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Förord
Den här boken speglar det Attention försökt att göra från det
att några pionjärer beslutade att bilda ett riksförbund fram
till 10-årsjubiléet våren 2010. För oss som varit med länge ger
texterna igenkänning och en känsla av tillfredsställelse. Tänk
att vi kunnat åstadkomma så mycket på så kort tid! För er som
är nya hoppas jag att artiklarna ska göra det lättare för er att
bli delaktiga i det vi håller på att skapa.
Boken visar vilken bredd och omfattning som Attentions
arbete har haft ända från början. Viktiga frågor har varit
förbättringar inom skolan, vården och på arbetsmarknaden,
möjligheten att få kompensatoriska hjälpmedel samt bättre
stöd för dem som lever med kriminalitet och missbruk.
Anledningen till att vi spänt över så många olika intresse- och
verksamhetsområden är att behoven varit så skriande. En skrift
på 48 sidor kan givetvis inte få med allt, men ger en bra bild av
det vi varit engagerade i från starten.
Vi strävar efter att vara en förening där alla medlemmar
känner sig delaktiga, oavsett ålder, diagnoser, hemort eller
andra omständigheter. Att bli 10 000 medlemmar fördelat på
50 lokalföreningar i god tid före jubileet kändes fantastiskt!
Nu bygger vi vidare med större möjlighet att sprida kunskap
genom Attentions nya utbildningscenter, NP-Kompetens, en
tidning som hela tiden utvecklas och en levande hemsida. Titta
där om du vill följa oss i fortsättningen!

Förbundsordförande
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Det här är vi
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),
deras familjer och yrkesverksamma inom området. Vi arbetar
för att människorna bakom diagnoserna ska bli bemötta med
respekt och få det stöd de behöver.
Den som avgör vad förbundet ska arbeta med är
förbundsstämman. Där samlas alla föreningar för att
diskutera och fatta beslut om Attentions inriktning.
Stämman sammanträder vartannat år och beslutar då om
sådant som verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter,
stadgeändringar, program och policyfrågor av principiell
karaktär. Styrelsen ansvarar därefter för att besluten
genomförs. Styrelsen består av personer med egen
funktionsnedsättning, anhöriga och yrkesverksamma från olika
delar av landet.
Nästa förbundsstämma äger rum i april 2011. Då ska bland
annat det nuvarande intressepolitiska handlingsprogrammet
uppdateras.

Kunskapsspridning
Våra diagnoser syns inte utanpå. Därför möts vi ofta av
orimliga krav och missförstånd. För att öka förståelsen arbetar
vi intensivt med att sprida kunskap. Fem gånger om året
utkommer medlemstidningen Attention, Sveriges enda tidning
om enbart NPF. På vår webbplats, www.attention-riks.se, finns
alltid senaste nytt om vad som händer inom förbundet och på
NPF-området.
Dessutom producerar vi en mängd faktablad som kan
hämtas gratis på webben. Från och med hösten 2009
erbjuder vi även skräddarsydda NPF-utbildningar genom vårt
utbildningscenter NP-Kompetens.
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Lokalt och nationellt
Lokalföreningarna utgör basen i vårt förbund. I över 40
lokalföreningar runtom i landet anordnas medlemsträffar,
temakvällar och informationsmöten. Det är där våra
medlemmar möts och får möjlighet att känna gemenskap.
Riksförbundet arbetar nationellt med intressepolitik,
information, organisationsutveckling och som stöd till
lokalföreningarna. Vi driver också flera projekt som på olika
sätt bidrar till att förbättra tillvaron för personer med NPF.

10 år och 10 000 medlemmar
Vi växer så det knakar. Lagom till 10-årsjubileumet har vi
blivit 10 000 medlemmar. De flesta blev medlemmar under de
senaste åren så vi hoppas att vi snart är många fler. Ju fler vi är,
desto mer kan vi påverka!

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – NPF
NPF är medfödda, genetiskt orsakade funktionsnedsättningar.
Vanliga diagnoser är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes
syndrom, tvångssyndrom/OCD och autism.
Personer med NPF har ofta svårigheter med bland annat
•
•
•
•
•

att fokusera och koncentrera sig
att organisera, planera och skapa struktur
att komma ihåg vad som ska göras
att få tillvaron att ”hänga ihop”
inlärning och minne
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Det här vill vi
Vi vill skapa förståelse för osynliga funktionshinder och bidra
till ett samhälle där alla som har en NPF-diagnos ges bästa
möjliga förutsättningar för att lyckas med livet.
Vi utgår från de mänskliga rättigheterna och arbetar för att
personer med NPF ska få:
•
samma möjligheter och rättigheter som andra med
hänsyn till de egna förutsättningarna
•
tidigt individanpassat stöd och hjälp
•
inflytande i samhället, vården och vår egen 		
verksamhet
•
NPF-utbildade pedagoger med förmåga att anpassa
undervisningen
•
hjälpmedel hemma, i skolan och på jobbet
•
anpassad högre utbildning och anpassat studiestöd
•
hjälp att få och behålla ett arbete
•
individuellt anpassat boende och boendestöd
•
tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter
•
forskning om NPF samt spridning av 			
forskningsresultat och information.

Skolgången präglar resten av livet
Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd i skolan ger
barn med NPF möjlighet att utveckla sina förmågor och
så småningom klara av vuxenlivet. De barn som glöms
bort eller stämplas som bråkstakar lämnar ofta skolan
med raserat självförtroende och små chanser att lyckas
på arbetsmarknaden. Många föräldrar kämpar år efter
år för att deras barn ska få det stöd de behöver, helt utan
resultat. Det tycker vi är helt oacceptabelt och startade
därför en skoloffensiv under 2009. Bland annat anmälde vi
Stockholms stad för diskriminering av elever med kognitiva
funktionsnedsättningar, vilket ledde till en omfattande
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utredning av elevstödssystemet . Under 2010 kommer vi att
fortsätta arbeta för att barnens rätt till särskilt stöd och NPFutbildad skolpersonal ska bli verklighet så snart som möjligt.

Internationellt samarbete
Intresset för internationellt samarbete har alltid varit stort
inom Attention. En orsak till det är att vi genom egna
internationella kontakter fått tillgång till kunskaper och
forskningsresultat som gjort oss säkrare på vår sak. Från början
handlade det mest om ett erfarenhetsutbyte inom Norden, där
Attention sedan starten deltagit i årliga möten. Sedan några
år tillbaka sker samma sak inom Europa. I april 2008 bildades
organisationen ADHD Europa, som Attention är medlem i.
Organisationen arbetar för att personer och familjer med
ADHD runt om i Europa ska få:
•
förbättrad livskvalitet
•
stärkta rättigheter och ökat stöd.
Målgruppen är politiker och opinionsbildare som kan
medverka till skapandet av europeiska riktlinjer och
vårdprogram. För ytterligare information:
www.adhdeurope.eu
Sedan förra året vänder Attention också blickarna ut mot
övriga världen. Förbundet blev våren 2008 medlem i SHIA,
som är handikapprörelsens organisation för internationellt
utvecklingssamarbete. Via SHIA har Attention just genomfört
en s.k. kontaktresa till Sri Lanka. Syftet med resan var att få
kontakt med en samarbetsorganisation och orientera oss om
villkoren och förutsättningarna för ett framtida projektsamarbete. Resan kommer att redovisas i en särskilt bilaga till
tidningen och i en enkel utställning.
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10.000 medlemmen kom till Attention
Örnsköldsvik
År 2010 var det år som Attention fick ta emot den 10 000
medlemmen. Det var Eva Wikström från Gideå som blev
medlem i samband med en föreläsning som anordnades av
Attention Örnsköldsvik. – Att ordna föreläsningar har varit
ett bra sätt för oss att nå ut och rekrytera nya medlemmar,
säger ordföranden i föreningen Einar Härdin. Et kommer vi
att fortsätta med. Jättekul att just vi fick vi ta emot medlem
nummer 10 000!
P.S. När detta går i tryck har Attention rekryterat ytterligare
några hundra nya medlemmar.

