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År 2022 har på flera sätt varit ett framgångs-
rikt år för Attention. Vi har mött ett ökat 
gensvar på de frågor vi lyfter och de 

tjänster vi erbjuder. Vi har också kunnat starta nya 
projekt och vuxit medlemsmässigt! 

Aktivt år 
Attention representerar individer och familjer som 
inte får det stöd man borde från skolan, vården, soci-
altjänsten och andra instanser. Alldeles för många 
unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) hamnar i utanförskap där de varken arbetar 
eller studerar. De som har jobb är rädda för att be-
rätta om sin diagnos och får sällan stöd, vilket leder 
till förhöjd risk för sjukskrivningar. En av våra 
kärnuppgifter är att försöka ändra på det. Det in-
tressepolitiska arbetet har under året löpt vidare och 
gjort att Attention har synts i media, deltagit i möten 
och konferenser, skrivit artiklar och debattinlägg 
där vi lyfter fram våra medlemmars erfarenheter 
och behov.

Glädjande nyhet
Både på riksplanet och lokalt deltar vi i brukarråd 
och olika samråd för att driva på utvecklingen, i 
den omfattning vi har resurser till. Attention har 
under många år arbetat för att Socialstyrelsen ska 
ta fram nationella riktlinjer som gäller våra diag-
noser. Det var därför mycket glädjande att sådana 
publicerades i oktober 2022. Riktlinjerna innebär 
att såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten 
ska ge tidiga insatser som kan ges direkt, utan 
långa väntetider, baserade på individens behov. 
Riktlinjerna understryker vikten av att utredning-
arna leder framåt och kopplas ihop i en fungerande 
sammanhållen vård- och stödkedja där de inblanda-
de aktörerna ska samverka. Sist men inte minst får 
personer med beroendeproblematik inte utestängas 
från vård. Tillsammans med Vård- och insatspro-
grammet för Adhd finns nu ökade möjligheter att 
få genomslag för de krav vi ställer och det vi hela 
tiden arbetat för.

Innehåll

Kunskapsspridning
Bristen på kunskap om våra funktionsnedsättningar 
är fortsatt stor. Därför har vi som tidigare satsat 
mycket på kunskapsspridning. Via de utbildningar 
vi ordnat ser vi gång på gång bevis på att Attentions 
devis ”Kunskap gör skillnad” verkligen stämmer 
och är lika giltigt nu som när organisationen bildades. 
De nya digitala verktygen har underlättat för att nå 
ut med kunskap, både till medlemmar och till ex-
terna kursdeltagare. Det har också gjort det lättare 
för oss att hålla ihop organisationen och fortsätta att 
växa.

Ökat antal medlemmar 
Att få avsluta året med att berätta om en stark med-
lemstillväxt, där vi för första gången börjar närma oss 
18 000 medlemmar, känns förstås otroligt bra. Att fler 
vill vara med i Attentionfamiljen stärker oss och är 
ett kvitto på att det vi gör behövs. Det ger också nya 
möjligheter att skapa medlemsnytta inom förbundet.  
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Medlemmar  
Medlemsökningen har fortsatt även under 2022 och 
en övervägande del av dem som ansöker om med-
lemskap väljer swish som betalsätt. För att stärka 
tillväxten i förbundet ytterligare och säkra att vi inte 
tappar medlemmar gjordes mot slutet av året en infor-
mationsinsats kring att ansluta sig till autogiro. Avise-
ring av medlemsavgifterna för 2023 kommer liksom 
föregående år att ske i januari. Förbundets styrelse har 
tagit beslut om att satsa mer på gåvoinsamling och det 
finns en gåvomodul i medlemsregistret sedan tidigare 
som kommer att kunna byggas på ytterligare och er-
bjuda möjligheten att bli månadsgivare. 

Vid årets slut hade förbundet 17 776 medlemmar, 
uppdelade enligt:
• Huvudmedlemmar: 12 412
• Familjemedlemmar: 5156
• Stödorganisationer: 208

Förbundsstyrelsens arbete
Styrelsen leder riksförbundets löpande verksamhet 
mellan årsmötena och förvaltar dess tillgångar. Sty-
relsens huvuduppgift är:
• Att skapa största möjliga förtroende för organi-

sationens idé utåt och inåt. 
• Att leda, företräda och utveckla organisationen 

för bästa möjliga resultat. 
• Att stärka delaktighet och engagemang genom 

att verka för ett positivt arbetsklimat inom 
förbundet. 

• Att utöva organisationens arbetsgivaransvar, 
d.v.s. att inom gällande lagar och avtal skapa 
goda förutsättningar för personalens arbete. 

LEDAMOT UPPDRAGSFÖRDELNING INOM FÖRBUNDSSTYRELSEN

Förbundsordförande
Arbetsutskottet (AU)
Ordförande Kunskapsrådet
ADHD Europa och nordiskt samarbete
Styrelseordförande Attention Utbildning
Vård och insatsprogram adhd
Myndigheten för delaktighets brukarråd

Läkemedelsverkets konsument- och patientråd
Regeringens funktionshindersdelegation
Regeringens tillgänglighetsdelegation
Expert i Samsjuklighetsutredningen
Funktionsrätt Sverige, ordförandemöten och 
valberedning

Ann-Kristin Sandberg

Eric Donell Vice ordförande
Arbetsutskottet (AU)
Arbetsgruppen Tourette

Attentions representant i Attention Utbildning
Socialstyrelsens prioriteringsgrupp för nationella 
riktlinjer

Anders Noreliusson Arbetsutskottet (AU)
Attentions arbetsgrupp för föreningsstöd

Anhörigfrågor

Cecilia Ingard

Elizabeth Odalen Bjord Attentions arbetsgrupp för föreningsstöd
Styrelseledamot Riksförbundet Hjärnkoll

Anhörigfrågor

Psykiatriutveckling
Brukarinflytandefrågor
Arbetsgruppen för PO-frågor

Forskningsfrågor
Attentions representant i Folkhälsomyndighetens 
suicidpreventiva grupp

Inger Nilsson Attentions arbetsgrupp för föreningsstöd
Attentions skolgrupp

Språkstörningsfrågor

Jiang Millington Skolinspektionens samrådsgrupp Attentions skolgrupp

Lena Björklund-Olofsson Kunskapsrådet
Styrelseledamot Nationell Samverkan  
Psykisk Hälsa

Forskningsfrågor

Sven Östlund Attentions skolgrupp Skol- och habiliteringsfrågor

Birgitta Nordfors  
Johansson

Attentions arbetsgrupp för föreningsstöd Förskola och skola

Rigmor Gunnarsson Lokalt arbete Arbetsmarknadsfrågor

70 % 
Huvudmedlemmar

29 % 
Familjemedlemmar

1 % 
Stödorganisationer

Förbundsstyrelsen har under året haft sex protokoll-
förda styrelsemöten.

 Förbundsstyrelsens ledamöter 
Nuvarande styrelse valdes på förbundsstämman i 
maj 2021 och har en mandattid på två år:

ORDFÖRANDE
–  Ann-Kristin Sandberg, region Stockholm
   Vice ordförande
– Eric Donell, region Uppsala 

ORDINARIE LEDAMÖTER
– Anders Noreliusson, region Gävleborg 
– Cecilia Ingard, region Uppsala
– Elizabeth Odalen Bjord, region Värmland
– Inger Nilsson, region Skåne 
– Jiang Millington, region Stockholm
– Lena Björklund-Olofsson, region Västerbotten
– Sven Östlund, Västra Götalandsregionen 

SUPPLEANTER
– Birgitta Nordfors Johansson, region Stockholm
– Rigmor Gunnarsson, Västra Götaland

Förbundsstyrelsens arbete baseras på verksam-
hetsplanen och de olika intressen och kompetenser 
som respektive ledamot har. När och var möten ska 
hållas fram till nästa stämma, antecknas i ett kalen-
darium som publiceras på hemsidan. Styrelsen har 
haft sex protokollförda styrelsemöten. Styrelsens 
Arbetsutskott (AU) utgörs av ordförande, vice ord-
förande och ledamoten Anders Noreliusson. AU:s 
viktigaste uppgift är att förbereda styrelsens möten, 
inklusive de ärenden som ska behandlas där, samt 
att utgöra ett samrådsorgan när det gäller kansli- 
och personalfrågor. AU har haft fem protokollförda 
sammanträden. 

 Arbetsfördelning inom styrelsen
Arbetsfördelning inom styrelsen bygger på var och 
ens intresse och möjlighet att avsätta tid utöver delta-
gandet i styrelsemötena. Attention bjuds in till många 
informations- och samrådsmöten, men vi har inte 
kapacitet att delta i alla.

De flesta styrelseledamöter ingår i en eller flera sam-
råds- och arbetsgrupper, se nedan. Observera att listan 
endast avser uppdrag och grupper som berör riksför-
bundet. Flera av ledamöterna är också aktiva lokalt.
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KUNSKAPSRÅDETS UPPGIFT ÄR ATT:

Utgöra ett konsultativt och rådgivande stöd 
till förbundsstyrelsen och kansliet i andra 
frågor som kräver särskild professionell sak-
kunskap.
Informera förbundet om utvecklingen inom 
respektive fackområde, bland annat genom att 
uppmärksamma aktuella forskningsrön och 
litteratur av intresse. 
Hjälpa förbundsstyrelsen och kansliet med 
granskning och bedömning av forskning, be-
handlingsmetoder och pedagogiska modeller 
inom riksförbundets intresseområde.

UNDER ÅRET HAR KUNSKAPSRÅDET HAFT  
FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING: 
– Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet    
   Attention
– Lena Björklund-Olofsson, ledamot av  
   förbundsstyrelsen
– Agneta Hellström, verksamhetschef SINUS AB
– Annika Brar, överläkare och psykiater, region     
   Stockholm
– Charlotta Borg Skoglund, specialist i psykiatri  
   och allmänmedicin, SMART Psykiatri
– Emma Lindeborg, socionom, Jönköpings kommun
– Gunilla Granholm, psykolog i region Skåne,  
  ordförande NAG Adhd
– Henrik Pelling, överläkare och barnpsykiater
– Katarina Lindström, överläkare, barnneurolog, KI
– Lena Westholm leg. psykolog/konsulent,  
  ADHD-center
– Martina Hedenius, logoped, Uppsala universitet
– Sven Bölte, professor och chef för Center of  
   Neurodevelopmental Disorders, KIND 

Ekonomi 
Förbundets viktigaste intäktskällor är statsbidrag, 
projektintäkter och medlemsavgifter. Till dessa kom-
mer viss egen försäljning av material och annonser 
samt gåvoinsamling. Våra utgifter består främst av 
personal- och lokalkostnader, registerhållning, in-
formationsaktiviteter, stöd till lokal verksamhet och 
konferenser.

kunna driva arbetet med ännu mer kraft skapades i 
december 2020 en arbetsgrupp för lokalförenings-
frågor. 

