter i denna fråga och informerats om att 

de nya nationella riktlinjerna för adhd och autism, som blir klara i remissversion i slutet av 

oktober, kommer att ytterligare förtydliga detta.  

Stella och Fanny podd om tjejer, NPF och SiS-institutioner 
Stella Österling berättar i denna podd om-tjejer på-sis-institutioner hur det är att vara placerad i 

olika familjehem och på statens särskilda ungdomshem (SiS-institutioner). Det har inte alltid 

fungerat så bra. Ofta har man mött Stellas utbrott med bestraffningar och isolering istället för att 

hjälpa henne att lösa sina konflikter och förstå sig själv bättre.  

Med i samtalet är också Fanny Eklund som arbetar i Attentions projekt Ung dialog. Medan de 

jobbat med projektet har de sett att just tjejer med NPF-diagnoser ofta får dålig vård när de 

hamnar i olika former av samhällsvård – därför har de med utgångspunkt från Stellas och några 

andra tjejers berättelser skrivit rapporten ”Vad är det för fel på dig?”. Projektet har även 

producerat en podd som heter Placerad. Du hittar den på Spotify och andra podd-plattformar. 

Besvarad remiss 
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Precis innan sommaren lämnade delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 

över sitt slutgiltiga förslag som fått namnet ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga 

insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22).  

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en utökad 

vårdgaranti. Utredningens förslag innebär en vårdgaranti som täcker fler delar av vårdkedjan. 

Bland annat föreslås att vårdgarantin utvidgas så att den omfattar alla medicinska bedömningar i 

primärvården. Ta del av Attentions svar HÄR 

Webbinarium ”Olika bilder av Psykisk (o)hälsa” 

 

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll uppmärksammar Världsdagen för Psykisk hälsa genom en 

eftermiddag där personer berättar om sina egna erfarenheter med psykisk (o)hälsa. För den 

som lever med psykisk ohälsa kan fördomar och skam vara lika svår att bära som symptomen i 

sig. Din inställning till psykisk ohälsa kan förändra någons liv. 

Datum: 10/10 kl. 13.00 – 16.00. Livesänds digitalt. Läs mer och anmäl dig 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 från våra två projekt ”Familjelyftet” och ”Trots allt”, se länk nedan. 

Attention Play - vår kanal på YouTube 

Koll på det som händer via Facebook 
Följ Attentions arbete 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 
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