Einar Härdin

Bli medlem
Som medlem i Riksförbundet Attention stödjer du vårt arbete
för att personer med neuropsykiatiska funktionshinder ska
bemötas med respekt och få det stöd de behöver. Dessutom
får du en årsprenumeration på tidningen Attention och
tillgång till våra samtalsforum, träffar och nätverk. Du får
gå till medlemspris på våra utbildningar, föreläsningar och
konferanser. Därtill får du tillgång till en lokalförening där du
kan träffa andra i samma situation, dela erfarenheter och få
tips och ideér.
Vi stöttar varandra och tillsammans är vi starka och därmed
har vi grunden för att förändra samhället.
Du medlemsanmäler dig via vår hemsida
www.attention-riks.se
Det går enkelt att registrera sig under ”Bli medlem” och glöm
inte att anmäla dina familjemedlemmar.
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Våra informationsmaterial
Kunskap skapar förståelse. Därför är en av våra viktigaste
uppgifter att sprida kunskap om NPF. Det gör vi på flera olika
sätt för att nå så många som möjligt.
Tillsammans med medicinsk expertis har vi tagit fram
fördjupande faktablad om diagnoser och tillstånd som
kan hämtas gratis på vår webbplats. Vi erbjuder böcker,
studiematerial samt pärmen ”Möten med människor med
NPF”, som beskriver hur man NPF-anpassar en konferens.
Vi har också CD-ROM-utbildningar om ADHD och flera
olika filmer. Den mest kända filmen är ADHD-dokumentären
”Mitt huvud är en torktumlare”. Den senaste är ”Jag har
Tourette”, som skildrar det positiva och negativa med
Tourettes syndrom.

NP-Kompetens
I maj övergick den verksamhet som bedrivits av det
s.k. Utbildningsprojektet till NP-Kompetens, Attentions
utbildningscenter. Centrets uppdrag är att bedriva informations-,
konsult- och utbildningsverksamhet för att sprida kunskap om
neuropsykiatri och neuropsykiatrisk problematik till företag,
organisationer och olika samhällsinstanser.
NP-Kompetens håller öppna föreläsningar, temadagar och
utbildningar inom hela det neuropsykiatriska området. Mottagare är både medlemmar, anhöriga och yrkesverksamma. Under 2010 kommer en särskild satsning att göras på kunskapshöjande insatser om Tourettes syndrom och om flickor med våra
funktionsnedsättningar. Läs mer på www.np-kompetens.se
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Viktiga frågor

Mellanstadieklass på Eriksdalskolan i
Stockholm
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Till de intressepolitiska frågor som Attention arbetat mest
med hör de långa och orättvisa vårdköerna. Vår så kallade
väntetidsbarometer väckte stor uppmärksamhet när den
gjordes första gången 2005. Den visade att väntan på en
neuropsykiatrisk utredning varierade mellan tre månader och
tre år, beroende på var man bor.
Anpassning av skola är en annan hjärtefråga. Attention har
envist drivit alla barns rätt till en kvalitetssäkrad skolgång där
undervisning och bemötande utgår från barnets behov. Med
hjälp av medlemmar som Peter Nyberg och Birgit Fredriksson
har vi uppvaktat politiker och poängterat skolans skyldighet att
se till att rätt åtgärder sätts in när en elev behöver stöd. Vi har
drivit att det ska vara straffbart att inte ge elever tillträckligt
stöd för att kunna ta sig igenom skolan och utvecklas efter sina
egna erfarenheter. Sakta men säkert har det börjat röra på sig.
Det förslag till ny skollag som lanserades under hösten 2009
innebär flera steg i rätt riktning för våra barn.
Efter skolan startar jakten på jobb och då väntar nya
svårigheter. Så här kommenterar Birgit sina intryck från året
som just gått:
– Jag är nästan helt begraven under de arbetsmarknadsproblem
folk i våra grupper möter. Jag har tidigare arbetat med
personalfrågor, och de som vet det vänder sig då och då till
mig, när de får akuta problem. Både arbetsgivare och lokala
fack är oklara över vilka förmåner och rättigheter som är
förknippade med olika åtgärder, men brukar oftast komma
fram till att folk med funktionsnedsättningar inte har några
rättigheter alls. Man tror t.ex. att personer som har anställning
med lönebidrag inte har vare sig anställningsskydd eller rätt
till löneutveckling. Det leder till att många tjänar flera tusen
kronor mindre i månaden än vad de borde göra. Regelverken
kan upplevas förvirrande, missförstånd uppstår hela tiden och
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man får sällan hjälp med sina frågor. Dålig självkänsla och
dåliga erfarenheter gör sig ofta påminda och leder till att man
inte törs stå upp för sig själv.

Jag är inte perfekt på alla områden, men vilken
chef är det? säger Sabina Swahn, som har ADHD
och är butikschef.
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Kjell Modigh ser tillbaka

Kjell Modigh är psykiater
och veteran inom Attention,
engagerad i frågor knutna till
ADHD hos vuxna. Han är
också docent i farmakologi och
har varit chefsöverläkare vid
psykiatriska kliniken, Kungälvs
sjukhus.

Mitt intresse för ADHD tog fart i början av 90-talet i mötet
med patienter på vår missbruksavdelning i Kungälv. Redan
då fanns omfattande forskning om förlopp, komplikationer,
stöd och behandling. Min kollega Sally Sehlin pryade en
tid hos Christopher Gillberg och kunde hämta hem hans
utredningsmodell, som vi transformerade till att passa för
vuxna. Därefter startade vi en utredningsenhet, utan att fråga
vår uppdragsgivare om lov.
Ytterligare inspiration hämtade jag från Uppsalapsykiatern
Ola Lundin, som jag ser som en av de verkliga pionjärerna i
Sverige. När vi startade var det nästan omöjligt att förskriva
centralstimulerande läkemedel till vuxna med ADHD.
Läkemedelsverket var ytterst tveksamma till att bevilja licenser
och Socialstyrelsen helt emot. Omsvängningen kom så
sakteliga och 2002 utgav Socialstyrelsen kunskapsöversikten
”ADHD hos barn och vuxna”.
Medicinsk etik påbjuder att man prioriterar de som har det
svårast. Bland vuxna med ADHD handlar det om dem som
drar på sig de tyngsta sociala problemen; missbruk, hemlöshet
och kriminalitet. En vägvisare är Gunnel Ersson, som utvecklat
ett säkert och effektivt behandlingsprogram för missbrukare
med ADHD. Allt fler beroendecentra uppmärksammar ADHD
som viktig ”dubbeldiagnos” och goda behandlingsresultat
indikerar ett paradigmskifte. Utvecklingen hade dock kunnat
gå betydligt längre om Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer
för missbruks- och beroendevård” varit tydliga om sambandet
mellan ADHD och missbruk.
Genom entusiaster som Steve Ericsson har utvecklingen
tagit fart. Kriminalvården talar nu klartext om vikten av att
uppmärksamma ADHD. I Socialstyrelsens nyutkomna ”Barn
och unga som begår brott – handbok för socialtjänsten”
poängteras vikten av att Socialtjänsten, i samverkan med
14
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barnpsykiatrin, uppmärksammar ADHD när man möter unga
lagöverträdare.
Stödet till vuxna med ADHD är ännu underutvecklat, mycket
beroende på att aktörerna runt de funktionshindrade fortfarande
har olika förhållningssätt. Knappast någonstans i Sverige har
man arbetat fram ett genomtänkt samverkansprogram mellan
relevanta aktörer. Väntetiderna är fortfarande oacceptabelt
långa och många patienter faller fortfarande mellan stolarna.
Utvecklingen går långsamt kan man tycka. Men när man
betänker att det handlar om att påverka djupt förankrade
värderingar så kan man tvärtom se att det hänt mycket under
de senaste tio åren när Riksförbundet Attention vuxit och blivit
en röst att lyssna till. Ytterligare genombrott är helt säkert nära
förestående.