ARBETSGRUPPENS UPPGIFT ÄR: 

att via kontakter med föreningsstyrelserna 
fånga upp och sprida goda exempel 
att vara ett stödjande bollplank i föreningsar-
betet
att stimulera erfarenhetsutbyte mellan fören-
ingarna 
att hjälpa och stödja lokalföreningar som har 
svårigheter i verksamheten. 
att tillsammans med förbundet arbeta för att 
öka medlemsantalet i förbundet 
att förhindra att lokalföreningar läggs vilande 
och i värsta fall upphör 
att uppmuntra till start av nya lokalföreningar 

ARBETSGRUPPEN BESTÅR AV: 
– Anders Noreliusson
– Birgitta Nordfors Johansson
– Inger Nilsson 
– Elizabeth Odalen Bjord
– Jennifer Blomkvist, sammankallande

Arbetsgruppen ”Attentions föreningsstöd” har må-
natliga digitala möten. Våra drygt 50 föreningar är 
uppdelade inom gruppen och de har under året har 
fyra digitala ordförandeträffar genomförts. Träffarna 
ger föreningarnas ordförande möjlighet att utbyta 
erfarenheter. Arbetsgruppen ges även tillfälle att 
starta diskussioner kring frågor som fångats upp, 
samt få input angående olika frågor ifrån flera för-
eningar. 

 Arbetsgrupp Tourette 
Arbetsgruppen arbetar för att tillvarata de specifika 
intressen som är kopplade till Tourettes Syndrom 
(TS) och att sprida kunskap om syndromet. En vik-
tig uppgift är att bevaka adekvat forskning och de 
framsteg som görs när det gäller stöd och behand-
ling, en annan att minska fördomarna och sprida 
information om denna många gånger missförstådda 
diagnos. Gruppen har såväl klinisk spetskompetens 
som egna erfarenheter av TS. 

 Valberedningen 
Den sittande valberedningen valdes på stämman 
2021. Attention har en aktiv valberedning som föl-
jer verksamheten kontinuerligt, deltar på interna 
möten för att lära känna föreningarna och styrelsens 
ledamöter så att de kan föreslå bästa möjliga styrel-
se när det återigen är dags för val 2023. Därutöver 
håller ledamöterna kontinuerlig kontakt med varan-
dra via mejl och telefon. 

VALBEREDNINGEN BESTÅR AV  
FÖLJANDE LEDAMÖTER:
– Bengt Westling, Norrbottens län
– Tina Höglund, Västernorrlands län
– Christina Wendin, (sammankallande) Örebro län
– Birgitta Engholm, Stockholms län (Lämnade      
  gruppen av personliga skäl hösten 2022)

 Revisorer 
Förbundsstämman valde två ordinarie revisorer och 
två ersättare för dessa. Revisorerna ska granska 
förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska 
förvaltning, genomföra revision av räkenskaperna 
samt avge revisionsberättelse.
För den ekonomiska granskningen har styrelsen 
anlitat Hanna Rexhammar, Deskjockey. Revision. 
Suppleant utses vid behov inom företaget.

Till verksamhetsrevisorer utsågs Jan Grundelius 
(ordinarie), Attention Dalarna och Anneli Andersson, 
Attention Västerås (suppleant).

Arbetsgrupper
Arbetsgrupper är ett viktigt komplement till det 
vanliga styrelsearbetet. Det ger möjlighet att foku-
sera och gå lite djupare i en fråga. Aktiva grupper 
rapporterar kontinuerligt sitt arbete till styrelsen 
och informerar om det som sker i förbundets olika 
informationskanaler.

 Attention föreningsstöd
Väl fungerande lokalföreningar har varit en av 
Attentions viktigaste frågor sedan starten. Det är i 
de lokala föreningarna som den medlemsnära verk-
samheten bedrivs och det är föreningarna som kan 
påverka inom det egna geografiska området. För att 

Gruppen har under året haft ett fysiskt möte samt 
avstämningar per mejl och två av medlemmarna har 
bevakat årets europeiska Tourettekonferens. Grup-
pen besvarar även många av de frågor om TS som 
kommer in till kansliet.

GRUPPEN BESTÅR AV: 
– Eric Donell, egen erfarenhet, sjuksköterska
– Eva Videnberg, behandlare
– Henrik Pelling, barnpsykiater
– Maria Christensson-Fröman, förälder och lärare
– Najah Khalifa, barnneurolog
– Maria Thysell, egen erfarenhet
– Stina Billing, anhörig

 Attentions Skolgrupp
Gruppens uppgift är att samordna Attentions arbete 
inom de tre olika skolråden, SKR:s arbetsgrupp och 
andra relevanta forum. Gruppen ska därmed vara 
en resurs i Attentions intressepolitiska arbete med 
skolfrågor samt bevaka skoldebatten och föreslå 
åtgärder som förbundet bör vidta till följd av denna. 
Gruppen har också utgjort bollplank för Attentions 
representant i de olika skolråden.

SKOLGRUPPEN BESTÅR AV: 
– Jiang Millington, sammankallande
– Inger Nilsson, förbundsstyrelsen
– Susanne Berneklint, projektledare kansliet
– Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare

Kunskapsrådet 
Riksförbundet Attentions Kunskapsråd är ett be-
redningsorgan till förbundsstyrelsen och har till 
uppgift att bistå riksförbundet med professionell 
sakkunskap inom området neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF). Rådet har haft två möten 
under året. Därutöver har kontakter tagits vid behov 
av sakkunnigbedömning, utbyte av information och 
medverkan vid konferenser. Rådet utgör därmed ett 
stort stöd till riksförbundet i frågor där vi behöver 
professionell kompetens. 

Ledamöterna i rådet består av personer med medi-
cinsk och psykologisk-pedagogisk kompetens. Rå-
dets arbete leds av Attentions ordförande. 
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Under året har förbundsstyrelsen vidtagit fler åtgär-
der för att stärka förbundets ekonomi. Det har också 
gett resultat och verksamheten gick under 2022 med 
ett större överskott, bland annat på grund av en stör-
re återbetalning från tidigare pensionsinbetalningar. 

NPF-forum 
År 2020 tvingades förbundet ställa in det forum som 
vi planerade att hålla i april på grund av pandemi-
restriktioner. Det tänkta temat var ”Från vaggan till 
graven” för att belysa livsloppsperspektivet kopplat 
till NPF. När vi åter kunde bjuda in till ett forum be-
höll vi detta viktiga tema och skapade ett program 
som belyste hur det är att kämpa hela livet för att inte 
misslyckas med relationer, att få sin diagnos så sent 
att en massa möjligheter försvunnit under livets gång.

Denna gång hölls NPF-forum den 5 – 6 maj på Essinge 
konferens. Där samlades cirka 450 deltagare bestående 
av Attentions föreningsaktiva, vårdgivare, beställare, 
leverantörer, myndigheter, yrkesverksamma. På plats 
fanns också ett 20-tal utställare. Åhörarna fick ta del 
av föreläsningar från forskare, utvecklare, praktiker, 
personer med egen funktionsnedsättning och anhöriga. 
Första konferensdagen bjöd bland annat på föreläs-
ningar om tidiga insatser, aktuell forskning, om hur 
det är att växa upp med NPF, behovet av strukturerat 

NPF-arbete i skolmiljö och hur vi kan stärka och stötta 
familjer med barn som har trotsproblematik. Dag två 
presenterades de kommande nationella riktlinjerna för 
adhd och autism. Även anhörigfrågor, unga i utanför-
skap och att åldras med NPF belystes.

Årets ljuspris tilldelades Ing-Marie Wieselgren, då-
varande psykiatriansvarig på SKR och Gunilla Gran-
holm, ordförande nationella arbetsgruppen adhd, NPO 
Psykisk Hälsa, för deras insatser som pådrivande kraf-
ter bakom det nationella Vård- och insatsprogrammen 
(VIP) Adhd. Syftet med programmet är att öka an-
vändningen evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap 
i mötet mellan personal och individer med adhd. Gu-
nilla ingår också sedan i år i Attentions Kunskapsråd.

UR Samtiden var på plats och filmade konferensen. 
Det innebar att merparten av föreläsningarna från och 
med hösten 2022 finns att se på UR Play eller Kun-
skapskanalen.

I filmen ”Till dig som stöttar en närstående som har NPF” erbjuds 
konkreta tips och tankar från Jenny Kindgren. Filmen går att se på Atten-
tions Youtube-kanal Attention Play.

Panelsamtal om unga som varken studerar eller jobbar på NPF-forum. 
Moderator Jessica Stigsdotter Axberg ledde samtalet med Petter Berg, 
MUCF, Matilda Berglund Calais, intressepolitisk ombudsman Attention och 
Maria Heimer Åkerlund, Misa.

Årets ljuspris tilldelades Ing-Marie Wieselgren, dåvarande psykiatriansvarig 
på SKR och Gunilla Granholm, ordförande nationella arbetsgruppen 
adhd, NPO Psykisk Hälsa. I mitten Attentions förbundsordförande Anki 
Sandberg.

Attention Utbildning 
Attentions utbildningsbolag har vänt den vikande 
trenden under 2018 och 2019 och har nu åter en 
hög efterfrågan på utbildningar. Vi har under året 
kunnat genomföra åtta öppna kurser. Kurserna som 
genomförts är Grundkurs om NPF, Strukturerat 
NPF-arbete i skolmiljö, Tjejer och kvinnor med 
adhd, NPF i förskolan och kurser som vänder sig 
till socialtjänsten.

Ett 50-tal uppdragsutbildningar har genomförts, 
majoriteten i egen regi och några i samarbete med 
externa konsulter. Bolaget går åter med vinst och 
kan arbeta vidare med högre ambitionsnivå och nya 
arbetssätt. Bland annat kan vi nu erbjuda webbut-
bildning för personal inom socialtjänsten, familje- 
och HVB-hem.
För mer information se www.attention-utbildning.se

Detta innebär en nödvändig konsolidering och ger 
utrymme för nya satsningar. 

