
Nr 11 – 13 december 2022 

Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

UVAS-seminariet 

Hur hjälper vi bäst unga som varken arbetar eller studerar? Det var temat för ett webbinarium 

den 7 december. På webbinariet presenterades rapporten ”Jag vill så gärna hitta min plats i 

samhället” från vårt arvsfonden-projekt Vägen vidare. Ta del av rapporten HÄR 

På webbinariet lyftes både de hinder vi ser för de unga att komma vidare, och de möjligheter vi 

ser framåt. Medverkar gör bland annat Anki Elken från Föreningen Universellt Utformade 

Arbetsplatser (UUA), Malin Danielsson, Riksdagsledamot (L) och Mikael Klein från Wilja-gruppen, 

Klara Cederqvist samt Anki Sandberg från Attention. Länk till sändningen på vår Youtube-kanal. 

Arbetsmarknadsrapporten nu klar 

Den enkätundersökning som Attention gjorde under oktober har nu resulterat i rapporten ”Med 

rätt chef och en bra arbetsmiljö blir jag en stor tillgång i arbetslivet”. Svaren visade att personer med 

NPF löper betydligt större risk att hamna i arbetslöshet och sjukskrivning än andra. För att få livet 

att gå ihop har många valt att jobba deltid. Det är också tydligt att acceptansen och kunskapen 

om NPF på arbetsplatserna är låg. Många vågar därför att inte berättar om sin NPF-diagnos för 

chefer och kollegor. 

Läs mer HÄR 

Medlemsavisering 2023 

Vi har haft en glädjande medlemstillväxt under året och hoppas på ett ännu bättre utfall nästa år. 

Avisering av medlemsavgift kommer att inledas den 18 januari genom att originalfakturan skickas 

ut via e-post. I utskicken finns en betallänk så att medlemmen direkt kan betala via swish eller 

med kort, de kan också logga in och betala via Mina Sidor. För dem som blivit medlemmar mellan 

oktober-december 2022 utgår ingen faktura utan deras medlemsavgift gäller för hela 2023. Du 

hittar all information om hur aviseringsprocessen kommer att se ut i bilagan. 

Nya nationella riktlinjer för adhd och autism 

Som vi berättade om i förra numret har Socialstyrelsens tagit fram Nationella-riktlinjer-adhd-och-

autism som vänder sig till såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten. Den 6/12 hölls ett 

webbinarium för föreningsaktiva inom Attention och Autism Sverige om riktlinjerna och deras 

innehåll. Webbinariet spelades in och kommer att kunna ses via vår Youtubekanal senare i 

veckan.  

https://attention.se/2022/12/07/rapport-om-unga-med-npf-som-varken-arbetar-eller-studerar/
https://www.dropbox.com/t/vzpBxjgKDP4ylNIw
https://attention.se/2022/11/14/ny-rapport-med-fokus-pa-arbetsmarknaden-och-npf/
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://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://www.youtube.com/user/AttentionPlay?app=desktop


Riktlinjerna är nu ute för granskning och kommer att revideras under våren. Synpunkter på 

innehållet och förslag till förbättringar kan inför detta skickas till anki.sandberg@attention.se 

Föreningsenkät – hur kan vi förbättra vårt stöd till er lokalföreningar?  

Vi har sammanställt 10 frågor för att få lite mer överblick kring era tankar om behov av stöd ifrån 

oss på kansliet.  Vi är så tacksamma om ni kan ta er tid att svara på dessa. 

Enkäten hittar ni HÄR och sista dag för svar är 16 januari. 

Datum att lägga på minnet 

Förberedelser inför årsmötet - den 18 januari kl. 18.30-20.30 bjuder förbundet in till ett 

webbinarium om de förberedelser som en föreningsstyrelse behöver göra inför årsmötet.  

Anmäl er HÄR om ni önskar delta.  

Nästa ordförandeträff - den 15 februari kl. 18.30-20.00. 

Föreläsning om intressepolitik – 6 februari, mer info och anmälningslänk kommer i nästa 

Attention-Nytt. 

Temaveckor 2023 – info om datum samt tema finns på föreningssidorna på webben och HÄR 

Ytterligare info kommer löpande.  

Vill ni ha extra tidningar 

Sedan lång tid får alla lokalföreningar som vill 10 extra exemplar av tidningen för att kunna 

använda i externa möten och evenemang. Vi har fått signaler om att en del tycker att det är väl 

många medan andra kanske önskar fler ex av tidningen.  

För att säkerställa att det vi skickar ut används så ber vi er besvara bifogad enkät.  

OBS! Önskar föreningen fler än 10 ex tillkommer en kostnad på 10 kr per exemplar.  

Om vi inte får svar alls kommer vi att dra ner antalet till 5 exemplar. 