Kjell Modigh

Foto: privat
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Milstolpar i Attentions historia
Oktober 1999 bildas ”Riksförbundet för barn, ungdomar
och vuxna med AD/HD, DAMP och närliggande
funktionshinder”. Mycket har hänt sedan dess:

2000 - Första årsmötet
Tourettegruppen.
Hansson

Foto: Jessica

På mötet, som äger rum i Kalmar, väljs en styrelse som leds av
Ellinor Baurne. Bland annat beslutas att förbundet ska:
•
arbeta för barn, föräldrar och vuxna
•
heta Riksförbundet Attention
•
vara öppet för föräldrar, vuxna med eget 		
funktionshinder och yrkesverksamma.

2001 - Svensk Touretteförening ansluts
Svensk Touretteförening går samman med Attention och alla
medlemmar erbjuds automatisk övergång. Samma år startar
förbundet det första egna Arvsfondsprojektet.

2002 - Fullt statsbidrag och förbundssekreterare
Attention uppfyller kraven för att få fullt statsbidrag och
Attentions kunskapsråd bildas. Birgitta Engholm anställs för
att stödja och bilda nya lokalföreningar. Läs mer om hennes
arbete på sidan 30.

2003 - Blir medlem i HSO
Attention ansöker om medlemskap i juni och beviljas detta ett
drygt halvår senare. Informationsprojektet resulterar i ett antal
faktablad om NPF som blir en försäljningssuccé.

2004 - Första NPF-forum och ordförandebyte
Förbundet ordnar för första gången den rikskonferens som
nu heter NPF-forum. Huvudtalare är professor Russell
Barkley från USA. Efter konferensen hålls ett årsmöte där
16
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Attentions nuvarande ordförande Anki Sandberg tar över
ordförandeskapet.

2005 - Större kontor, mer personal
Attention får möjlighet att starta två nya projekt,
Utbildningsprojektet och Vuxenprojektet. Förbundet växer ur
sina lokaler och kansliet flyttar in på Förmansvägen 2.
Anki Sandberg

2006 - Nya samarbetsprojekt
Attention påbörjar samarbete med Akademiska sjukhuset i
form av VINST-projektet (Vardagsnära insatser för barn och
unga) och med MISA genom projektet ”Att delta i arbetslivet
med stöd”. För första gången har Attention över 4 000
medlemmar.

2007- Ännu fler projekt
Attention utses till medelsförvaltare för
psykiatrinätverket NSPH (Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa), som Anki
Sandberg senare blir samordnare för. HSOförbundens statliga bidrag höjs med 20
procent.

2008 - Fortsatt tillväxt
Medlemsantalet ökar från strax under
6 000 till 8 290. Attention startar ett
Ungdomsprojekt och ett utbildningsbolag.

2009 - 10000 medlemmar
Attention överskrider i november den
magiska gränsen 10.000 medlemmar och
startade utbildningscentret NP-Kompetens.

Gunilla Brattberg, läkare, docent och adjungerad
17 2008.
professor, föreläste på NPF-forum

PÅGÅENDE PROJEKT
Ekonomiprojektet Tryggsäcken
Förstudie om IT-baserad ekonomikontroll. Start maj 2009.
Ungdomsprojekt
För att hjälpa ungdomar med NPF att få en mer meningsfull fritid. 3-årigt, start nov. 2008.
Informationsfilm Tourettes syndrom
Underlag för diskussioner i skolor och på arbetsplatser. 3-årigt, start dec. 2008.
Rörelseverkstan
Om rörelsens betydelse för kvinnor med ADHD. 3-årigt, start mars 2008.

AVSLUTADE PROJEKT
VINST
Vardagsnära insatser på tre nivåer till barn med NPF och deras familjer.
Utbildningsprojektet
Uppbyggnad av Utbildnings- och Kunskapscentrum som
har övergått i NP-Kompetens, Attentions utbildningscenter.
Vuxenprojekt
För att tillvarata och anpassa verksamheten till vuxna med funktionshinder.
Kognitek
Uppbyggnad av kompetens om hjälpmedel för vuxna med ADHD.
MISA-projektet
Arbetsmarknadsprojekt, för personer med ADHD
Bättre tillsammans
Användarmedverkan i forskning, utveckling och utvärdering inom IT-området.
Skolprojektet
Resulterade i en kunskapsbank och en modell för samverkan.
Info-projektet
Projektet byggde upp förbundets informationsverksamhet och skapade faktabladsserien m.m.
18
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Arvsfonden stödjer utvecklingen
Allmänna Arvsfonden har sedan länge utgjort ett värdefullt
stöd till den ideella sektorn genom att finansiera nyskapande
projekt. Det gör att Attention, och andra liknande
intresseföreningar, fungerar som en drivkraft i samhällets
stöd och service till personer med funktionsnedsättningar.
Det visar en nyligen avslutad studie om informations-, skoloch empowermentprojekt som finansierats av Allmänna
Arvsfonden under de senaste 10 åren.
Intresseföreningar har alltid haft en central roll i utvecklingen
av den svenska välfärdsstaten. Så var det när FUB och RBU
lanserade Normaliseringsprincipen på 1960- och 70-talen.
Attention har under det senaste decenniet spelat en liknande
roll för sina egna intressegrupper. Det unika med Attention
är att man lyft fram brukarna i allians med professionella. I
viss mening tycks Attention därigenom vara den första riktiga
brukarorganisationen.
Vad säger då vår studie om utmaningarna inför
framtiden? Historien tycks lära oss att ett välfungerande
välfärdssystem hela tiden måste förnyas. Ibland krävs
radikala perspektivskiften som direkt bryter med gamla
synsätt. Attention har under sina första tio år burit lite av ett
sådant ”motperspektiv” på personer med neuropsykiatriska
funktionshinder. Utmaningen inför framtiden består i att
behålla lyhördheten inför nya erfarenheter och perspektiv. Här
kan brukarna få en nyckelroll. Med sina vardagserfarenheter
vet de vilka behov som är viktiga. Om ytterligare tio år vet vi
hur det gått.
Anders Gustafsson, professor vid Stockholms Universitet
Anders Möller, professor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
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Särskilda barn och vuxna

Attention Nordöstra Skåne med
Marita och Ann-Sofie i spetsen har
inlett ett nytt treårigt projekt.
Utställningen består av Maritas
tavlor i akvarell och texter/
dikter skrivna av vuxna med
NPF. Texterna handlar om vilka
svårigheter de dagligen måste
kämpa med men också vilka
tillgångar de har.
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Vi vill göra skillnad genom att sprida kunskap
om NPF i ord och bild, säger Marita Nilsson,
konstnär och projektledare, och Ann-Sofie Ekstrand,
informatör i Attention Nordöstra Skåne. De är
kvinnorna bakom ”En särskild utställning om
särskilda barn” och uppföljaren ”En särskild
utställning om särskilda vuxna”.
Arbetet har pågått sedan 2005 och drivs som projekt med
pengar från Arvsfonden. Den första utställningen om barn
och unga har vandrat runt i landet och har lockat hundratals
besökare på varje ort.
– Jag hade gjort några bilder utifrån min erfarenhet som
förälder till ett barn med ADHD och Tourettes syndrom och
tyckte att det skulle vara kul att göra en hel utställning, säger
Marita Nilsson, som svar på frågan om hur det började.
Hon tog kontakt med Ann-Sofie Ekstrand, Attention
Nordöstra Skåne, som blev eld och lågor. De skrev ihop en
ansökan till Arvsfonden, som efter en tid sa ja till ett treårigt
projekt. Under det första projektåret målade Marita fler bilder
och tillsammans samlade de in och valde ut texter till bilderna.
Andra året var utställningen klar och den har sedan dess
vandrat runt i hela Sverige. Under de tre, fyra veckor den
hängt uppe på varje ort har också föreläsningar och andra
evenemang arrangerats. Intresset har varit stort både från
lokalpress och lokala föreningar inom Attention.
Det var så stort att Marita och Ann-Sofie bestämde sig för
att skicka in en ny ansökan till Arvsfonden för att göra ”En
särskild utställning om särskilda vuxna” . Den beviljades och
nu har Attention Nordöstra Skåne med Marita och Ann-Sofie i
spetsen inlett ett nytt treårigt projekt.