För en mer detaljerad redovisning, se den ekonomiska 
rapporten.

Förbundskansliet
 Personal 
Riksförbundets kansli är förbundets verkställande 
organ. Under året har kansliet utökats med tre perso-
ner för att bemanna två nya arvsfondenfinansierade 
projekt samt att möta upp den ökade efterfrågan från 
uppdragsutbildningar.  
 
I SLUTET AV ÅRET BESTOD KANSLIET AV FÖLJANDE  
PERSONER:
–  Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef
–  Lotta Gyllsdorff, ekonom
–  Matilda Berglund Calais, intressepolitisk utredare
–  Jennifer Blomkvist, samordnare, administration   
    och föreningsstöd
–  Amanda Krantz, administratör 
– Christina Thimrén Andrews, Utbildningssamordnare
–  Jenny Kindgren, ansvarig för uppdragsutbildningar
–  Jacqueline Hellman Treschow,  
    Projektkommunikatör Ung Dialog
–  Cecilia Brusewitz, kommunikatör 
–  Pernilla Förnes, kommunikatör, grafisk designer
–  Nina Norén, kommunikatör & tidningsredaktör
–  Lovisa Schiller, Kommunikatör, formgivare,  
    redaktör sociala medier
–  Linnéa Rosenberg, kommunikatör (tjänstledig 90%)
–  Fanny Eklund, projektledare Ung Dialog
–  Klara Cederqvist, projektledare Vägen vidare
–  Annika von Schmalensée, projektledare Äldrelyftet
–  Elin Pietras, Folkbildningsutvecklare
–  Susanne Berneklint, Projektledare Vägen tillbaka

  Anhörigstöd 
Under året har vi genomfört flera digitala föreläs-
ningar och temakvällar för våra lokalföreningar. På 
NPF-forum var en punkt om att vara anhörig till per-

soner med NPF. Vid förbundets årliga föreningskon-
ferens delades material ut till våra lokalföreningar 
som hjälp i anhörigarbetet. Anhörigtelefonen som 
varit i gång hela året har varit mycket uppskattad. 

Med medel från Socialstyrelsen har vi tagit fram 
filmer som på ett djupare och mer konkret plan för-
klarar hur det är att leva med NPF. I de här filmerna 
har vi fokus både på vilka utmaningar personen 
med NPF upplever inom sig själv och hur svårighe-
ter kan uppkomma i kontakten med anhöriga, vänner 
och arbetskamrater. 

 Kriminalvården/besöksverksamhet 
Medlemmar i Attentions lokalföreningar har med 
stöd av statsbidrag från kriminalvården löpande 
under året genomfört besök vid anstalter/frivård/
häkten. Detta för att sprida kunskap och informa-
tion om NPF och vilka strategier som kan användas 
för att man ska kunna leva ett konstruktivt liv under 
och efter tiden på anstalt.
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Intressepolitiska insatser 
Det intressepolitiska arbetet är en viktig grund i 
förbundets arbete. Vägledande för arbetet är de mål 
som finns i verksamhetsplanen för 2021–2022 och i 
det intressepolitiska programmet samt plattformar-
na för skola och arbetsmarknad.

I det intressepolitiska uppdraget ingår att följa 
och påverka de samhällspolitiska diskussionerna i 
frågor som är viktiga för medlemmarna, att knyta 
kontakter med politiker, tjänstemän, utredningar, 
opinionsbildare, föreningsaktiva och medlemmar, 
besvara prioriterade remisser och lyfta våra viktiga 
frågor hos myndigheter och i media. I arbetet in-
går även att ge stöd till Attentions lokalföreningar 
i intressepolitiska frågor. Intresset för Attentions 
arbete och medlemsgrupper ökar stadigt och vi har 
under året haft många olika kontakter med myndig-
heter, utredningar och beslutsfattare i de frågor som 
berör Attentions medlemsgrupper. 

Attention deltar regelbundet i Funktionsrätt Sve-
riges verksamhet, bland annat i ordförande- och 
samrådsmöten. Vi ger också förslag i remissvar och 
som referensorganisation i frågor där Attentions 
kunskap behövs. Nationell samverkan för Psykisk 
Hälsa (NSPH) är också en löpande samarbetspart-
ner, bland annat i besvarandet av remisser samt 
deltagande i olika referensgrupper. Samarbetet med 
andra förbund och organisationer har resulterat i ett 
ökat fokus på våra prioriterade frågor.

Det intressepolitiska arbetet involverar såväl ord-
förande, övriga styrelseledamöter som kansliet, där 
den intressepolitiska utredaren har en samordnande 
roll.

Valet i september har påverkat våra möjligheter till 
politisk påverkan eftersom de politiska partierna 
startar sina valkampanjer tidigt och därmed har 
mindre tid för möten och dialoger om ämnen ut-
anför deras valpolitiska agenda. Inför valet tog vi 
fram en valplattform med några frågor som vi haft 
extra fokus på. Utifrån det spelade vi in poddav-
snitt utifrån fokusfrågorna som vi la ut i våra 
digitala kanaler. Dessa frågor kräver långsiktiga 
lösningar varför arbetet med dem fortsätter också 
efter valet. 

 Debattartiklar och externa medier 
Genom debattartiklar och intervjuer i externa medier 
har vi nått ut till en bred läsekrets. Bland annat har 
vi skrivit eller deltagit i dessa: 
• ”Vi kräver förbättrad övergång mellan barn och 

vuxenvård” – debattartikel i Göteborgsposten 
som vi skrivit tillsammans med fler organisatio-
ner: https://www.gp.se/debatt/vi-kräver-förbätt-
rad-övergång-mellan-barn-och-vuxenvård

• ”Sluta använda adhd som politiskt slagträ – 
satsa på en nationell plan” – debattartikel i 
Svenska Dagbladet tillsammans med Sven Bölte 
och Lotta Borg Skoglund, som sitter i vårt kun-
skapsråd. https://www.svd.se/a/AL4Vvx/debat-
torer-sluta-anvanda-adhd-som-politiskt-slagtra

• ”Nu börjar skolan - och NPF-familjerna lider” 
– debattartikel publicerad i Aftonbladet utifrån 
enkätresultatet från skolenkäten. https://www.
aftonbladet.se/debatt/a/k6qxRA/attention-sko-
lan-borjar-och-npf-familjerna-lider

• ”Personer med NPF möts av stängda dörrar 
på arbetsmarknaden” debattartikel publicerad i 
Altinget. https://www.altinget.se/artikel/perso-
ner-med-npf-mots-av-stangda-dorrar-paa-arbets-
marknaden

• ”Slopa inte finansieringen för att säkerställa 
likvärdighet för elever med funktionsnedsätt-
ning, Edholm” - debattartikel skriven tillsam-
mans med FUB, Autism Sverige och Afasi/
Talknuten. Publicerad i Altinget. https://www.
altinget.se/utbildning/artikel/slopa-inte-finan-
sieringen-for-att-sakra-likvardigheten-for-elev-
er-med-funktionsnedsattningar-edholm

• ”Agera direkt när skolsvårigheter uppstår” – 
debattartikel om situationen för unga med NPF 
som varken arbetar eller studerar. Publicerad i 
Dagens Samhälle: https. //www.dagenssamhalle.
se/opinion/debatt/agera-direkt-nar-skolsvarighe-
ter-uppstar/

• Se ökad tillgänglighet som en investering,  
Publicerad i Dagens arbete. https://da.
se/2022/12/se-okad-tillganglighet-som-en-inves-
tering/

 Remisser och skrivelser 
Under året har förbundet besvarat följande re-
misser och promemorior:
• Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela in-

formation för god och nära vård, SOU 2021:78
• Från delar till helhet, SOU 2021:93 från Sam-

sjuklighetsutredningen
• Ett utökat skydd mot Diskriminering, SOU 

2021:94
• Vägen till ökad tillgänglighet, SOU 2022:22 

från Tillgänglighetsdelegationen
• Rätt och lätt. Ett förbättrat regelverk för VAB, 

SOU 2022:31
• Nästa steg. Ökad kvalitet och jämlikhet i vård 

och omsorg för äldre personer, SOU 2022:41
• Promemoria: Elever ska lättare få läsa i snabbare 

takt och på en högre nivå, Dnr U2022_02568
• Lagrådsremiss: resursskolor och tilläggsbelopp
• Lagrådsremiss: om urval till resursskolor

Till dessa kommer remisser som vi lämnat synpunk-
ter på men överlåtit till Funktionsrätt Sverige eller 
NSPH att besvara. Dessa svar finns på deras respek-
tive hemsidor.

Vi har också skickat följande skrivelser:
• Skrivelse till Socialstyrelsen om kunskapsstöd 

för språkstörning
• Skrivelse till Statens institutionsstyrelse angående 

tjänstekläder
• Skrivelse till alla universitet och högskolor 

som erbjuder socionomutbildning angående 
NPF-kunskap för socionomer

• Skrivelse till Polismyndigheten med anledning 
av förändringar i antagningsförfarandet till po-
lisutbildningen

• Skrivelse till Försvarsmakten med anledning 
av deras små och otillräckliga anpassningar i 
antagningen till Försvarsmakten militära grund-
utbildning. 

• Skrivelse till Socialstyrelsen, Läkemedelsverket 
och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
med anledning av drogtester och krav på drog-
frihet för läkemedelsbehandling för adhd

Attentions ordförande, vissa styrelseledamöter samt 
kanslipersonal deltar i dessa myndighetssamråd: 
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Skolverket
• Skolinspektionen 
• Myndigheten för delaktighet 
• Socialstyrelsen 
• Statens institutionsstyrelse
• Samråd mellan funktionshindersrörelsen och 

myndigheter inom rättsväsendet
• Regeringens Funktionshindersdelegation 
• Läkemedelsverkets konsument- och patientråd

Vi har under året därutöver haft flertalet möten 
och dialoger med olika myndigheter och aktörer i 
samhället så som Arbetsförmedlingen, Diskrimine-
ringsombudsmannen, Myndigheten för civilsam-
hällsfrågor, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård 
och omsorg, Läkemedelsverket, Sveriges kommuner 
och regioner, Skolverket, Myndigheten för delaktig-
het, Vinnova, Forte m.fl. Vi har även samverkat med 
flera fackförbund som Vision, Akademikerförbundet 
SSR och IF Metall.

 Medlemsundersökningar 
Förbundet genomförde under året två medlemsun-
dersökningar, utöver dem som anges under projekten 
på annan plats i denna verksamhetsberättelse.

