Nr 4 – 18 april 2016
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Du missar väl inte årets stora event - NPF-forum?
Nu är det bara en månad kvar till årets stora NPF-händelse, NPF-forum på Kistamässan. Vi ser
fram att träffa alla utställare och konferensdeltagare. Bland de anmälda är drygt 200 personer
föreningsrepresentanter och funktionärer. Anmälningslänkar finns på Attentions hemsida.

Anmälan NPF-forum 19-20 maj

Succé för skolprojektets nya film
Min skola-projektets film, där fem elever på högstadiet och gymnasiet intervjuas har gjort succé.
Eleverna ser tillbaka på sin skolgång hittills och berättar mycket personligt om motgångar och
framgångar. Vad har varit utmaningar i skolan för dem? Hur ser deras drömskola ut?
https://www.facebook.com/AttentionRiks/

Nya material från Egen styrka-projektet
Projektet Egen styrka har tagit fram en rad användbara material, nu senast en
studiecirkelhandledning till ”Samhällsguiden”. Handledningen är ett material som vänder sig till
den som ska leda en studiecirkel i vart man vänder sig för att få stöd i samhället. Cirkeln är
uppdelad på fyra träffar. I cirkeln utgår man från Samhällsguiden och arbetar med att göra sin
egen lokala samhällsguide. Materialen går att ladda ner på hemsidan och att beställa i
Attentions webbutik.
Det finns också fyra bra filmer på Attention Play:


Föräldrarna och förväntningarna



Föräldrarna och de känsliga sinnena



Föräldrarna och samspelet



Föräldrarna och att göra världen begriplig

Välkommen Attention Täby
Nu kan vi hälsa ännu en förening välkommen i Attentionfamiljen. På senaste styrelsemötet
beslutade förbundsstyrelsen att ansluta Attention Täby med omnejd till Riksförbundet som
därmed blir den tionde föreningen i Stockholms län.

Debattartikel om högskoleprovet
Attention har länge drivit frågan om att tillgängliggöra högskoleprovet för personer med NPF.
Högskoleprovet är för många en andra chans för den som vill studera. Men för många med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) känns det inte som någon idé att ens göra
provet, då de upplever sig som chanslösa. Inför årets högskoleprov skrev vi tillsammans med
projektet Din Rätt ett debattinlägg om detta.
Läs hela debattinlägget här

Seminarium om Peer Support
Onsdagen den 25 maj kl. 13.00-16.30 bjuder NSPH in till ett seminarium på ABF-huset i
Stockholm. Dagen är ett startskott för NSPH:s nystartade projekt PEER (Personlig EgenErfaren
Resurs) Support, som syftar till att ta fram en modell som ska omfatta riktlinjer, ramar och
regelverk för den framväxande peer support-verksamheten i Sverige. Det kostar 350 kr per
person att delta, lunch och fika ingår
Anmälan görs via: http://www.nsph.se/konferenser/seminarium-om-peer-support/

Du vet väl om att vi arbetar med anhörigfrågor?
Attention söker varje år bidrag från Socialstyrelsen för att arbeta med anhörigfrågorna. Vi har fått
bidrag sedan 2011 i varierande grad och jobbar sedan dess aktivt med att försöka hitta bra
vägar till att nå ut och stötta så många anhöriga som möjligt.
Ett sätt är att få de anhörigkonsulenter som finns i kommunerna att mer aktivt vända sig till
målgruppen NPF. Det ingår i deras uppdrag enligt kapitel 5, 10§ i Socialtjänstlagen. Under 2016
har Attention-Riks fått bidrag från Socialstyrelsen för just detta. Vi har en person anställd som
jobbar med att sprida kunskap om NPF och anhörigfrågorna. Det gör hon genom att delta på
konferenser och samverkansmöten samt genom att erbjuda och genomföra föreläsningar
och/eller utbildning och inspiration för anhörigkonsulenter, anhörigstödjare och LSS handläggare
runt om i landet.
Om du önskar stöd genom enskilda samtal eller genom att träffa andra anhöriga i liknande
situationer så kontakta din kommun och fråga efter anhörigstöd. Titta gärna också på vår
anhörigportal på hemsidan där du kan hitta många olika saker kring anhörigfrågorna som du kan
ha nytta av.
Om du har några frågor kan du kontakta Jenny Kindgren som är ansvarig för anhörigfrågor på
08-120 488 20 eller jenny.kindgren@attention-riks.se

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av ADHD
Under senare år har antalet barn, unga och vuxna i Sverige som fått diagnosen ADHD ökat. I
takt med detta har alltfler patienter fått läkemedel mot ADHD. Ny forskning, nya läkemedel och
utökade indikationer har tillkommit, varför den tidigare behandlingsrekommendationen nu har
uppdaterats.
Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av ADHD

Nätkoll
I dagarna släpps projektet Nätkolls enkätrapport ”Mer, oftare och längre tid”, deras film och en
debattartikel på SVT Opinion. Allt handlar om barn och unga med NPF och deras liv på nätet.