Attentions projekt utvecklar
Även den här utställningen består av Maritas tavlor i akvarell
och texter/dikter skrivna av vuxna med NPF.
– De handlar om vilka svårigheter de dagligen måste kämpa
med, men också vilka tillgångar de har.
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Rörelseträning för flickor och kvinnor
med ADHD minskar stressen och ökar
koncentrationen

Katarina Norell,
Heikki Nousiainen

– Med rörelseträning kan vi minska den inre stressen
och förbättra koncentrationen. På så sätt kan vi
också hjälpa tjejer med ADHD att lättare hantera sin
vardag.
Foto Rörelse- Det säger Katarina Norell och Heikki Nousianen,
verkstaden
projektledare för Rörelseverkstan i Umeå.
Katarina, som själv har ADHD, är lärare och dansinstruktör
med orientalisk dans som specialitet. Heikki har under många
år varit Tai chi- och Qi gonginstruktör och arbetat socialt i
olika sammanhang.
– Vi vet vilken betydelse den här typen av rörelseträning
har för kropp och själ och för hur man kan hantera vardagen,
menar de två projektledarna.
Deras entusiasm är inte att ta miste på när de berättar om
sitt projekt. De arbetar nu allt vad de kan för att sprida sitt
budskap och nå ut till skolor, föräldrar och personer med egna
funktionsnedsättningar.
– Vi jobbar med en rörelsemetod som har en meditativ
dimension. Regelbunden träning skapar lugn och ro
och balans i tillvaron, ger bättre koordination och ökar
koncentrationsförmågan.
Deras metod bygger på Tai chi, Qi gong och orientalisk
dans men med något förneklade rörelser. Den kostnadsfria
träningen och efterföljande samtal sker i grupper som träffas
regelbundet under ett halvår med senare uppföljning.
Rörelseverkstan startade som ettårigt projekt 2008 med ABF
som projektägare.
2009 övertog Riksförbundet Attention projektet och
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Arvsfonden har beviljat medel för ytterligare två år.
–Rörelseverkstan ska ses som ett komplement till pedagogiskt
och medicinskt stöd, säger projektledarna Katarina Norell och
Heikki Nousianen.

Praktikant Emelie Wänman,
projektledare Heikki Nousiainen och
projektledare Katarina Norell

Foto Nicolás Zea Posada
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Attentions ungdomsprojekt
– Det känns jättekul och viktigt att få bidra till att
skapa en mer meningsfull fritid för ungdomar med
NPF, säger Markus Blomqvist, en av projektledarna
för Attentions treåriga ungdomsprojekt som
påbörjades 2008.
Det finns ett stort behov av aktiviteter som skapar gemenskap
och stärker ungdomarnas självkänsla och lär dem nödvändiga
sociala koder för att få behålla vänner, menar han.
Under första året har mycket arbete lagts på att inventera
behov och utbud, bygga nätverk och skapa samarbeten. Med
lyckat resultat, enligt Markus, och nämner ABF, kultur- och
idrottsförvaltningen i Stockholms kommun, Stockholms Stad,
Handikappidrottsförbundet, Habiliteringen i Stockholms län
och förbunden inom NSPH som kom med i ett tidigt skede.
Nyare som samarbetspartners är Attention Södertörn och
Haninge Golfhall, där ungdomar kommer att få prova på golf
och andra aktiviteter.
För att få reda på vad ungdomar med NPF själva tänker och
tycker har en enkätundersökning genomförts i samarbete med
Haninge kommun. Vidare har Robban och Jimmy, två killar
med egna diagnoser och erfarenhet av missbruksproblem,
anlitats. De kommer att arbeta med en verksamhet som
kallas ”Try it”, med föreläsningar om NPF och missbruk,
motivationsutbildningar och inspirationskvällar för ungdomar.
En ungdomsgrupp som provar på och utvärderar olika
fritidsaktiviteter under namnet ”aspiranterna” är också på
gång.
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Markus Blomqvist

Målen är att det efter tre år ska finnas:
•

Utvecklade metoder för att nå och engagera ungdomar med NPF som annars inte deltar i
organiserad förenings-, kultur- eller idrottsverksamhet.

• 		
		
		
		

Ökad kunskap och en tydlig metodik som kan spridas till alla deltagare, både 			
ungdomarna, deras anhöriga, Attentions lokala föreningar 					
samt till personal inom skola och föreningsliv om vad som behövs för att uppnå en 		
rikare fritid för målgruppen.

• 		

Förbättrad tillgång till fritidsverksamhet som är anpassad till ungdomar med NPF som
annars är utestängda från dessa verksamheter.

• 		

Positiva alternativ till droger och kriminalitet.
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”Vi har Tourette”
– en film om Tourettes syndrom
De sista scenerna av ”Vi har Tourette” håller just
på att spelas in hemma hos Eric Donell, som är
inspelningsledare för filmen. Hans vänliga sätt och
professionella framtoning får de medverkande att
verka fullständigt naturliga framför kameran.
Här sitter Pelle Sandstrak och Olof Buckard och samtalar
med Sebastian Jaakola, Fredrik Granberg, Amandine Aupeix,
Marie Thysell och Miriam Jaakola. Åldern varierar mellan 1274 år men gemensamt för alla är att de har Tourettes syndrom.
Stämningen är god, de delar sina erfarenheter, skrattar och
skämtar om både det som är svårt och det som är bra med att
ha Tourette. Finns det några knep för att hålla tillbaka ticsen
eller för att inte prata så mycket? Är det bra med medicin eller
inte?
Sebastian, 12 år, visar roligaste ticsen men berättar att det
kan vara jobbigt när det blir för mycket på en gång. Då kan
ticsen övergå i kramp och göra ont.
– Säger någon ”sluta med det där” blir det ännu värre,
säger han och de andra nickar instämmande. Amandine, som
nu är 18 år, skämdes för sina tics och drog sig undan. Hennes
problem förvärrades under puberteten och tilltog alltmer under
högstadiet. Framförallt försvårades hennes tvång.
– Tvånget är fortfarande jättejobbigt, säger hon och berättar
att hon numera inte kan äta överhuvudtaget. Hon har inte
haft mat i munnen på åtta månader och har en sond i näsan
som hon får näring igenom. Familjen kämpar sedan lång tid
för att hon ska få adekvat hjälp. Det finns ett behandlingshem
utanför hennes hemort som kan ge henne den hjälpen, men
kommunen och landstinget kan inte enas om vem som ska
betala.