• Oro inför skolstart – skolenkät 2022, som skick-
ades ut augusti 2022. Rapport utifrån enkätresul-
taten skrevs och släpptes 1 september 2022. 

• Arbetsmarknadsenkät 2022. Skickades ut i okto-
ber 2022. Rapport utifrån enkätresultatet skrevs 
och släpptes 14 november 2022. Då gästade vi 
också TV4 nyhetsmorgon för att lyfta resultatet. 

Samtliga rapporter finns att läsa på Attentions 
webbplats.



12 13ATTENTIONS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 ATTENTIONS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

ARBETE 
Arbetslösheten är hög bland våra medlemsgrupper 
och de som har arbete riskerar att slås ut på grund 
av bristande anpassning och dålig arbetsmiljö. Gläd-
jande nog ser vi ett ökat intresse, inklusive ökad 
efterfrågan gällande kunskaper om NPF, från såväl 
arbetsmarknadens parter som politiker. Attention ge-
nomförde under hösten en ny medlemsundersökning 
som resulterade i rapporten ”Med rätt chef och en 
bra arbetsmiljö blir jag en stor tillgång i arbetslivet”. 
Rapporten presenterades i TV4 och fick fint genom-
slag i media. Vi planerar att hålla ett seminarium uti-
från arbetsmarknadsrapporten under början av 2023. 
Utöver det har vi även haft dialog med flera fackför-
bund och arbetsgivare kring arbetsmarknadsfrågor, så 
som diskriminering på arbetsplatsen och hur vi ska-
par ett hållbart arbetsliv för dem som jobbar. Vi har 
också diskuterat hållbart arbetsliv och situationen för 
äldre på arbetsmarknaden med kansliet för hållbart 
arbetsliv som är en arbetsgrupp tillsatt av regeringen. 
Vi har också startat upp samtal med olika delar av 
näringslivet för att lyfta frågan om ökad mångfald på 
arbetsplatser och vikten av ökad kunskap om NPF.

Detta år har vi även startat ett projekt som ska fördju-
pa sig i situationen för unga som varken arbetar eller 
studerar. Vägen vidare – för unga som varken arbetar 

eller studerar. Vi ser att det finns ett stort intresse 
från politiker och beslutsfattare kring frågan och det 
kommer fortsatt att vara ett viktigt område som vi 
kommer jobba aktivt med utifrån projektet. 

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING
Utifrån ett intressepolitiskt perspektiv har vi arbetat 
med att öka viljan och skapa förutsättningar för lo-
kalföreningarna att arbeta med påverkansarbete på 
lokal nivå gentemot kommun- och regionpolitiker. Vi 
har bland annat stöttat med insändare att skicka till 
lokalföreningar samt uppdaterat vår guide med råd 
och tips på hur man bedriver intressepolitiskt arbete i 
sin lokala förening. 

DISKRIMINERING
Vi har under året också haft ett särskilt fokus på dis-
krimineringsfrågor, utifrån diskrimineringslagstift-
ningen. Attention har därför haft ett flertal kontakter 
med DO och några olika antidiskrimineringsbyråer 
kring rättsläget och även hur situationen ser ut inom 
de olika områdena skola, vård och omsorg när det 
gäller diskriminering på grund av funktionsnedsätt-
ning. Vi har samverkat och fört dialog kring hur vi 
kan lyfta frågan om vad som är diskriminering och 
hur vi kan bidra till ökad kunskap och förebygga dis-
kriminering inom ovanstående områden. 
 

det vill säga användarinteraktioner inom en viss 
tidsram, ökade (5 %) och också den genomsnittliga 
sessionslängden (10 %). De mest besökta sidorna 
var informationssidan om NPF (107 154 sidvisning-
ar), följt av informationssidan om ADHD (86 497 
sidvisningar) och därefter informationssidan om 
Autismspektrumtillstånd/AST (58 782 sidvisningar) 
och den fjärde mest besökta sidan var informations-
sidan om Tourettes syndrom (43 259 sidvisningar).

Andelen personer som besökt sidan via mobil ligger 
likt tidigare år högst (63 %). Resten av besökarna 
går in via en dator (35 %) och surfplatta (2 %). Den 
främsta vägen som besökarna använder för att kom-
ma till webbplatsen är via organiska sök (62 %). 
Resten av webbplatstrafiken kommer från direkt 
sök (20 %), sociala medier (12 %), länkat från an-
dra sidor (5 %) och övrigt (1 %). 

vi alltid mycket intressepolitiskt arbete och får även 
många frågor från medlemmar och lokalföreningar. 
Under detta år genomförde vi åter en medlemsunder-
sökning kring oro inför starten av skolåret. Årets rap-
port: ”Åter till en tillvaro som inte fungerar” släpp-
tes den 1 september 2022, i samband med starten av 
årets temamånad om problematisk skolfrånvaro, som 
hölls under hela september månad. Under månaden 
skrevs också debattartikel som publicerades i Afton-
bladet. Lokalföreningarna fick två insändare som de 
kunde skicka till sina lokala tidningar, vilket några 
föreningar också gjorde. Rapporten används också 
i våra samråd med skolmyndigheterna, Skolverket, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt 
Skolinspektionen. 

Under temamånaden erbjöd vi juridisk rådgivning i 
samarbete med antidiskriminerings-byråerna Malmö 
mot Diskriminering samt Antidiskrimineringsbyrån 
Norra Skåne. Rådgivningen uppskattades och vi 
hoppas att liknande insatser ska kunna genomföras 
även i framtiden.

Vi har även fortsatt lyfta frågan om nationell statistik, 
bland annat i de skolsamråd där vi deltar. Vi har del-
tagit i en hearing ordnad av den statliga utredningen 
”Mer kunskap om barn och elever med funktionsned-
sättning i skolväsendet” där vi lyfte fram vikten av 
att statistiken måste fokusera på de funktionsnedsätt-
ningar som genererar störst svårigheter i skolmiljön 
och/eller undervisningssituationen samt att utveckla 
de funktioner som redan idag finns för att få statis-
tik snabbt på plats. Vi har även fortsatt dialog med 
Lärarförbundet och den gemensamma organisation 
som kommer ur sammanslagningen av fackförbun-
den som organiserar lärare och skolledare, Sveriges 
lärare.

Vi har också lyft frågan om Skolverkets och SPSM:s 
arbete med kvalitetsutveckling hos skolhuvudmän-
nen runtom i Sverige genom att skriva en debattarti-
kel om att garantera ekonomiska förutsättningar för 
de kvalitetsdialoger som Skolverket tillsammans med 
SPSM har fått uppdrag att genomföra. Vi har även 
svarat eller kommenterat flera remisser som berör 
skolområdet. Inom skolområdet har vi under 2022 
startat ett nytt skolprojekt om problematisk skolfrån-
varo; Vägen tillbaka – från skolfrånvaro till skolnär-
varo som kommer bidra med fördjupande kunskap i 
det intressepolitiska arbetet inom skolområdet.

Information och kunskapsspridning 
Attentions information- och kunskapsspridning är en 
central del av verksamheten. Samtliga av Attentions 
kanaler i sociala medier har växt under året och in-
tresset för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF) är fortsatt stort. Vi ser att behovet av mer 
kunskap om vad det innebär att leva med NPF likt 
tidigare år fortsätter att öka. Attention ska vara en 
professionell aktör som har kunskap, som påverkar 
opinionen och erbjuder gemenskap med fokus på ett 
fungerande liv för personer med NPF och deras anhö-
riga. Kommunikationsarbetet stödjer organisationen i 
att uppfylla målen för organisationen. 

 
 Webbplatsen  
Under 2022 hade vi totalt 1 374 690 Sidvisning-
ar på attention.se. Årets besökare har varit mer 
engagerade än förra året. Antal sidor per session, 

 Verksamhetsplan 2021/2022 
Det intressepolitiska arbetet har genomförts utifrån 
verksamhetsplanen för 2021/2022, där det framgår 
att förbundet ska arbeta med följande fokusområden; 

VÅRD OCH STÖD 
Vård och stöd är viktiga frågor som vi alltid bedri-
ver intressepolitiskt arbete kring. Sammanfattningsvis 
lyfts här några av de viktigaste insatserna vi har 
jobbat med.  

Vi har genomfört en medlemsundersökning kring 
vård och stöd för vuxna med NPF. Enkäten resultera-
de i en enkätrapport; ”Väntat hela mitt liv på stöd”. 
Vi har använt oss av rapporten för att sprida kunskap 
om målgruppens situation, bland annat i samtal med 
SKR och Socialstyrelsen. Attention har via ordfö-
rande varit delaktig i Tillgänglighetsdelegationen, en 
statlig utredning vars syfte var att ge förslag kring 
ökad tillgänglighet inom vården och uppdrag att fö-
reslå åtgärder för att minska de långa vårdköer som 
i dag finns. Attention har lämnat in ett remissvar på 
utredningens slutbetänkande. Även i Samsjuklig-
hetsutredningen har ordförande deltagit som expert. 
Attention har också deltagit i arbetet med framtagan-
det och uppdatering av både SKRs Vård och insats-
programmet för adhd (VIP-adhd) samt Nationella 
riktlinjer för adhd och autism framtaget av Socialsty-
relsen. Vi har arrangerat två webbinarier för att sprida 
kunskapen om detta program och riktlinjer, som har 
stor betydelse för att förbättra vård och stöd för våra 
grupper, om de får tillräckligt genomslag.

Utöver detta har vi haft kontakter med SKR om situ-
ationen kring socialtjänstens kunskap om NPF. Vi har 
också genomfört en undersökning samt efterföljande 
dialoger kring kunskapen om NPF vid socionomut-
bildningen på de lärosäten i Sverige som erbjuder 
utbildningen. 

Vi har också haft dialoger med Socialstyrelsen, 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läke-
medelsverket gällande att få stopp på rutinmässiga 
drogtester för att få adhd-medicin. Där har vi fått 
både Socialstyrelsen och IVO att agera och uttala sig 
i frågan. 

