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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! 

Återkoppling föreningskonferensen 
I slutet av oktober samlades omkring 100 personer för att utbyta kunskaper och erfarenheter av 
att arbeta inom Attention. Stort fokus lades på det lokala arbetet och de närvarande fick ta del 
exempel på hur olika föreningar bedriver sin verksamhet. Känslan av att vara många som kämpar 
för samma sak är oslagbar!  

Deltagarna fick också en genomgång av aktuella intressepolitiska frågor samt påminnelse om hur 
mycket material som finns på förbundets webb. Dag två presenterade förbundets fyra 
Arvsfondsprojekt sitt arbete.  

Missade ni konferensen kan ni ändå ta del av de presentationer som gjordes; gå in via denna länk 

PP-bilder-föreningskonferensen 

Lösenord: Föreningskonferens2022 

Nya nationella riktlinjer – webbinarium 6/12 
Vi är välkomnar Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för adhd och autism som vänder sig till 
såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. De nya riktlinjerna understryker att 
utredningarna ska leda framåt och kopplas ihop i en fungerande sammanhållen vård- och 
stödkedja där de inblandade aktörerna ska samverka.  

I riktlinjerna framhåller man också betydelsen av att inte bara erbjuda medicinsk behandling av 
adhd utan även psykologiska och psykosociala insatser. De ges idag i alltför liten utsträckning, 
trots att det är efterfrågat av många. Riktlinjerna tydliggör också att den som har en 
beroendeproblematik inte får utestängas från vård samt att inga rutinmässiga drogtester för att 
få adhd-läkemedel ska förekomma. Mer information om riktlinjerna finns på Socialstyrelsens 
webb: Nationella-riktlinjer-adhd-och-autism 

Via ett digitalt möte den 6/12 kl. 18.30 – 19.45 informerar de två projektledarna på Socialstyrelsen 
om riktlinjerna i ett gemensamt möte för aktiva inom Attention och Autism Sverige.  

Anmäl dig senast den 1/12 via länken nedan: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpcuGvrjgoGN1pVFFalKwyyDexxJYfizmv  

Nästa förbundsstämma 
Nästa förbundsstämma, som är Riksförbundets högsta beslutande organ, hålls den 13 maj 2022 
digitalt. Kallelse och mer information kommer i början av nästa år. Motioner ska vara inskickade 
till kansliet@attention.se före den 31/12. Liksom förra gången kommer styrelsen att bjuda i till ett 

https://attention.se/foreningskonferens/
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/om-riktlinjerna-for-patienter-och-brukare/?fbclid=IwAR1m3m1GjkkK5hYFkUZlDYiYGwGVpmI_cuB9Dol4EV3TmpY2xX8DS65Zy0U
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpcuGvrjgoGN1pVFFalKwyyDexxJYfizmv
mailto:kansliet@attention.se


par cafékvällar där de frågor som ska behandlas tas upp för diskussion och frågor. 
Valberedningen tar emot nomineringar till och med den 1/2. Nomineringar skickar du in via detta 
nomineringsformulär  

Föreningspaketet 
Nu erbjuder vi återigen möjligheten att beställa ett föreningspaket!  

Det innehåller ett obligatoriskt grundpaket som vi tänker att ni använder som visningsexemplar. 
I grundpaketet ingår följande material: 

• För bättre villkor - informationsskrift om Attention  20 exemplar 
• Vad är NPF? 1 ”-” 
• ADHD informationsmaterial för barn 5 ”-” 
• AST/Asperger informationsmaterial för barn 5 ”-” 
• Tourette informationsmaterial för barn 5 ”-” 
• Bokmärken 50 ”-” 
• Attentiontidningar - blandat 10 ”-” 

Dessutom kan man beställa valbart material från våra nuvarande och senast avslutade projekt.  
1 ex vardera förutom faktablad som vi skickar 10 ex. Ni betalar ingenting för själva materialet 
men däremot kommer vi att fakturera er för kostnad av emballage och porto. Beställ HÄR 

Vill ni beställa större volymer av vårt material hittar ni våra materialpaket på 
webben https://attention.se/om-oss/attentions-material/informationspaket/ 

Ordförandeträff 23 november kl. 18.30-20.00 
Det börjar närma sig en ny ordförandeträff och vi hoppas att så många som möjligt kan delta. 
Här diskuterar vi aktuella frågor som Attentions föreningsstöd har valt ut men också det som ni 
föreningar vill lyfta i er grupp. Minsta antal deltagare för att träffen ska bli av är 3 deltagare.  