– Det har saknats en
informationsfilm om Tourette,
säger Eric Donell.
Det är snart tio år sedan hans
egen film ”Utanför din dörr”
hade premiär. Filmen handlar
om hans alter ego, om att ha
Tourettes syndrom utan att veta
om det. Den gavs ut på video,
låg på videotoppen i 22 veckor,
visades på TV4, på kabel-TV
och såldes till bland annat
Kina. I Tyskland vann den
2003 Cinestar Prize for Best
Youth Film.
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Fredrik, 15 år, tycker att det blev lättare när han fick veta
varför han är som han är, när han fick en diagnos som
förklarar.
– Det finns också det som är bra med Tourette, säger han.
Jag tror inte att jag skulle vara lika bra på bandy utan det.
Han är bandymålvakt och har nyligen värvats till Söråkers
A-lag som en av de yngsta i laget.
– Det finns förutfattade meningar om Tourette som något
ensidigt negativt, säger Eric Donell och intygar av egen
erfarenhet att syndromet också kan utgöra en positiv kraft.
Genom att det blir allmänt känt vad Tourette egentligen är och
hur det ser ut kan mycket vinnas, menar han. Det individuella
lidandet begränsas, liksom den belastning på samhället som
syndromet kan utgöra om det passerar odiagnosticerat.
Genom de medverkandes olika berättelser skildrar filmen hur
livet ser ut för människor med Tourette, både det negativa
och det positiva. Tonvikten ligger på det positiva; hoppet och
möjligheterna.

Olof Buckard

Fredrik Granberg

Filmen är gjord på uppdrag av Riksförbundet Attention, Arbetsgruppen
Tourette, och har finansierats med bidrag från Allmänna Arvsfonden.
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Ordförandeseminariet
– årets höjpunkt
Ordförandeseminariet är årets efterlängtade höjdpunkt och en
helg där man får mycket inspiration och energi för det fortsatta
arbetet både lokalt och centralt.
Ordförandeseminariet arrangeras tillsammans med en
lokalförening och byter plats varje år, vilket också är mycket
uppskattat då man samtidigt får uppleva olika platser.
Två styrelseledamöter från varje lokalförening bjuds
in. Även förbundsstyrelsen, förbundets valberedning,
verksamhetsrevisorer och förbundskansliet finns på plats.
Ordförandeseminariet är det viktigaste forumet för
informations- och erfarenhetsutbyte inom Attention. Här får
deltagarna utrymme att diskutera hur förbundets verksamhet
kan utvecklas framåt. Det lokala arbetet diskuteras och hur
man möter de möjligheter och svårigheter det är att driva
en förening, hur man kan stärka och lära av varandra, dela
erfarenheter och byta tips och idéer.

”Roligt att få höra vad de andra gör och få
lite nya idéer.”
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Attentioninformatörer sprider
kunskap
Vi har utbildat medlemmar runtom i landet till
Attentioninformatörer. De ska besöka myndigheter,
företag och intresseorganisationer och berätta
om Attention, våra funktionshinder och våra
medlemmars behov. Några av informatörerna har
redan påbörjat sitt arbete och på sikt är det tänkt, att
de ska bli en mycket betydelsefull del av förbundets
kunskapsspridande arbete.

Tio av Attentions utbildade
informatörer deltog i
Ordförandeseminariet hösten 2009.

”Positivt att konferenserna flyttas runt i
landet.”

”Roligt att se en ny
stad.”

”Bra att träffa andra lokalföreningar, få råd
och tips, nya idéer.”

”Väl avmätt
innehåll och
greppbart för alla.”

”Ordförandekonferensen är en kick och en
energiinjektion varje gång.”
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Birgitta Engholm
Birgitta är, som hon säger, sprungen ur fotfolket och
beskriver sig själv som en eldsjäl i Attentions arbete.
Med två söner med NPF stod hon på barrikaderna
och kämpade för stöd och hjälp redan före Attentions
tid.
– Halva RBU (Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och
Ungdom) i Stockholm, där jag var med, bestod av anhöriga till
barn med NPF. Eftersom många kände att den kostymen blev
för trång föddes planerna på att bilda ett eget förbund, säger
Birgitta och glömmer aldrig den varma och heta sommaren
1999 då diskussionerna var många och planerna att bilda ett
eget förbund blev verklighet.
Samtidigt hade de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna
börjat uppmärksammas alltmer och även de yrkesverksamma
såg behovet av ett nytt förbund. Med Agneta Hellström,
Christopher Gillberg och andra auktoriteter som stöd kunde
planerna på ett nytt förbund realiseras.
– Förbundets första årsmöte var fantastiskt, minns Birgitta.
Kalmarföreningen med Lena Petersson i spetsen hade smyckat
hela Kalmarsalen med egenplockade gullvivor och satt ihop ett
imponerande program.
Hon liksom Lena och Agneta valdes in i den första styrelsen.
Birgitta fick redan från början ansvaret för att utveckla
förbundets lokala verksamhet.
– Första tiden arbetade jag ideellt och varvade mitt jobb med
att åka land och rike runt, ordna länskonferensen som var
starten i föreningsbildningen.
Efter knappt ett år anställdes Birgitta, och flyttade in i
förbundets första kanslilokal, en omgjord cykelkällare på
Svärdlångsvägen i Årsta.
Hon fortsatte att åka runt i Sverige och arrangera läns- och

Birgitta Engholm
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regiondagar tillsammans med Staffan Lundqvist och Erik
Wirkberg, båda från BUP i Uppsala, fanns alltid med på
programmet. Staffan som beskrev sitt arbete för att nå
samverkan och Erik om bemötande av barn med NPF och
strategier i vardagen.
Vid sidan om det lokala arbetet arbetar Birgitta också med
förbundets löpande arbete som ökar i takt med förbundets
utveckling.
Från tre länsföreningar och 16 lokala föreningar efter ett år,
har antalet lokalföreningar nu ökat till 50.
– Att det finns en lokalförening i kommunen betyder oerhört
mycket för att vi ska få nya medlemmar, konstaterar hon och
är glatt förundrad över den enorma utveckling som skett
framförallt de senaste tre, fyra åren.
En förklaring är, som hon ser det, att det intressepolitiska
arbete både lokalt och på riksnivå ger resultat, man syns och
hörs i TV och radio och når ut via tidningen och hemsidan.
– Tio år går fort, framförallt när man har roligt! Jag har
mött så många otroliga och engagerade människor. Det har
varit mycket skratt men även gråt när det känts tungt. Sådana
dagar är en del av livet och i att bygga något nytt. Med- och
motgångar är en ständig följeslagare.
Visserligen håller hon med om att det varit lite väl
hett om öronen ibland och att hon fått göra en del
brandkårsuttryckningar ut i föreningarna. Men alla förbund
har barnsjukdomar och nu känns ändå ett lugn i förbundet
som vi ska ta väl vara på. I det arbetet vill hon också lyfta fram
Loket och Rådgivande gruppen, som varit till stor hjälp.
– Vi har lärt oss mycket under resans gång och nu har vi
lyckats bygga upp en bra och fungerande struktur.
– Min absoluta önskan är att det förbund som vi startade och
nu har byggt tillsammans ska få fortsätta att utvecklas i den
positiva anda som nu finns och att vi kommer fram med och
får gehör för våra frågor.
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Fem röster om Attention
Björn Kadesjö - Kunskapsrådet
Attention behövs för att rätta upp alla missförstånd och
förenklingar kring personer med NPF.
Med sitt självklara brukarperspektiv och sin omfattande insikt i
hur tillvaron faktiskt ser ut för barn, ungdomar och vuxna med
NPF är de ovärderliga både som kunskapsspridare och som
påtryckare i samhällsdebatten.

Anne Stringberg - studieombudsman ABF
Attention har med sin stora vilja lyft upp NPF-frågorna på
samhällsagendan. De har lyckats knyta till sig professionen
samtidigt som de skapat en ovärderlig möjlighet för brukare
och anhöriga att mötas och dela erfarenheter. De har goda
förutsättningar för att växa och bli en riktigt stor organisation!