SKOLA FÖR ALLA
Skolfrågan är ett av de arbetsområden som enga-
gerar mest från starten av Attention. Där bedriver 
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INSTAGRAM 
Attentions Instagram har under 2022 fått 1 703 nya 
följare och det är nu 8 396 som följer kontot. Un-
der året har räckvidden för kontot ökat med 21 %. 
Kontot har haft en räckvidd på 70 700, vilket är ett 
mätvärde av antalet personer som sett innehåll som 
kommer från sidan. Av våra följare så uppskattas 92 
% vara kvinnor och 8 % vara män. Åldrarna förde-
lar sig enligt följande: 18–24 år (2 %), 25–34 år (14 
%), 35–44 år (40 %), 45–54 år (33 %), 55-64 år (9 
%) och 65 år och äldre (2 %).

 

LINKEDIN 
Riksförbundet Attentions LinkedIn-konto har under 
2022 ökat med 2 512 följare och har idag 5 676 som 
följer kontot. Syftet med Attentions Linkedin är att 
föra en mer företagsinriktad kommunikation, med 
inlägg som huvudsakligen vänder sig till yrkesverk-
samma, företagare eller dem som arbetar som kon-
sulter. 

YOUTUBE – ATTENTION PLAY 
Det finns ett fortsatt stort intresse för Attentions fil-
mer på Youtube. Under året har vi i denna plattform 
publicerat 14 nya filmer, elva föreläsningar, samtal 
och poddar samt sex explainers. Filmerna har visats 
totalt 363 314 gånger, haft en visningstid på 27 551 
timmar och det har tillkommit 1 229 nya prenume-
ranter till kanalen.  
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Under 2022 har det även skett större riktade 
satsningar på Facebook:  

Skolkampanj
Vi upplever att debatten om skolan är lika aktuell 
nu som när Attention startades för 22 år sedan. Det 
är sena och otillräckliga insatser, bristande förmå-
ga att stödja elever att komma tillbaka till skolan 
och föräldrar som sjukskrivs. Tills dess att skolan 
genomgår en nyorientering som välkomnar alla så 
fortsätter vi på Attention arbeta för förändring. Ett 
led i detta arbete är att Attention under hela septem-
ber månad arrangerade en skolkampanj med huvud-
fokus på elever med NPF som hamnat i problema-
tisk skolfrånvaro. 
Inför kampanjen startade vi upp en kampanjsida på 
webben, och under hela september delade vi artik-
lar, webbinarium, filmer och föreläsningar om sko-
lan på Facebook, Instagram och Linkedin. 

Attentions tidning hade även temanummer ”Pro-
blematisk skolfrånvaro” under kampanjen. Artiklar 
från numret delades i sociala medier och fick stor 
spridning och väckte stort engagemang. Under hela 
september erbjöd vi också juridisk telefonrådgivning 
om skolan.

Resultat av skolkampanjen:
• Under skolkampanjen september när skolkam-

panjen pågick fick vi 373 nya medlemmar. 
• 369 275 personer nåddes av innehållet via Face-

book, en rekordmånad!
• Under kampanjen var det totalt 10 691 som gil-

lade inläggen.
• De inlägg som publicerades under kampanjen 

hade totalt 737 kommentarer.
• Totalt delades inläggen under skolkampanjen på 

Facebook av 2 111 personer.
• Ett av de mest visade inläggen under året kom 

från publiceringen på Facebook under skolkam-
panjen.

• Under skolkampanjen lanserades en film om 
Elsa som berättar om sina erfarenheter av pro-
blematisk skolfrånvaro. Filmen sågs av 12 500 
personer.

• Föreläsningar och ett webbinarium som vi erbjöd 
under skolkampanjen sågs av 2 334 personer.

Temavecka Hållbart arbetsliv
Många av våra medlemmar stöter på utmaningar i 
arbetslivet. Den 7 mars –13 mars 2022 pågick vår 
temavecka med fokus på ”Ett hållbart arbetsliv”. 
218 600 personer nåddes av kampanjen på Facebook 
och Instagram. 

Vi publicerade en webbsida med fokus på ett håll-
bart arbetsliv och NPF och delade därifrån inlägg på 
Facebook, Instagram och Linkedin. Inläggen bestod 
av artiklar, filmer och erbjudanden om öppna före-
läsningar. 

Temavecka Vård & Stöd
Många personer med NPF upplever kontakten med 
vård- och stödinstanser som svår och ibland omöjlig. 
Det är långa köer för utredning och behandling. 

Den 6/6–12/6 hade vi temavecka om Vård & Stöd. 
Under temaveckan nådde vi ut till 141 800 på Face-
book och Instagram.

Vi publicerade en webbsida om vård och stöd och 
därifrån delade vi under temaveckan inlägg på Fa-
cebook, Instagram och Linkedin. Inläggen bestod av 
artiklar, filmer och erbjudanden om öppna föreläs-
ningar.

Temavecka Hälsa & rörelse
Att få in rörelse och aktivitet som en naturlig del i 
livet är något många med NPF upplever som svårt. 
Många drabbas av olika typer av ohälsa, vilket ofta 
påverkar livskvalitén till det sämre.

Mellan den 5 december –11 december 2022 pågick 
temaveckan ”Hälsa och rörelse”. Under temaveckan 
nådde vi ut till 110 600 personer på Facebook och 
Instagram.

Vi publicerade inför temaveckan en webbsida om 
hälsa och rörelse och därifrån delade vi inlägg på 
Facebook, Instagram och Linkedin. Inläggen bestod 
av artiklar, ett inspirationssamtal med fokus på äld-
res hälsa samt en öppen föreläsning om sömn.

Åldersfördelning av följarna på Instagram

2 %  18 – 24 år

14 %  25 – 34 år

40 %  35 – 44 år

33 %  45 – 54 år

9 %  55 – 64 år

2 %  65 år <

 Sociala medier 
FACEBOOK 
Facebook är Riksförbundet Attentions största kanal. 
I slutet på 2022 hade vi en räckvidd på 607 736 per-
soner. Räckvidd är ett mått på hur många som expo-
nerats för våra inlägg under året.

Vi har under året ökat antal följare och gilla-marke-
ringar. Facebook-kontot hade 32 944 följare i slutet 
av 2021 och i slutet av 2022 hade vi 36 205 följare, 
en ökning med 3 261 följare. I slutet av året hade 
gilla-markeringar för sidan ökat med 2 734 st. På 
Facebook når vi personer med egen diagnos, anhörig- 
och föräldramålgrupper, yrkesverksamma och dem 
som är intresserade av området NPF. 

Av de personer som följer oss uppskattas det vara 
ca. 87 % kvinnor och 13 % män. Åldrarna fördelar 
sig enligt följande: 13–17 år (1%), 18–24 år (1 %), 
25–34 år (8 %), 35–44 år (27 %), 45–54 år (40 %), 
55–64 år (17 %) och 65 år och äldre (6 %). 

Topp fem av de inlägg som nådde ut mest under 
året är: 

 Februari 2022 / Inlägg om programmet upp   
drag granskning. Nådde ut till 120 015 personer.
September 2022 / Uppstartsinlägg om skolkam-
panjen. Nådde ut till 48 712 personer.
Mars 2022 / Inlägg om att vi uppmärksammar 
NPF-dagen med våra illustrerade filmer om 
NPF-diagnoserna. Nådde ut till 38 766 personer.
Februari 2022 / Explainer om programmet upp-
drag granskning. Nådde ut till 36 126 personer.
April 2022 / Inlägg om att vi uppmärksammar 
autismdagen med hänvisning till vår illustrerade 
film om ASD. Nådde ut till 35 889 personer.
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De populäraste filmerna under 2022 var ”Imorgon 
ska jag vara normal” (50 000 visningar), ”Vad är 
ADHD?” (32 000 visningar) och ”Vad är ASD?” (30 
072 visningar).

Vi lägger också upp våra filmer i studion på Face-
book och Instagram och har under året fått 72 600 
visningar av filmerna via dessa plattformar.

WEBBUTIK
Attention erbjuder på webben informationspaket och 
material som riktar sig till instanser såsom vårdmot-
tagningar, BUP, HAB, Familjecentraler och elev-
hälsan. Informationspaketen består bland annat av 
olika broschyrer riktade direkt till barn med NPF, till 
deras föräldrar och personer med egen diagnos. Det 
går även att köpa rapporter framtagna i våra projekt 
i webbutiken. Det informationspaket som sålde mest 
under året var vår broschyr riktad till barn om adhd. 
Vi sålde 46 paket av skriften med 50 ex i varje vilket 
totalt blev 2 300 broschyrer.

TIDNINGEN ATTENTION 
Medlemstidningen är en medlemsförmån som At-
tentions medlemmar får i brevlådan fyra gånger per 
år. För dem som enbart önskar att läsa den digitalt 
så finns den även digitalt när man loggar in på sin 
medlemssida. Målgruppen är personer med NPF, 
deras föräldrar och andra anhöriga, samt yrkesverk-
samma inom området. Grundtanken med det redak-
tionella innehållet är att skildra livet med NPF och 
ge personliga exempel på hur man kan ta sig ur olika 
svårigheter. Vi fokuserar främst på lösningar och 
inte problem, dock utan att förringa de hinder som 

Den 14 november i samband med lanseringen av Attentions rapport med 
fokus på arbetsmarknaden medverkade Anki Sandberg, ordförande för 
Riksförbundet Attention och Isabelle Jaräng, med autism, nyhetsmorgon 
på TV4.

Medlemstidningen Attention kommer ut med fyra nummer per år. Årets teman har varit hållbart arbetsliv, vård & stöd, problematisk skolfrånvaro samt 
hälsa och rörelse.

Exempel på lokala webbsidor. Till vänster Attention Dalarnas och höger Attention Sundsvall/Timrå.

många av våra medlemmar möter. Tidningens mål-
sättning är att spegla det senaste inom området NPF. 
Tidningen tar också upp Attentions intressepolitiska 
arbete och beskriver förbundets verksamhet runt om 
i landet. 

Tidningen har under 2022 utkommit i fyra nummer 
på 36 sidor. Upplagan är genomsnittligt omkring 
13 000 exemplar/per nummer. Årets teman har varit 
hållbart arbetsliv, vård och stöd, problematisk skol-
frånvaro samt hälsa och rörelse.

 Media och opinionsbildning  
Riksförbundet Attention och våra projekt har under 
året skickat ut ett flertal pressmeddelanden, skrivit 
enkätrapporter och debattartiklar, varit med i radio, 
TV, nyhetsintervjuer och gästat podcasts. 

