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Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten! 

PP-bilder NPF-forum 

Denna vecka är det äntligen dags för NPF-forum. De PP-bilder som föreläsarna skickat in finns 

på Attentions webbplats samt deltagarförteckning, se länken nedan. Var och en svarar själv för 

att ladda ner eller skriva ut dem. Där finner du också programtidningen som beskriver allt som 

ska hända under de två dagar som forumet äger rum. 

Information om NPF-forum 

Vi gläder oss åt att även denna gång ta emot 700 personer, inkluderande både utställare och 

konferensdeltagare. 

Attention lanserar film om ADHD riktad till barn & unga 

Det är med glädje som Attention lanserar den tecknade informationsfilmen ”Vad är ADHD?”. 

Filmen är producerad inom Attentions projekt Barns Röst och målgruppen är barn och unga – 

både med och utan egen ADHD-diagnos. 

 

ADHD-filmen är först ut i raden av tre filmer. Näst på tur står filmen ”vad är ASD/Asperger?” som 

beräknas lanseras i mitten av augusti. 

SE FILMEN HÄR >> 

Nya föreningar på gång 

På styrelsemötet denna vecka väntas styrelsen hälsa ytterligare två föreningar välkomna till 

Attentionfamiljen. Det är dels Attention Håbo, som ligger i Uppsala län, dels Attention Solna-

Sundbyberg i Stockholms län. 

Attention om Skolverkets förslag till allmänna råd om sjukhusundervisning 

För att stödja dem som är ansvariga att anordna utbildning för elever som vårdas på sjukhus eller 

institution knuten till ett sjukhus (t.ex. ett behandlingshem) samt de lärare som undervisar där har 

Skolverket tagit fram förslag till Allmänna råd.  

http://attention-riks.se/om-oss/moten-och-evenemang/npf-forum-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=OFQMowrd2ms
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Attention ser positivt på förslaget, men betonar vikten av sjukhuslärarnas kompetens att möta och 

ge stöd till elever med NPF samt att det tidigt etableras en samverkan och ett informationsutbyte 

mellan den ordinarie skolan och sjukhusskolan kring elevens stödbehov och förutsättningar.  

Läs hela remissvaret 

Förslag till ett reformerat klagomålsförfarande 

Attention och NSPH har skrivit ett gemensamt remissvar över Klagomålsutredningens 

slutbetänkande Fråga patienten! Nya perspektiv i klagomål och tillsyn. Utredningen föreslår bland 

annat att patientnämnderna får ett utökat ansvar och att utredningsskyldigheten för Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) begränsas. Patientens klagomål föreslås också alltid i första hand gå 

via vårdgivaren innan en anmälan görs till IVO.  

NSPH och Attention är positiva till att patientnämnderna ska erbjuda den enskilde ett mer 

praktiskt stöd i klagomålsprocessen samt att IVO i större utsträckning ska bedriva en riskbaserad 

tillsyn med patienterfarenheter som underlag. Vi ställer oss dock tveksamma till förslaget att 

IVO:s utredningsskyldighet begränsas. 

Läs hela remissvaret 

Långsiktig samverkansstruktur mellan IVO och patientnämnderna 

IVO har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med företrädare för patientnämnder, 

landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur mellan IVO och 

patientnämnderna. Samverkansstrukturen syftar till att få till stånd en regelbunden och 

fungerande samverkan mellan IVO och landets patientnämnder och bidra till att IVO kan göra en 

samlad sammanställning och analys på nationell nivå av klagomål mot hälso- och sjukvården. 

Attention har varit delaktig i NSPH:s remissyttrande över ett förslag om en sådan 

samverkansstruktur. NSPH ser positivt på ambitionen att få till en mer långsiktig och enhetlig 

samarbetsstruktur mellan IVO och patientnämnderna, men anser att det är otillräckligt att 

intresseorganisationerna endast omfattas i samverkansstrukturen på de årliga dialogmötena.  

Läs hela remissvaret 

Nätkoll 

Sedan mars 2015 bedriver Attention Hisingen-Kungälv projektet Nätkoll, ett treårigt 

Arvsfondsprojekt, vars syfte är att öka tryggheten på nätet, för unga med NPF men också för 

vuxna som möter dem. Nätkoll vill visa på nätets positiva möjligheter, men också på riskerna. 

Projektet har också producerat tre korta filmer om dataspelande, näthat och grooming. Allt som 

projektet producerat finns samlat på projektets webbplats. 

Nätkolls webbplats 

Håll koll på det som händer 

Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook. 

Attention på Facebook 

 
  

http://attention-riks.se/wp-content/uploads/2016/05/stockholm-den-2-maj-2016.pdf
http://attention-riks.se/2016/05/attention-har-tillsammans-med-nsph-yttrat-sig-forslag-till-ett-reformerat-klagomalsforfarande/
http://attention-riks.se/2016/05/remissyttrande-langsiktig-samverkansstruktur-mellan-ivo-och-patientnamnderna/
http://attention-riks.se/varaprojekt/pagaende-projekt/natkoll/
http://www.facebook.com/pages/Riksforbundet-Attention/150897991607979