Tomas Eriksson - Frösunda
Frösunda har samarbetat med Attention vid flera olika
tillfällen. Precis som vi, arbetar Attention för högsta möjliga
livskvalitet för personer med NPF med brukarnas önskemål
som utgångspunkt. Vi ser Attention som en självklar
samarbetspartner, ett viktigt bollplank och en kvalitetsgarant
för konferenser och seminarier.
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Ing-Marie Wiselgren - SKL
Attention har gjort mycket för att minska stigmatiseringen och
öka förståelsen för behovet av anpassning i samhället. Jag är
full av beundran över att Attention kan hålla ihop sina olika
intressegrupper och driva så många olika frågor trots att man
ibland har ganska olika utgångspunkter och utmaningar.

Gunnar Johansson - Kriminalvården
Som brukarorganisation är Attention en ovärderlig
kunskapskälla om ADHD. Efter det ADHD-projekt som
Attention drev i samarbete med oss har både personal och
intagna fått bättre kunskap om ADHD och därmed större
möjlighet att lyckas med behandlingen och det fortsatta livet
utanför anstalterna.

Bli stödmedlem
Mer än 300 skolor, företag, NPF-team och kliniker är stödmedlemmar i
Attention. Stödmedlemmar knyts till närmaste lokalförening. Avgiften på 300
kronor går oavkortat till lokalföreningen. Stödmedlemmar får:
•

medlemstidningen Attention

•

tillgång till förbundets samtalsforum, träffar och nätverk

•

utskick av program och inbjudningar

•

möjlighet att träffa medlemmar i olika föreningsaktiviteter

•

medlemspris på NPF-forum för en person.
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Samtliga bilder är fotograferade
på NSPHs konferans Visa
Vägar 2009

Göte Engelbrektsson, Pia Svanqvist
och Eva Hellqvist Utveklande revision

NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk
Hälsa
Sedan våren 2007 ingår Riksförbundet Attention tillsammans
med 12 andra patient-, brukar- och anhörigorganisationer
i psykiatrinätverket NSPH (Nationell samverkan för psykisk
hälsa). Nätverket arbetar för att förbättra förutsättningarna för
personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom med
utgångspunkt i brukarnas egna önskemål och erfarenheter.
Målet är att vi som har en psykisk funktionsnedsättning ska
kunna leva som alla andra med familj, jobb, bostad och
fritidsaktiviteter.

En gemensam röst
Genom NSPH får medlemsorganisationerna en stark
gemensam röst i kontakten med myndigheter och media.
Nätverket arbetar intensivt med kunskapsspridande. De
anordnar seminarier och konferenser, gör trycksaker och ser
till att ständigt påminna politikerna om sina medlemmars
behov och krav på samhället. De utbildar sina egna
medlemmar för att de ska kunna företräda andra och
yrkesverksamma, så att de blir bättre på att bemöta personer
med psykiska funktionsnedsättningar. Dessa åtgärder har
bidragit till att patient-, brukar- och anhörigperspektivet blivit
betydligt synligare både för samhällets beslutsfattare och för
allmänheten.

Lena Stålklinga, föreläsare
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Nätverkets målsättningar
NSPH:s långsiktiga målsättningar är att:
•
•
•
•

•

•
•
•

utveckla patient-, brukar- och 			
anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället
medverka till att utveckla psykiatrin med hjälp av
patienter, brukares och anhörigas erfarenheter
medverka till att skapa en erfarenhetsbaserad, 		
lättillgänglig och rättsäker psykiatrisk vård
medverka till att samhället utvecklar tidiga och 		
effektiva förebyggande insatser, så att uppkomsten av
psykiska problem minimeras
medverka i informationsspridning, opinionsbildning
och utbildning så att medlemmarnas kompetens tas till
vara
samarbeta med myndigheter och andra aktörer på
nationell nivå
främja bildande av regionala och lokala nätverk
ge medlemsorganisationerna möjlighet att utbyta
erfarenheter och fördjupa kunskapen om varandras
verksamhetsområden.

Folkhälsominister Maria Larsson

Elena Orrlöv och
Karin Lenhagen,
Fontänen Göteborg

Läs gärna mer om NSPH på www.nsph.se.

Leneh sjunger med stark röst på Visa
35 Vägar-konferansen.

Stödet har utvecklats

Kerstin Alm, AspergerCenter
Riksförbundet Attention och AspergerCenter i
Stockholm, som båda firar 10-årsjubileum 2010,
delar uppfattningen att man med kunskap, stöd
och hjälp kan underlätta vardagen för människor
med Aspergers syndrom. Gemensamt för de
båda är också tillgången att ha Kerstin Alm i sin
organisation.
Kerstin, universitetsutbildad i psykologi och pedagogik, var
med och startade AspergerCenter. Som expert på stöd till
personer med Aspergers syndrom blev hon också en självklar
ledamot i Attentions kunskapsråd redan från början.
– I slutet av 90-talet diagnostiserades massor av barn med
Aspergers syndrom och köerna till Handikapp och Habilitering
blev allt längre, säger hon i sin tillbakablick.
När trycket från familjerna blev för stort sa landstingsledningen
”gör nåt”! Kerstin och ytterligare en person fick uppdraget att
starta projektet Stöd- och Kunskapsteamet som sedan övergick
till AspergerCenter.
33 familjer med nydiagnostiserade barn och med stort behov
av stöd väntade. De bjöds in till temaföreläsningar, samtalsoch studiegrupper och också till individuella samtal.
– Nu har vi 1800 familjer med barn mellan 7-17 år inskrivna
och centret fortsätter att arbeta på ungefär samma sätt.
I dag arbetar 10 konsulenter med olika yrkesbakgrund
(psykologer, speciallärare, arbetsterapeuter och socionomer)
med kurser och föreläsningar, samtalsgrupper för barn,
ungdomar och inte minst för föräldrarna och andra anhöriga,
som har en så viktig roll i stödet till sina barn. Tittar man i
AspergerCenters senaste program är utbudet imponerande.
Även om det finns möjligheter att få individuell kontakt per
telefon sker det mesta på gruppnivå.
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– För att alla ska bli sedda utifrån sina speciella svårigheter är
det viktigt att grupperna inte är för stora. Högst tolv föräldrar
till sju barn i en grupp har varit målsättningen. På senare tid
har den stora tillströmningen av nydiagnostiserade barn gjort
att man behövt göra grupperna större. Väntetiden blir annars
för lång.
Kunskap gör skillnad! Den devisen stämmer verkligen, tycker
Kerstin.
– Med kunskap om sin diagnos får man också förståelse
för sitt annorlunda sätt att tänka och kan hitta nya vägar
och strategier för att klara vardagen bättre. Barnen och
ungdomarna och deras föräldrar ger så mycket tillbaka bara
genom att berätta om sig själva.
– Många med Asperger är så fantastiskt kluriga och hittar på
egna hjälpmedel och strategier. Det är jättebra tips som jag sen
kan föra vidare till andra och en högst levande kunskap som är
så betydelsefull.
Det finns mycket att glädjas åt, menar Kerstin, men det som
gör henne bekymrad är dagens skolpedagogik.
– Alla dessa projekt och grupparbeten slår ut många med
Aspergers syndrom och allt fler bli s k hemmasittare. Det är
också bekymmersamt att antalet barn och ungdomar som får
diagnosen ökar kraftigt utan att resurserna ökar.