Lokal verksamhet 
 Allmänt  
I år har det lokala arbetet i stort sett kunnat återgå 
till sin vanliga verksamhet, utan att pandemin satt 
käppar i hjulet. Föreningar har som en följd av pan-
demin upptäckt fördelarna med att kunna erbjuda 
verksamhet digitalt som ett komplement till sina 
medlemmar. Då vissa föreningar har ett stort upp-
tagningsområde samt att medlemmar av olika an-
ledningar kan ha svårt att komma hemifrån kan en 
digital träff på många sätt vara en fördel. Även sty-
relsemöten kan vara lättare att få till digitalt. Men 
såklart är det ju mycket av det lokala arbetet som 
fortfarande gör sig bättre i fysiskt format, särskilt 
efter lång tid av påtvingade digitala möten. 

Förbundet har under året fortsatt hjälpa vilande för-
eningar att antingen upplösa föreningen eller starta 
om. När alla årsmöteshandlingar samlats in för 
2022 kunde förbundet räkna 55 lokalföreningar och 
två länsföreningar som aktiva. 

 Stöd till lokalföreningarna  
Arbetsgruppen ”Attentions föreningsstöd” finns 
tillhands för att på olika sätt stötta när förbundets 
lokalföreningar behöver det. Gruppen har varit 
ett stöd under de digitala ordförandeträffarna som 
genomförts under året. De har också klivit in om 
en förening har frågor eller en situation uppstått 
som de behöver stöd i. Föreningskonsulten Anders 
Pettersson har också funnits där och stöttat när det 
behövts konflikthantering. 

På www.attention.se har föreningarna en egen sida 
där vi samlar information och material som kan 
hjälpa dem i deras dagliga föreningsarbete. Sidan 
uppdaterades i slutet av året för att göras mer tydlig 
och lättnavigerad. Här finns till exempel den digi-
tala styrelseutbildning som lanserades under 2022 
som innehåller fyra filmer samt ett medföljande 
studiematerial. Förbundet har också genomfört en 
digital valberedningsutbildning under hösten som 
kommer att följas upp i början av 2023 med två 
digitala utbildningar med fokus på både innan och 
efter årsmötet. 

 Föreningarnas lokala webbsidor  
Arbetet med att erbjuda nya webbsidor till våra lokal-
föreningar har fortsatt under året och idag har 25 
föreningar gått över till vårt nya alternativ. En del 
föreningar har valt att behålla sina befintliga hem-
sidor och då sköta sin plattform helt själva medan 
en del föreningar har ett påbörjat arbete men där lite 
kvarstår innan de kan gå live med sin sida. 

 Föreningskonferens  
Den 22–23 oktober genomfördes förbundets årliga 
Föreningskonferens. Ett hundratal deltog på plats 
och ytterligare ett tiotal deltog digitalt. Vi befann 
oss i år på Scandic Alvik, ett konferenshotell många 
av våra föreningar är vana vid sedan tidigare och 
som kansliet har ett gott samarbete med vilket gjor-
de alla nöjda. Konferensprogrammet var i år ut-
format så att innehållet i större utsträckning utgick 
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ifrån lokalföreningarnas behov. Precis som föregå-
ende år så erbjöds ett idétorg med inslag både från 
kansliets arvsfondsprojekt, lokala inslag samt att det 
fanns möjlighet att ställa frågor om sin nya webbsi-
da eller anmäla intresse för att starta upp en sådan. 
Kansliet delade ut så kallade träfflådor innehållande 
olika material att använda vid studiecirklar och an-
dra typer av medlemsträffar. 

Internationellt samarbete
Intresset för internationellt samarbete har alltid varit 
stort inom Attention, inte minst för att vi känt en 
trygghet i att kunna luta oss emot den internationella 
vetenskapen kring neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar. Attention har genom åren hållit kontakt 
med föreläsare från USA och Europa med hög kom-
petens på området. Riksförbundets internationella 
arbete har under året innefattat såväl Norden som 
Europa.

I maj hölls i direkt anslutning till NPF-forum ett 
möte mellan de nordiska samarbetsorganisationerna 

Till vänster: Representanterna från Finland, Norge, Island och Färöarna på mötet i maj . Till höger: Björg Dam och Maikena Myrir från Färöarna passade på 
att besöka Attentions konferens NPF-forum dagen före mötet.

i Sverige. Representanter från Finland, Norge, Island 
och Färöarna var representerade. Deltagarna hade 
också ett digitalt möte med den nybildade organisa-
tionen på Grönland. Vi hade två dagar av spännande 
samtal och utbyte av erfarenheter mellan oss. 

Två personer från den nordiska gruppen ingår i sty-
relsen för ADHD Europa och förser oss med infor-
mation från det arbete som pågår där.

Attention är ordinarie medlem i ADHD Europa och 
vi deltog i årets möte digitalt.

Till vänster: Från föreningskonferensen 2022. Attentions förbundsordförande Anki Sandberg, startade upp dagen och hälsade alla välkomna. Till höger:  
På föreningskonferensen hade bland annat Attentions arvsfondenprojekt Äldrelyftet ett av borden på idétorget. På bilden Annika von Schmalensée, 
projektledare för Äldrelyftet.

nisationer inom psykiatrin. NSPH bildades våren 
2007, har sin bakgrund i och bygger vidare på det 
samarbete som etablerades under Nationell Psykiatri-
samordning 2004-2006. 

NSPH:s uppdrag är att utveckla metoder för att skapa 
ökat inflytande för patienter, brukare och anhöriga, 
såväl på nationell som på lokal och regional nivå. 
NSPH genomför konferenser och möten för att öka 
dialogen med beslutsfattare i kommuner och regioner. 
Via NSPH får Attention ökade möjlighet att påverka 
det arbete som pågår inom socialdepartementet, SKR, 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och andra 
nationella myndigheter för att utveckla psykiatrin.

 Föreningspaket 
I november skickade vi ut vårt årliga erbjudande 
till lokalföreningarna om ett föreningspaket som 
innehåller enstaka exemplar av vårt tryckta material. 
Ett tiotal föreningspaket har hittills skickats iväg till 
de föreningar som beställt. 

Samarbete med andra organisationer
 Funktionsrätt Sverige
Attention ingår i Funktionsrätt Sverige, en para-
plyorganisation som består av 50 medlemsorgani-
sationer. Funktionshinderrörelsen har även bildat 
samarbetsorgan på kommun- och länsnivå, där en 
del av våra lokalföreningar är aktiva. Funktionsrätt 
Sverige strävar efter att vara funktionshinderrörel-
sens enade röst mot regering, riksdag och centrala 
myndigheter i övergripande, gemensamma frågor. 

Det övergripande målet är ett samhälle som är öppet 
för alla, där alla har lika möjlighet att vara delakti-
ga. Grundinställningen är att frågor kring funktions-
hinder både ska betraktas som välfärdspolitiska 
och som frågor om mänskliga rättigheter samt att 
de flesta samhällsområden har en funktionsnedsätt-
ningsaspekt. Det funktionshinderspolitiska arbetet 

baseras till stor del på FN-konventionen för att 
tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar 
delaktighet och jämlikhet.

Via medlemskapet i Funktionsrätt Sverige har 
Attention kunnat teckna den deltagarolycksfallsför-
säkring som erbjuds medlemsorganisationerna via 
Folksam. Försäkringen innebär att alla medlemmar 
som drabbas av olycksfall vid verksamhet anordnad 
av riksförbundet eller av en lokal- eller länsfören-
ingar kan få ersättning. Ytterligare information om 
försäkringen, med nummer K66104, ges i första 
hand av Folksam. 

 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH 
Attention är medlem i NSPH, en samarbetsorga-
nisation för fördjupad samverkan mellan 13 orga-

 Folkbildning 
Attention har i flera år arbetat för ett stärkt samarbete 
med folkbildningen, främst i form av att verka för 
att våra projekt och föreningar ska använda studie-
cirkeln som arbetsmetod. Flera studiecirklar har ge-
nomförts i anhörigfrågor.

Vi har sedan år 2016 ett samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan (SV). Det har följts av flera 
kontakter för att vidareutveckla kontakterna mellan 
Attention och Vuxenskolan. Samarbetet har även 
omfattat utbildning för personal och visst projekt-
samarbete.
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en liknande låda för att kunna använda till mässor 
när vi ställt ut.

Ytterligare en serietidning Margot och Monster Moa 
har lanserats och skickats ut i 3 500 exemplar via 
utbudet.se till skolor runtom i landet och även till 
våra lokalföreningar.

KOMMUNIKATION
Projektet har föreläst på NPF-Forum, BUP i Eskil-
stuna och genomfört två kostnadsfria digitala före-
läsningar tillsammans med Eric Donell med tema 
trots, verktyg och strategier. 

Vi har också deltagit som utställare på Barnrättsda-
garna, BNPS – Barnneuropsykiatriska sektionens 
utbildningsdagar och i juni hölls en digital avslut-
ningskonferens för Trots allt där både föräldrar och 
profession deltog. 

SAMVERKAN
Projektet har fortsatt haft kontakt med forskare så 
som Karin Brocki, professor i psykologi på Uppsala 
Universitet och Maria Helander, psykolog på BUP 
och forskare på Karolinska Institutet samt Christina 
Hultcrantz på BUP i Region Sörmland. Efter avslut 
av projektet kommer Attention delta i referensgrupp 
i ett kommande forskningsprojekt om behandling för 
barn med trotssyndrom tillsammans med Psykologs-
partners och Karolinska Institutet. 

Projektet avslutades 31 augusti 2022 och har åter-
rapporterats till Allmänna arvsfonden.

lanserat två utbildningar, en för personal på HVB-
hem och en för familjehemsföräldrar som tar emot 
barn och unga med NPF. Ett arbete med att ta fram 
ett ungdomsmaterial har påbörjats och vi har gjort en 
analys med hjälp av Ungdomsbarometern, som byg-
ger på sex djupintervjuer med unga som är placerade 
idag. 

KOMMUNIKATION
Den 1 april släppte Ung dia-
log sin rapport ”Vad är det 
för fel på dig? – tjejer med 
NPF på SiS”. I samband 
med detta anordnade man ett 
webbinarium med tre av de 
experter som medverkade i 
rapporten. Projektmedarbe-
tare och unga från expert-
gruppen har spridit kunskap 
på olika sätt, bl. a. i podcast 
”Kafferast i kunskapsfabri-
ken”, föreläst på Barnrättsdagarna, haft tv-sänt 
seminarium under Almedalsveckan, föreläst på Soci-
onomdagarna samt på två högskolor. Man har även 
medverkat i debattartikel i Socionomen och artikel 
i DN samt spridit gruppens erfarenheter och behov 
i Attentions sociala medier. Vi har enskilt eller till-
sammans med andra projekt ställt ut på Barnrätts-
dagarna, HVB-mässan i Malmö samt Socionomda-
garna. I samband med lansering av HVB-utbildning 
anordnade vi ett webbinarium för HVB-hem och 
andra med intresse för frågan. 