Ni anmäler er via länken HÄR 

Bra information om Attention till anslagstavlor 
Ett bra sätt att göra Attention synligt är att sätta upp information om Attention på anslagstavlor i 
väntrum på mottagningar och andra relevanta ställen. Efter en idé från Attention Dalarna har vi 
tagit fram ett enkelt informationsblad som kan användas av alla föreningar: 

Informationsblad-Attention 

Information om diabetes och NPF 
Egenvården vid diabetes typ 1 är komplex och ställer höga krav på individen och dess familj. 
Detta orsakar ofta behandlingströtthet, stress och konflikter inom familjerna. För barn och 
ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter, upplevs uppgifterna ibland oöverstigliga.  

Hemsidan, www.Karolinska.se/KNEP, vänder sig till personer med diabetes, deras familjer samt 
till vårdpersonal som träffar personer med diabetes. Där finns tips på hur man bättre klarar av 
sin vardag med diabetes.  

Kunskapscentrum för egenvård vid diabetes typ 1 hos barn och unga, förkortat ”KNEP vid 
diabetes” har vuxit fram sedan 2019. Projektet var på uppdrag av Hälso-och sjukvårdsnämnden 
(HSN) i region Stockholm. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lFbIhqTGj0O0j3A-YUN5YFRRANWMVCpMnGQtf_YkAcBUQlRYVFA3VE9XQjU4VlVFWDlIR0hYTUxITi4u
https://machform.attention.se/view.php?id=288281
https://attention.se/om-oss/attentions-material/informationspaket/
https://machform.attention.se/view.php?id=274530
https://attention.se/wp-content/uploads/2022/10/2.a4_om_attention.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.karolinska.se%2FKNEP&data=05%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C12aa660408f34b0b2b5908dab7621ad4%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C638023929243079696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3zQNDOws8RtIw%2F4HNlT%2FWOoHI3vwuVC%2FOyeB%2FZK04YQ%3D&reserved=0
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Nytt remissvar 
Riksförbundet Attentions har svarat på remissen ”Elever i grundskolan, specialskolan, 
sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå”. Vi är 
positiva till förslaget. Attention har länge efterfrågat en större flexibilitet gällande skolans 
undervisning och utformning, där vikten ska ligga på individens behov och möjlighet till lärande. 
Attention ser särskilt positivt på möjligheten till fjärrundervisning och hoppas att detta 
undervisningssätt ska kunna utvecklas även för elevgrupper med andra behov av särskild 
undervisning. Läs remissen i sin helhet HÄR 

Om Brukarinflytande i UR Play 
Hur kan vården och omsorgen utvecklas med hjälp av erfarenheter från brukare och patienter? 
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, har tagit fram flera metoder för detta och samlat 
dem i ”Handbok för brukarinflytande”. Conny Allaskog, ordförande, berättar på NPF-forum hur de 
kan användas för att utveckla vården och omsorgen ur ett brukarperspektiv, se inslaget HÄR 

Attentions projekt Ung dialog lanserar webbutbildning 
Attentions Arvsfondsprojekt Ung dialog har lanserat en webbutbildning om NPF för HVB-
personal: Läs mer Digital-kurs/HVB 

projektet deltar också på Socionomdagarna 

22/11 Röster från placerade barn och unga med NPF 

23/ 11 Fanny Eklund från Attention berättar om SIP 

I slutet på året lanserar Ung dialog en webbutbildning och studiecirkel för familjehem. 
Information kommer här och på webben. 

Kostnadsfria gästföreläsningar 
Vi har fått ett erbjudande om att få kostnadsfria gästföreläsningar från ett LSS boende som 
arbetar med personer 15–23 år med högfungerande autism. De har möjlighet att ta sig över hela 
Sverige och föreläsa. Bland annat berättar de om bemötande, relationer, lösningsfokuserat 
arbete osv. Ta del av inbjudan här PDF. 

Om ni är intresseradade kan ni höra av er till: richardlandt@kampeab.se 

Läs mer om ungdomsboendet här: https://www.kampeab.se 

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/2022/10/27/remissvar-om-fjarrundervisning/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furplay.se%2Fprogram%2F229347-ur-samtiden-npf-forum-2022-brukarinflytande&data=05%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C6db10610b5f4435ef93e08daaa84d666%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C638009784792901010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CEYXxLsOVq%2FM3MhxGxLAnZDnbD88G0H38P%2FsQy2xUhc%3D&reserved=0
https://attention.se/utbildning/digitala-kurser/hvb-hem/
mailto:richardlandt@kampeab.se
https://www.kampeab.se/
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