Kerstin är pensionär sedan två och ett halvt år tillbaka
men är fortfarande aktiv i sitt yrkesliv och sitter i
Attentions förbundsstyrelse
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Agneta Hellström, ADHD-center
Agneta Hellström är inte bara en auktoritet när
det gäller kunskap om ADHD utan också inom
Attention. Hon är en av grundarna av förbundet,
var vice ordförande under ett par år och startade
Attentions kunskapsråd med andra ledande experter
inom området.
– Jag minns exakt hur mitt intresse och engagemang för barn
med NPF väcktes, säger Agneta entusiastiskt. Det var i slutet
på sjuttiotalet och jag var på tjänsteresa och skulle byta tåg i
Hallsberg. Medan jag väntade på tåget passade jag på att läsa
en artikel som hette Man kallar det MBD och som var skriven
av en professor i barnneurologi från Göteborg. Jag blev så
fascinerad att jag missade det anslutande tåget.
Agneta arbetade då på Socialstyrelsen och var ansvarig
för frågor om barn med funktionshinder. Där försökte hon
väcka frågan om att samhället borde skapa resurser för
diagnostik, stöd och behandling till den här gruppen av barn.
– Men det gick ganska trögt, verksledningen var måttligt
intresserad och frågan ansågs mycket kontroversiell. Det
skulle dröja drygt 20 år till innan Socialstyrelsen gav ut sin
kunskapssammanställning om barn och vuxna med ADHD.
Agneta har arbetat på olika arenor i landsting och
kommuner med att sprida kunskap och utveckla stödinsatser
för barn med ADHD. Idag är hon chef för ADHD-center;
ett nyinrättat stöd- och kunskapscenter inom habiliteringen i
Stockholms läns landsting som riktar sig till barn, ungdomar
och unga vuxna med ADHD och deras familjer.
Tidiga insatser och samarbete, dels mellan yrkesgrupper och
verksamheter dels mellan professionella och brukare, har alltid
varit hennes ledstjärnor.
Hennes erfarenhet är att kunniga professionella betyder

”Med kunskap blir
människor så mycket
starkare om de bara får
tillgång de rätta verktygen”,
säger Agneta Hellström.
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mycket men att det är starka brukarorganisationer som driver
utvecklingen framåt.
– Titta bara på Attention som gör ett fantastiskt arbete, säger
hon. Hon är stolt över att hon för tio år sedan var med och
drog igång förbundet. Som ledamot i kunskapsrådet bidrar
hon fortfarande med sin kunskap men äran för Attentions
framgångar lägger hon hos förbundsledningen och det lokala
arbetet.
Att kunskapen om ADHD och andra neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar har utvecklats under de här åren håller
hon tveklöst med om.
– För tio år sedan ifrågasatte många om ADHD verkligen
existerade och om diagnosen verkligen var berättigad. Inte
minst media bidrog till en olycklig polarisering. I dag är det
en erkänd diagnos världen över. Nu talar vi om hur vi kan ge
stöd på bästa sätt och tidningsartiklarna handlar om föräldrars
indignation över bristen på förståelse och stöd. Men även om
det har hänt mycket saknas det kunskap på många håll och
moraliserandet kring personer med ADHD finns kvar.
Diskussionen om orsaken till ADHD, om arv och miljö, kan
ställa till problem.
– När det gäller själva uppkomsten är det inte både och,
säger Agneta. Kunskapen om hjärnan är avgörande för hur
du bemöter människor med ADHD. Den förhållandevis lilla
avvikelsen i hjärnan kan förorsaka stora problem för att barnen
inte får rätt bemötande och rätt stöd tidigt i livet. Det är ingen
sjukdom det handlar om utan om ett speciellt sätt att fungera.
Med stöd och hjälp och med en omgivning som har ett mer
öppet och tolerant sinne, kan vi avdramatisera diagnosen,
menar hon.
Under sina två år som chef för ADHD-center i Stockholm,
med över 1500 familjer inskrivna, har Agneta fått åtskilliga
bevis för att kunskap gör skillnad!

ADHD-centret erbjuder
kurser och föreläsningar där
föräldrar, barn och ungdomar
får kunskap om hur de kan
hitta sina styrkor och hantera
sina svårigheter, både i sin
vardag och i sina kontakter
med myndigheter.
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Mellanhanden i Kalmar
Från kaos till empowerment
– Vi har mött många människor som lever i en känsla
av kaos och stress för att de inte tycker att de kan
påverka sin situation, säger Lena Petersson och Ulla
Spong och menar att Mellanhandens övergripande
mål har varit att öka brukarinflytandet.
– Familjer, som gått från kaos till empowerment, har haft
olika vägar men grunden för förändringen har varit lugna,
inlyssnande och problemlösningsinriktade samtal.
Att det krävs mer kraft, tid, tydlighet och engagemang för att
fostra ett barn med NPF, vet de flesta inom Attention men
Lena och Ulla vill ändå betona detta.
– När tiden och kraften inte räcker till, blir det till slut en
ohållbar situation. Barnet får mer negativ uppmärksamhet
istället för den positiva som är nödvändig. För att ta sig ur
det mönstret behöver man synliggöra det, reflektera över det
och utan att skuldbelägga någon part tillsammans arbeta för
lösningar.
Detta gäller i både hem och skola, menar de.På avslutningskonferensen våren 2009 fick cirka 700 deltagare under
två dagar ta del av ett antal mycket bra föreläsningar om
samverkan, modeller, metoder, arbetssätt och bemötande runt
barn, ungdomar och vuxna med NPF. Lena och Ulla invigde
konferensen med att återknyta till invigningen av själva projektet.
– Då, för tre år sedan, sa vi symboliskt att vi ville knyta band
i stället för att klippa band. Och det har vi lyckats med.
– Vi har samarbetat med många yrkesverksamma, som liksom
vi tycker att brukarmedverkan är utvecklande och nödvändigt,
och knutit band med flera hundra familjer, unga vuxna och
vuxna med NPF.

Lena och Ulla knyter band. foto
Mellanhanden
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Många föräldrar fanns också på plats och kommenterade
själva sina erfarenheter. Här några citat:

”Det var så skönt att få komma till Mellanhanden och prata och få goda råd när livet var rena rama kaoset.”
”Att som förälder få hjälp och råd i en lugn och avdramatiserad miljö har varit lärorikt och ett ovärderligt stöd för
hela vår familj.”
”Att få sitta ner och bli lyssnad till gav mig kraft att orka vidare.”
”Givande möten med andra familjer i Mellanhandens föräldracirklar.”
”Som förälder till en myndig person med npf-problematik är det inte lätt att få stöd. Mellanhanden lyssnade och
förstod och i dag är jag en aktiv förälder inom Attention.”
”Styrkan med Mellanhanden har varit deras enorma nätverk och ett obyråkratiskt sätt att arbeta.”
”Vem ska jag fråga? Då har jag frågat Mellanhanden och kunde dom inte svara hänvisade dom till någon som
kunde.”
”Mellanhanden har varit en plats där man som Attentionmedlem alltid har känt sig välkommen och delaktig.”
”Mellanhanden + Attention = aktiv brukarkraft!”
– Vår förhoppning är naturligtvis att föräldrarna och Attention
Kalmar tar över stafettpinnen och med all sin empowerment
fortsätter kampen för bättre villkor för personer med NPF.
Även om nu projektet är avslutat fortsätter Lena eller Ulla sin
kamp och sitt stora engagemang för dessa personer.
Lena driver Mellanhandens verksamhet vidare som ett eget
aktiebolag och Ulla är idag nybliven pensionär med patos
för Attentions arbete. Tillsammans med Studiefrämjandet i
Kalmar har de också lämnat in en ansökan till Arvsfonden om
ett särskilt vuxenprojekt med start 2010.
– Under åren har vi kontaktats av alltfler vuxna som frågar
efter stöd och coaching. Många står utanför arbetsmarknaden
eller är på väg bort från den på grund av sjukskrivning.
Det finns ett stort behov av samlad kompetens och riktat,
individuellt stöd till dessa människor, konstaterar Lena
Petersson och Ulla Spong.
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Lärare och elever i Stagneliusskolans IVSM-klass. 		