Ny bok om samverkan kring barn med behov av stöd 

Studentlitteratur har gett ut boken"Barnibehov-samsyn och samarbete", skriven av 

specialpedagogen ElinDahné Branting och psykologerna Emma Edvinsson och Görrel Månsson. 

Boken handlar dels om vanliga utvecklingssvårigheter – inklusive adhd-och psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar, dels om utmaningar i samverkan kring barn och ungdomar med behov av 

insatser och stöd. Den är skriven för att passa både anhöriga och yrkesverksamma. Attentions 

medlemmar kan under tiden fram till den 31 januari köpa boken till det rabatterade priset 244 

kronor (ordinarie pris276 kr).Ange rabattkod 44717 vid beställning så aktiveras rabatten, se 

bifogat produktblad. 

Filmen Utbrott om vägen tillbaka efter ett fängelsestraff 

Vi vill passa på att påminna om den film som Attentions Fri-projekt tog fram. Vägen tillbaka efter 

ett fängelsestraff är lång. För de personer som även brottas med en adhd-problematik kan den 

processen innehålla ytterligare svårigheter och utmaningar. I filmen Utbrott får vi höra några 

personers berättelse om förändring och framsteg - från det gamla livet, till livet de lever idag. 

Forskning om hur olika organisationer klarar sig under pandemin 

Föreningen Begripsam arbetar för ett mer tillgängligt samhälle. Just nu bedriver de ett 

forskningsprojekt hur olika organisationer påverkats av pandemin. De vill få kontakt med våra 

mailto:anki.sandberg@attention.se
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lFbIhqTGj0O0j3A-YUN5YF_hfX00IzVHgHgpfWf0mSdURUc3Qk02TkROUThNSVVZWjVNRDZKNFBJQi4u&wdLOR=c68FBDF70-93C6-6045-BA8C-CA12FDB5F42D
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lFbIhqTGj0O0j3A-YUN5YFRRANWMVCpMnGQtf_YkAcBUME00RFRQQzkyMURaRjBIQjBFVlpHUllXRi4u
https://attention.se/wp-content/uploads/2022/12/planering-temaveckor-2023.pdf
https://machform.attention.se/view.php?id=296919
https://youtu.be/cPYJmgBfAjc
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lokalföreningar. De har pratat med ett 10-tal av våra föreningar men vill gärna ha kontakt med 

fler och har bett oss om draghjälp med insamlingen så därför tipsar vi er om undersökningen: 

Det finns flera sätt att svara på enkäten: 

• Besvara enkäten direkt online 

• Ladda ner enkäten, skriv ut, svara på papper och skicka till Begripsam, The Park, Magnus 

Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm 

• De föreningar som så önskar kan också boka in en telefonintervju.  

Mer information finns här: 

https://www.begripsam.se/forskning/foreningar-demokrati-och-pandemi 

Nytt forskningsprojekt Att mäta funktion enligt ICF 

Begreppet funktion handlar om hur en individ i samspel med sin miljö kan hantera sin vardag 

och samhällets krav och förväntningar. I ett nytt forskningsprojekt ska den internationella 

klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) nu anpassas och 

implementeras för adhd och autism. Syftet är att underlätta och standardisera bedömning av 

individuella funktionstillstånd som utgångspunkt för vård, stöd och styrkebaserade insatser. I 

projektet studeras också sambanden mellan funktion, mental hälsa och livskvalitet. Läs mer HÄR 

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 

God Jul och Gott Nytt år 

Tack för i år och ett gott samarbete. Hoppas ni får fina vilsamma helgdagar! 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsurvey.alchemer.com%2Fs3%2F6863088%2Fforening&data=05%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C103dcc8b47f348828c9e08dac54623de%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C638039202296877801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J1xNL0%2FyJK%2FtN9WY1z4rqnq5WJ%2BN7UFJ0a0rbuHd6OE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.begripsam.se%2Fdownload%2F18.53e5afc518094948a11375f9%2F1653061457755%2FF%25C3%25B6reningsenk%25C3%25A4t_slutversion.pdf&data=05%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C103dcc8b47f348828c9e08dac54623de%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C638039202296877801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sNdw7sg9IGlTbrynZDqunhFwzWvt%2Fwb0zs7a4Oy2nrw%3D&reserved=0
https://www.begripsam.se/forskning/foreningar-demokrati-och-pandemi
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fki.se%2Fkind%2Ficf-core-sets-for-adhd-och-autism&data=05%7C01%7Canki.sandberg%40attention.se%7C4774289863b0448c384d08dac644611b%7C86c85694c6a4438fb48f703e61437960%7C0%7C0%7C638040294237592987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zgMvQu5oUoO3hBgVSFgPCAANNDVYVAFPJgZPdMg4if4%3D&reserved=0
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979
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