SAMVERKAN
Projektet samverkar med branchorganisationen 
Svenska vård- och utvecklingsorienterade HVB-hem. 
Det pågår också ett bra samarbete med SiS huvud-
kontor då de har testat och utvärderat utbildningen 
för HVB-hem och samt då projektmedarbetare med-
verkar i deras brukarråd. Projektet samverkar med 
Stockholm stad och har påbörjat ett samarbete med 
Hässleholms kommun, Projektet samverkar med Re-
geringskansliet i två statliga utredningar. Projektmed-
arbetare har även medverkat i referensgrupp för inte-
grerad vård som drivs av Socialstyrelsen, SiS och tre 
regioner.  Projektet samverkar även regelbundet med 
Socialstyrelsen, IVO, forskare, experter och andra 
organisationer såsom Barnrättsbyrån och Childhood 
Foundation. Projektet har föreläst hos Attention 
Malmö samt på Attentions föreningskonferens. På NPF-forum föreläste Klara Cederqvist, projektledare för projektet Trots 

allt! och Eric Donell, vice ordförande i Attention. 
Från Ung Dialogs medverkan på ett panelsamtal i Almedalen om bemötan-
de av barn med NPF inom samhällsvården.

Rapporten ”Vad är det för 
fel på dig?”

Projektens verksamhetsåret 2022

 Trots allt!
MÅL OCH MÅLGRUPP
Det övergripande målet med Trots allt! har varit att 
stärka och stödja familjer som har barn med trot-
ssyndrom/trotsproblematik i kombination med NPF. 
Detta har gjorts via att uppmärksamma dessa barn 
och familjer och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte 
genom fysiska och sociala, interaktiva plattformar. 
Ett annat mål har varit att öka kunskapen om vad 
trotssyndrom är och vad det innebär att leva med 
det. Målgruppen har varit vårdnadshavare, syskon 
och barn med trotssyndrom/trotsproblematik i kom-
bination med NPF i åldern 4-12 år. Sekundära mål-
gruppen var professionen som möter dessa barn i sitt 
yrkesliv.

ÅRET SOM GÅTT
Under våren har två samtalsgrupper genomförts med 
samtalsledare från våra lokalföreningar och Studie-
förbundet Vuxenskolan. Varje grupp har haft ca 3-5 
deltagare. Vi har också haft en bokcirkel på temat 
som leddes av projektets samarbetspartner Studie-
förbundet Vuxenskolan. 

Projektet har också färdigställt och lanserat en digital 
självhjälpsutbildning riktad till våra medlemmar 
som är föräldrar till barn med trotsproblematik som 
finns att tillgå via vår utbildningsportal via sitt med-
lemskap. 

Vi har tagit fram en verktygslåda till lokalförening-
arna om hur man kan använda sig av det material 
som tagits fram i projektet. Vi har också tagit fram 

 Ung dialog

MÅL, MÅLGRUPP OCH SYFTE
Projektets övergripande mål är att öka och sprida 
kunskap om hur ungdomar och unga vuxna 14-25 
år med NPF kan göras mer delaktiga när de bor och 
vårdas i familjehem och/eller på HVB (inklusive 
de slutna ungdomshemmen). Projektet ska även ta 
fram metoder för att öka delaktighet, som ska börja 
användas i verksamheterna som gör att ungdomar i 
familjehem/HVB i högre grad blir lyssnade till och 
vara aktiva och medskapande aktörer. Vi vill också 
öka kunskap om hur vi inhämtar synpunkter från 
barn och ungdomar i olika åldrar och med olika för-
utsättningar med erfarenhet från dessa miljöer för 
att kunna driva deras frågor på bästa sätt. Barnen 
och de unga själva ska, på ett bra och konstruktivt 
sätt, kunna utvecklas i att stå upp för sig själv, vara 
tydliga med vad de vill och att de kan övervinna sina 
svårigheter. 

ÅRET SOM GÅTT
Under året som gått har projektet skrivit en rapport 
som fokuserar på flickors situation på de låsta ung-
domshemmen som drivs av Statens institutionssty-
relse (SiS) och spridit flickornas erfarenheter på 
olika sätt och i olika kanaler. Expertgruppen, som 
består av sex unga med egen erfarenhet, har fortsatt 
att träffas en gång i månaden och flera av de enga-
gerade ungdomarna har medverkat tillsammans med 
projektmedarbetare i podcast, webbinarium och före-
läsningar. En del ungdomar i gruppen har engagerats 
direkt av HVB-hem som vill utveckla delaktighet 
och bemötande. Expertgruppen har tagit fram check-
listor till socialtjänsten med fokus på bemötande och 
anpassningar. Under året har vi också producerat och 

Trotslådan innehållande material från projektet.
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 Äldrelyftet – åldras och må bra med ADHD

Det treåriga projektet Äldrelyftet – åldras och må bra 
med ADHD startade i augusti 2020 och är finansierat 
av Allmänna Arvsfonden. Projektet genomförs i nära 
samarbete med äldre med NPF-problematik, profes-
sionen som möter äldre och experter inom området. 
Äldre bidrar med sin egen erfarenhet.

MÅL, MÅLGRUPP OCH SYFTE
Det övergripande målet med projektet är att kunska-
pen om äldre med NPF ökar i samhället och bidrar 
till projektmålen; Att de äldre blir mer delaktiga i sin 
egen vård och omsorg, med förbättrade möjligheter 
till god hälsa, delaktighet och inflytande i samhäl-
let som följd. Och att professionen – vård, omsorg 
– möter äldre med NPF-problematik med respekt, 
öppenhet och redskap som fungerar utifrån ett äldre-
perspektiv.

Den primära målgruppen är äldre med adhd/NPF-di-
agnos eller med liknande problematik, deras anhöriga 
samt yrkesgrupper som möter dem i sitt arbete. Se-
kundär målgrupp är allmänheten.

Syftet är att uppmärksamma ovan målgrupper på pro-
jektet Äldrelyftet – åldras och må bra med adhd och 
de erfarenheter, kunskaper och verktyg det levererar.

ÅRET SOM GÅTT
Under hela året har fokus varit att sprida alla röster 
från äldre med egen erfarenhet, öka kunskapen om att 
åldras med NPF samt att skapa mötesplatser för äldre 
med egen erfarenhet. 

Första hälften av året arbeta-
de projektet främst med att 
färdigställa antologin ”Livs-
berättelser om adhd och 
autism” som lanserades i 
maj. Den kom även ut som 
ljudbok hösten -22. 

Under våren genomfördes 
även en pilot ”Känslokurs” 
och ett flertal seminarier 
och föreläsningar. Under 
andra hälften av året har 
arbetet handlat om att fortsätta sprida rösterna via 
artiklar, seminarier och föreläsningar samt att påbörja 
arbetet med att paketera allt framtaget material i olika 
utbildningspaket. 

KOMMUNIKATION 
Via många olika kanaler och mötesplatser har pro-
jektet under hela året informerat om resultat från 
undersökningar samt diskuterat området äldre med 
NPF och deras behov. Vid samtliga möten och fö-
reläsningar har äldre med egen erfarenhet varit med 
och berättat sin historia. Exempel på möten har 
varit: tillsammans med flera av Attentions lokalför-
eningar, föreläsningar hos verksamheter inom vård 
och omsorg samt hos myndigheter som Socialsty-
relsen och SKR. 

I maj hölls NPF-forum med temat ”Från vaggan till 
graven” där projektet hade en föreläsning om att åld-
ras med NPF tillsammans med Lotta Borg Skoglund.
Under hösten publicerade projektet en tidning, Äldre 

& NPF, med nya och gamla artiklar från äldre och 
från professionen.

Flera filmer har tagits fram och spridits, med äldre, 
med profession och samtal mellan de båda grupper-
na. En inspirationsfilm med tema ”fysisk aktivitet 
och äldre” togs fram tillsammans med Attention 
Huddinge, Korpen och psykiatrikern Jill Taube. Ett 
tv-produktionsbolag har producerat tre kortfilmer 
som ska ”säljas in” till SVT i januari.

Många artiklar med intervjuer med äldre har public-
erats i såväl fackpress som populärpress. En debatt-
artikel med NSPH, Mind och Attention publicerades 
i Dagens samhälle under hösten.

Projektet har deltagit som utställare och föreläsare 
på Äldreomsorgsmässan, Sjuksköterskedagarna, 
MR-dagarna och haft en julfrukost med temat ”Vil-
ket samhälle vill vi åldras i” där två ambassadörer, 
Johnny Pellas (psykolog) och Amelia Adamo delade 
kunskap och erfarenheter.

13 äldre och fyra personer från professionen har de-
lat sina erfarenheter och kunskap i antologin ”Livs-
berättelser om adhd och autism”. Första upplagan 
sålde slut efter några månader och 109 bibliotek har 
köpt in boken. 

SAMVERKAN
Facebook-gruppen med lokalföreningar som är 
intresserade att möta äldre med NPF har nu 31 med-
lemmar varav några har varit delaktiga som piloter 
för utbildningsmaterial och blivit intervjuade för 
kommande paket.

Samarbete med Huddinge kommun, och Attention 
Huddinge, har fortsatt under året. Bland annat var 
utförare från kommunen med på en workshop till-
sammans med äldre med NPF i syfte att få till bättre 
möten. Resultatet från workshoppen blir en del i ut-
bildningspaketen som tas fram i början på 2023.

Samverkan med Taina Lehtonen, Lotta Borg Skog-
lund, Susanne Rolfner Suvanto och Lisa Thorell har 
fortsatt på olika sätt. Bland annat har en film med 
Taina och en film med Lisa som svarar på äldres 
frågor publicerats. Projektet samverkar även med en 
nystartad äldrepsykiatri i region Västmanland.
Samarbete och nätverkande med volontärnätverk 

äldre har fortsatt under hela året och bland annat lett 
till samarbete med Riksidrottsförbundet Korpen.

