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Socialstyrelsen om adhd
Kunskapsguiden, som drivs av Socialstyrelsen i samarbete med SKL, och andra
vårdmyndigheter, hade den 28 oktober premiär för en ny sida med samordnad adhd-information.
Materialet är tänkt som ett stöd för de verksamheter som möter personer med adhd och deras
anhöriga. Det omfattar bland annat:


fickbroschyrer med information om adhd som kan delas ut till personer med adhd och
deras anhöriga



film och handledningsmaterial till elevhälsan om förhållningssätt och bemötande vid adhd



broschyrer för utredande personal inom hälso- och sjukvården som sammanfattar hur en
utredning går till och hur man ställer diagnos.

Läs mer här: Kunskapsguiden om adhd

Interna ekonomiska rutiner
Det finns mycket att tänka på för en lokal förening. En viktig aspekt är en välskött ekonomi. Vi vill
passa på att påminna om att varje förening måste ha utsedda firmatecknare där summan för hur
mycket 1 person får hantera på egen hand och vid vilken summa 2 personer måste skriva på en
beställning och utbetalning. Det är också viktigt att kassören lämnar ett kontoutdrag från banken
till varje styrelsemöte och även har med sig pärmen med verifikationer.

Nästa års förbundsstämma
Riksförbundet Attentions nästa förbundsstämma kommer att hållas på hotell Scandic Alvik i
Stockholm den 25 – 26 april 2015. Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 31
december.
Mer information om mötet finns på Attentions webbplats under Om oss/förbundsstämma. Där
finns också information om hur det går till att nominera de förtroendevalda som ska väljas.

Min skola-projektets elevenkät
Projektet har just avslutat en enkät riktad till elever med NPF. Den låg ute tre veckor i oktober
och vi fick in knappt 500 svar. Viktigt underlag både för materialen som vi ska ta fram i projektet
och för det intressepolitiska arbetet. Många av de som svarat får någon slags stöd, och det
vanligaste är att man får sitta i mindre grupp. Andra insatser är elevassistent, att man får egen
undervisningstid, att man har ett eget schema, och att man går kortare dagar i skolan. När
enkäten är färdigbearbetad kommer den att publiceras på Attentions hemsida.

Faktablad
Vi har fortfarande en liten mängd faktablad kvar. Om ni är intresserade skicka ett mail till
birgitta.engholm@attention-riks.se och ange även vilken adress paketet ska skickas till.

Vårens studiecirklar
Förbundets satsning på studiecirklar fortsätter. De cirklar som vi har lyft fram, utbildat ledare till
och kan subventionera är:





Din egen berättelse
Din rätt
Attentions föräldracirkel
Attentions tjejcirkel

Cirklarna bygger på att det finns utbildade cirkelledare i föreningen eller i det studieförbund som
föreningen samarbetar med. Den förening som vill genomföra en cirkel får studiematerial till
deltagarna och 8 000 kr att använda till cirkelledararvode och andra omkostnader. Föreningen
bestämmer själv om ni vill ta ut en avgift för fika.
En förutsättning för att få bidrag är att cirklarna anmäls till aktuellt studieförbund. Kansliet
erbjuder hjälp med information och stöd att rekrytera cirkeldeltagare. Hör av er till
birgitta.engholm@attention-riks.se före den 18 december om ni vill starta en cirkel i höst.

Positiva medlemssiffror
Den satsning på medlemsrekrytering som inleddes i höstas har gett positiv respons. I skrivande
stund är vi fler än 13 850 medlemmar. Innan året är slut kommer vi med största sannolikhet att bli
fler än 14 000!

Fortsatt stöd för Hjärnkoll
Torsdagen den 6 november beslutade regeringen om ett fortsatt stöd till Hjärnkoll under våren
2015. De signaler vi fått är att verksamheten kommer att kunna fortsätta även efter detta, men att
stödet kommer att regleras på ett nytt sätt.
Den 10 oktober 2014 släpptes boken – Fem år av Hjärnkoll, en bok som summerar och avslutar
regeringsuppdraget Hjärnkoll. Boken sammanfattar de fem år som kampanjen har arbetat med
att förändra attityden till psykisk ohälsa i Sverige. Erfarenheter sammanfattas nu i en ny bok som
kan beställas via susanne.rolfner.suvanto@nsph.se
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