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Snart ses vi i Malmö! 

Första helgen i oktober träffas cirka 130 Attention-aktiva för att utbyta erfarenheter, informera 

varandra och umgås. Vi ser fram emot dessa dagar, som är ett viktigt led i att hålla ihop 

förbundet och stödja varandra i arbetet för att driva våra frågor. 

 

Dags att mobilisera inför kampanjen ”Eleven är inte problemet”! 

Som vi berättade om i förra nyhetsbrevet planerar Riksförbundet i samarbete med våra lokala 

föreningar att försöka nå ut i så många kanaler som möjlig med budskapet ”En skola för alla”.  

Vi uppmanar er att sprida kampanjen i ert eget närområde. På ordförandeseminariet den 3-4/10 i 

Malmö kommer varje lokalförening tilldelas sex kassar- en tygpåse fylld med Attentions 

skolrelaterade material. Under kampanjveckorna – eller i nära anknytning – vill vi att ni uppvaktar 

rektorer, skolpersonal eller skolpolitiker och överlämnar denna kasse. När detta är gjort - berätta 

om det i sociala medier och att inläggen taggas med #enskolaforalla. På så vis kan vi se vad som 

händer runtomkring i Sverige.  

Friguiden visar vägen ut 

Den 17 september lanserar Attention Friguiden - ett digitalt inspirationsmaterial om att bryta med 

kriminalitet och missbruk. Sajtens primära målgrupp är personer med ADHD som själva kämpar 

med kriminalitet och missbruk, men även anhöriga, coacher och yrkesverksamma kan använda 

sig av den.  

– Vi vill inspirera personer som står inför att göra en förändring i sina liv, ge dem stöd i att 

reflektera över sin egen situation och kunskap kring sina rättigheter och möjligheter att få hjälp av 

samhället, säger Nicole Wolpher som tillsammans med Olle Hård och Johan Bysell varit 

projektledare för Attention Fri. 

Friguiden innehåller korta videoklipp med berättelser från 14 personer med erfarenhet av att få 

livet att fungera efter kriminalitet eller missbruk, en frågedel med reflektionsfrågor samt en kartdel 

med kort information över kontakter som kan vara viktiga för målgruppen. Du hittar den på 

www.friguiden.se 
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Arbetsgrupp för språkstörning 

Språkstörning är en av för många okänd funktionsnedsättning, trots att språkstörning är så pass 

vanligt: ca 6 % av alla barn har denna problematik. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att 

tillsätta en arbetsgrupp för språkstörning. Sammankallande i gruppen är Inger Nilsson från 

förbundsstyrelsen. Gruppens uppgift är att: 

 verka för ökad generell kunskap om språkstörning och attitydförändring 

 föra en dialog med SPSM, Resurscenter tal och språk och därigenom verka för bättre 

hjälp och stöd i skolan för elever med språkstörning 

 regelbundet rapportera till och samråda med förbundsstyrelsen 

Anhörigsidorna på hemsidan har byggts ut! 

Anhöriga till personer med NPF behöver information, råd, stöd och träffa andra som också 

kämpar. Därför har vi byggt ut vår anhörigsida på webben där förhoppningen är att våra anhöriga 

ska kunna få lite av allt det de behöver. Anhörigsidan är späckad med bra innehåll som vi hoppas 

ska kunna vägleda och stötta våra medlemmar på bästa sätt. Sidan är uppdelad i följande flikar: 

Råd & Stöd, Attentions föräldracirklar, Anhörigmaterial, Ta hand om dig själv! Förälder med egen 

diagnos, Syskonskapet, Myndigt barn samt Familj, släkt och vänner. 

Break-even i medlemsregistret 

Nu är vi redan fler än 14 440 medlemmar i Attention, dvs. fler än vid senaste årsskiftet. Nu siktar 

vi på att bli 15 000, vilket passar extra bra i år då förbundet fyller 15 år. 

 

Inbjudan till NSPH:s fjärde konferens om anhörigstöd 

Inspirationsdagen om anhörigstöd anordnas för fjärde gången den 13 november på Scandic 

Alvik. Konferensen behandlar en rad olika aktuella ämnen kopplat till anhörigstöd. I år står tre av 

NSPH:s medlemsförbund i centrum tillsammans med NSPH:s eget Anhörigprojekt, se program 

på www.nsph.se 

Konferensen vänder sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och 

arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt 

utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter från NSPH:s 

medlemsorganisationer. Konferensavgiften är 700 kr per person, lunch och fika ingår. Anmälan 

görs senast 29/10 via länken nedan: 

Anmälningslänk Anhörigkonferensen  
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