  Vägen vidare

MÅL OCH MÅLGRUPP
Målgruppen för projektet Vägen vidare är ungdo-
mar med NPF mellan 16 och 25 år och som befinner 
sig i det utanförskap det innebär att tillhöra gruppen 
unga som varken arbetar eller studerar – UVAS. Se-
kundära målgruppen är anhöriga till ungdomar med 
NPF som tillhör gruppen UVAS, samt profession 
och andra relevanta aktörer så som offentlig sektor, 
arbetsliv och utbildningsväsende.

Projektet ska tillsammans med de unga hitta strate-
gier och metoder som kan hjälpa dem att förändra 
sin livssituation och därmed närma sig en syssel-
sättning. Vi vill också möjliggöra för anhöriga, pro-
fessionen och andra aktörer som möter dessa ung-
domar, att ta del av ungdomarnas egna berättelser 
av vad de behöver för stöd, så att de får en ökad för-
ståelse och därmed kunna bidra med att stötta den 
unga i vägen vidare ifrån isolering och utanförskap. 
Vi vill också lyfta fram erfarenheter från ungdomar 
som tagit sig ut ur utanförskapet, för att förmedla 
möjligheter till förändring för de ungdomarna som 
idag befinner sig i utanförskapet. 

ÅRET SOM GÅTT
Projektet startade 1 januari 2022 och under det 
första året har fokus legat på kunskapsinhämtande, 
framtagande av informationsmaterial och skapa 
delaktighet hos målgruppen. Det har vi gjort genom 
att vi under våren haft tre fokusgrupper med själva 
målgruppen, en med anhöriga och en med unga 
vuxna som varit i UVAS men som kommit vidare. 
Vi har också skickat ut två 
enkätundersökningar, dels en 
till själva målgruppen och 
en till anhöriga. I slutet av 
året lanserade projektet en 
rapport ”Jag vill så gärna 
hitta min plats i samhället” 
som handlar om våra unga 
med NPF som varken arbe-
tar eller studerar och som 
baseras på det som kommit 
fram i enkäterna, fokus-
grupper och djupintervjuer. 

Bokrelase av boken ”Livsberättelser om adhd och autism” där bland annat författare, förlag, 
samarbetspartners och några av Attentions lokalföreningar var samlade. Medverkande i boken 
läste högt.

Annika von Schmalensée, projektledare för Äldrelyftet. 
och Kajsa Edman, ambassadör för projektet, föreläste 
om ”att åldras och må bra”, på årets NPF-forum.

Boken Livsberättelser om 
adhd och autism.

Rapporten ”Jag vill så gärna 
hitta min plats i samhället”



24 25ATTENTIONS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 ATTENTIONS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Utifrån de teman som framkommit under våren har 
vi under hösten erbjudit digitala workshops till mål-
gruppen och haft deltagare över hela landet. Vi har 
också startat en discordkanal på webben, för att er-
bjuda ytterligare en plattform för de unga att mötas på. 

KOMMUNIKATION
Projektet har ställt ut på Skolläkarsymposium, So-
cionomdagarna, Barnrättsdagarna, Anhörigvecka på 
Lidingö samt Attentions egen föreningskonferens. 
Vi har också haft artiklar i vår medlemstidning på 
temat och en debattartikel om unga med NPF som 
varken arbetar eller studerar. 

SAMVERKAN
Projektet har flera samarbetspartners från profes-
sionen där det finns representanter från MUCF, 
BUP-Region Stockholm, Jobbcentrum Boden, 
Arbetsförmedlingen, Umeå universitet, SKR, Misa 
Ung och Finsam samordningsförbundet. Samver-
kansgruppen träffas cirka 2 ggr/termin kring frågor 
som rör målgruppen. Projektet har också haft kon-
takt med flera olika verksamheter, profession och 
projekt runtom i landet som kommer i kontakt med 
målgruppen. Vi har också haft ett flertal besök och 
föreläsningar hos lokalföreningar för att involvera 
dem i framtagandet av material och sprida informa-
tion om projektet. 

kring sin situation, vägen till frånvaro och vad som 
är viktigt för tillbakagång. En mindre grupp av barn/
unga med tidigare skolfrånvaro har delat sina er-
farenheter i fokusgrupp. I nuläget har också tio barn 
beskrivit sin situation genom att, muntligen eller 
skriftligen, delta i intervju. Under verksamhetsåret 
har två teman för stärkande gruppträffar med vård-
nadshavare testats. Träffarna genomfördes digitalt 
och har haft totalt 24 deltagare. Fyra digitala skriv-
träffar för barn/unga i problematisk skolfrånvaro har 
genomförts för att ytterligare möjliggöra de ungas 
input av erfarenheter kring sin skolsituation. Syftet 
var också att testa en aktivitet där de unga, som be-
finner sig i en liknande situation, kunde träffas. Det 
var åtta barn/unga som deltog.

Projektet har under året funnits representerat vid till 
exempel Barnrättsdagarna, Socionomdagarna, Skol-
läkarsymposium samt utställning Lidingö stadshus. 
Det har också funnits möjlighet att lyfta och berätta 
om projektet i och med intresseråd med SPSM och i 
kontakt med Skolinspektionen.

KOMMUNIKATION
Under september, när Attention hade skoltemamå-
nad med fokus på problematisk skolfrånvaro, pre-
senterades tolv artiklar om barn, föräldrar och verk-
samheter. Artiklarna publicerades i sociala medier 
och på vår hemsida. Flera av dessa artiklar fanns 
också med i medlemstidningen med temat proble-
matisk skolfrånvaro. Inom ramen för projektet togs 
fem föreläsningar fram; forskning om skolfrånvaro, 
skoljuridik för vårdnadshavare, kommunikation 
hem-skola samt föräldrastrategier. Utfall av barnen-
käten presenterades, i form av explainer, i social 
medier. Vi genomförde ett webinarium där resultat 
av fokusgrupper och enkät presenterades, där SKR 
samt Lärarförbundet deltog i ett samtal. En stomin-
sändare om skolfrånvaro skrevs och distribuerades 
till våra lokalföreningar för ev. vidarepublicering i 
lokalpress. En film med en ungdom som berättar om 
sin väg tillbaka från skolfrånvaro har tagits fram. 

SAMVERKAN
I och med projektet har vi haft kontakt med forskare 
Sara Linderdahl vid Uppsala universitet, JP Infonet 
(som sprider kunskap om juridik) samt med There-
se Allvar, Psykologpartners. Samtliga har bidragit 
med kunskap i form av föreläsningar. Våra sam-
verkanspartners SKR, SPSM, DO och Adhd-center 

har kommit med input utifrån ett första utfall från 
fokusgrupper och enkät. Två referensgrupper med 
skolpersonal har rekryterats. De har i ett första möte 
bidragit med tankar kring vad som, översiktligt, 
är viktigt/behövs för att skolan på ett gott sätt ska 
kunna bemöta och stötta unga i problematisk skol-
frånvaro. Samverkan med våra lokalföreningar har 
skett via två cafékvällar, besök/digitalt deltagande 
hos Stockholmföreningarna, Umeå och Kungsbacka 
samt föreningskonferens.

Slutord
Det har varit ett intensivt och spännande år där vi 
märkt att vi kan dra fördel av lärdomarna om di-
gitala möten från pandemiåren. Det har gjort det 
möjligt att via webbinarier nå stora och delvis nya 
målgrupper. Vi har också genom detta kunnat ha en 
tätare och mer regelbunden kontakt med våra lokal-
föreningar. 

Som denna verksamhetsberättelse visar har vi varit 
aktiva inom väldigt många samhällsområden. Kun-
skapen om och intresset för NPF-frågor har ökat, 
men det finns fortfarande otroligt mycket kvar att 
göra för att våra grupper ska få det stöd de behöver. 
Vi noterar också att vår närvaro och medverkan 
efterfrågas i allt fler sammanhang inklusive fackför-
bund, arbetsgivareorganisationer, statliga myndig-
heter och utredningar. 

Vårt eget arbete inom Attention är beroende av att 
vi kan engagera frivilliga krafter som vill engagera 
sig och bli delaktiga i förbundets arbete. Alla insat-
ser, stora som små, på alla nivåer är viktiga för att 
Attention ska bli den kraft som vi vill ha det till. 
Förbundsstyrelsen har strävat efter att på olika sätt 
stärka samarbetsandan i riksförbundet. Vi får många 
bevis för att sammanhållningen ökat. Det kändes 
verkligen när vi träffades på årets höjdpunkt, vår 
föreningskonferens, för lokalföreningarna. 

Riksförbundets styrelse vill med denna verksam-
hetsberättelse framföra ett stort och varmt tack till 
alla runt om i landet som med stor iver och entu-
siasm bidragit till Attentions utveckling och som i 
hög grad stimulerat oss i vårt arbete.
 

Projektet ”Vägen tillbaka” ställde ut på årets Barnrättsadagar. Från vänster: 
Elin Pietras, Folkbildningsutvecklare Attention  och Susanne Berneklint,
Projektledare Vägen tillbaka

Projekten ”Vägen tillbaka” och ”Vägen vidare” ställde ut på årets Barnrätt-
sadagar. Från vänster:  Susanne Berneklint, Projektledare Vägen tillbaka 
och Klara Cederqvist, projektledare Vägen vidare. 

 Vägen tillbaka, från skolfrånvaro  
 till skolnärvaro
MÅL, MÅLGRUPP OCH SYFTE
Projektets primära målgrupp är barn och unga, med 
NPF, i åldern 10-16 år och som befinner sig i någon 
form av problematisk skolfrånvaro. Sekundär mål-
grupp är vårdnadshavare. Projektet vänder sig också 
till professioner som arbetar i skola. Syftet med 
projektet är att tillsammans med barn och föräldrar, 
identifiera behov och önskemål för förändring. Vi 
vill lyfta barnens, som befinner sig i problematisk 
skolfrånvaro, samt deras vårdnadshavares röster 
kring sin situation. Det huvudsakliga målet är att 
stärka familjer där det finns barn med skolfrånvaro 
genom möten och aktiviteter för igenkänning samt 
erfarenhets- och kunskapsutbyte. I och med projek-
tet vill vi också ta fram information och verktyg till 
skolan bl.a. för att öka förståelsen kring problema-
tisk skolfrånvaro. 

ÅRET SOM GÅTT
Cirka 80 vårdnadshavare har deltagit i fokusgrupper, 
där syftet har varit att ringa in teman kring utma-
ningar, vad man är i behov av samt tankar kring vad 
som behövs för att nå förändring. Tolv vårdnadsha-
vare har också deltagit i djupintervju. Cirka 400 barn 
i problematisk skolfrånvaro har svarat på en enkät 
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