Foto: Mathilda Wittenberg

Mellanhanden har under flera år arbetat intressepolitiskt för
att en skolform för elever med Aspergers syndrom skulle skapas
i Kalmar.
– Så självklart blev vi jätteglada när Stagneliusskolan startade
sin IVSM-klass, säger Lena Petersson.
Eleverna fanns på plats på Mellanhandens
avslutningskonferens.
Med stolthet visade de upp sin film om sig själva, sina
förmågor och hur de arbetar på skolan. När sedan Angelica,
som tidigare varit en mycket tyst och blyg tjej, tog plats på
scenen och sjöng med sin ljuvliga stämma fanns det inte ett
öga som var torrt!
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ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten
– Att intagna med ADHD får utredning och
behandling under fängelsetiden är ett genombrott
och kanske det största paradigmskiftet i
kriminalvårdens historia.
Det sa t f chefen för Norrtäljeanstalten i en intervju i
Attention när projektet startade 2007. Han hänvisade till
Steve Ericsson, verksamhetsutvecklare inom kriminalvården,
och hans mångåriga kamp för att fångar med ADHD ska
kunna få medicin och annan behandling i fängelse. Det var
bland annat hans utredningar och rapporter som låg till
grund för psykiatrisamordnaren Anders Miltons beslut att
initiera projektet. Det treåriga projektet drivs i samverkan
mellan kriminalvård och psykiatri med Gunnar Johansson
som projektledare för kriminalvården och Ylva Ginsberg,
överläkare på neuropsykiatriska enheten för vuxna på
Karolinska sjukhuset, som ansvarar för utredningarna och
att den medicinska behandlingen sker enligt vetenskapliga
metoder.
Under två år har alla intagna
på Norrtäljeanstalten fått frågan
om de vill vara med i en så
kallad screening för att ta reda
på om de har ADHD. Alla
har haft möjlighet att söka till
avdelningen, som har tolv platser.
Kriterierna för att få plats var
att man var skriven i Stockholms
län och hade minst 14 månader
kvar till villkorlig frigivning för
att hinna med utredning och
behandling.
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Gunnar Johansson, Anders Ekström,Ylva
Ginsberg och Martin Folkesson

Foto Måna Roos
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Alexander hade precis kommit till ADHDavdelningen och gick på utredning när Attention
var där. Han var rastlös, otålig och satt inte stilla en
sekund när vi pratade.

Utbildning via
Attentions
utbildningsprojekt
Personalen, som
nyrekryterades till
ADHD-avdelningen, har
fått särskild utbildning.
Attentions
utbildningsprojekt fick
uppdraget att utbilda,
inte bara dem utan all
personal på anstalten i
hur man bäst kan ge stöd
och hjälp till personer
med ADHD.
För att förstå och kunna
hantera sina svårigheter
har också de intagna fått
utbildning.
Attention har vidare
engagerats för att ge stöd
och förbereda de intagna
inför utslussningen som
nu är på gång för flera av
dem.
Att utslussningen och
livet utanför fängelset
ska fungera är själva
målsättningen med
projektet och här gäller
det att kriminalvård,
psykiatri och de
intagnas hemkommuner
samverkar.
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När han en tid senare fick diagnosen grav ADHD var det inte
så överraskande. Nu, 27 år gammal, ser han tillbaka på ett liv
fyllt av slagsmål, droger och kriminalitet.
– Det började gå snett redan på högstadiet, säger han,
och tror att en bidragande orsak var att han inte klarade
omställningen från Uzbekistan till Sverige. Familjen hade
tvingats lämna hemlandet för att pappan, som var journalist,
var kritisk mot regimen. Från engelsk skola i Uzbekistan, med
mycket struktur och höga krav på prestation och disciplin, kom
Alexander till en skola som fungerade på ett helt annat sätt.
– Det var som att börja på dagis och jag klarade helt enkelt
inte av de fria tyglarna. Jag placerades i specialklass och
träffade andra som inte heller kunde kontrollera sina impulser
och som var lika rastlösa som jag.
Så tog värstingkarriären fart. Han hamnade i ständiga
slagsmål och började med alkohol och hasch.
Föräldrarna skilde sig, han flyttade med sin mamma till
Umeå och sökte in på gymnasiets handels- och administrationsprogram. – Där samlades vi, alla värstingar i Umeå i en
och samma klass. Han minns hur gänget drog runt och satte
skräck i halva stan. De var tuffa typer som slogs och härjade,
drack öl och testade olika droger. För att få pengar började
Alexander att sälja knark.
– Med min ADHD var jag redan då en driftig typ så
droghandeln gick bra, säger han med ett sarkastiskt leende.
Men det gick för långt. Hans mamma, som länge hade försökt
få honom att inse att han behövde hjälp, ringde till slut polisen
som kom och hämtade honom.
Han blev omhändertagen enligt lagen om vård av unga.
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– Jag kördes till ett hem långt från stan, låstes in för att
avgiftas. Jag hatade allt och alla inklusive min mamma som
hade ringt polisen.
Det enda jag tänkte på var hur jag skulle kunna ta mig
därifrån och tillbaka till mina polare i stan. Jag är bra på
att prata och spela teater så jag lyckades få förflyttning till
psykakuten i Umeå där jag kunde ta mig ut genom ett fönster i
rökrummet.
Så fortsatte livet för Alexander med år av missbruk,
kriminalitet och vistelser på olika ungdomsanstalter och
behandlingshem. Han påbörjade 12-stegsprogram och andra
behandlingsprogram men ingenting hjälpte. Hans rastlöshet
och behov av kickar drev honom hela tiden vidare på den
krokiga vägen.
Det var först när han dömdes till ett längre fängelsestraff och
kom till Norrtäljeanstalten och fick utredning och behandling
för sin ADHD som han började tänka i andra banor.
– Jag märkte skillnad på en gång när jag började medicinera.
Plötsligt kunde jag sitta stilla, koncentrera mig och läsa böcker.
Det gjorde att han ganska snabbt lyckades komplettera sina
betyg och skaffa sig en yrkesutbildning i fängelset.
– Jag blev också förvandlad från en mycket aggressiv person
till en liten mes, säger han med viss ironi och tycker att det
känns ovant och lite skrämmande.
– Men det är okej. Jag är hellre en mes än att jag slår folk på
käften för minsta lilla och får sitta inne på anstalt. Han inser
att han kommer att ha glädje av det nu när han ska leva ett
vanligt liv.

Alexander, deltog i ADHD-projektet
på Norrtäljeanstalten
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Årets Ljus
2006 instiftade Riksförbundet Attention priset ”Årets
Ljus” som delas ut i samband med förbundets
rikskonferens NPF-Forum. Priset går till den eller de
som under året gjort berömvärda insatser inom det
neuropsykiatriska området.
Första person att ta emot det priset var Pia Fredholm,
specialpedagog, då verksam i Linköpings kommun.
Hon fick priset för att hon sprider sitt ljus, sin värme och sina
kunskaper både till personalen i Linköpings skolor och till barn
och föräldrar i samband med de NPF-utredningar som görs på
skolnivå.
Tillsammans med barnpsykiatern Ann Fristedt har Pia
Fredholm byggt upp ett nätverk med NPF-pedagoger på alla
skolor i Linköpings kommun, från grundskolan till gymnasiet.
– Den kunskap och insikt jag har om neuropsykiatriska
funktionshinder har jag framförallt fått av alla små och stora
barn och ungdomar jag mött under åren, sa Pia Fredholm i
sitt tacktal och konstaterade vidare att det är viktigt att skolan
lyssnar på föräldrarna och försöker förstå deras problem.
Mamma och pappa är de bästa kompetensutvecklarna för oss i
skolan när de gäller deras barn, menade hon.
2007 gick priset till Pelle Sandstrak, regissör och dramatiker
med Tourettes syndrom, för sina ”extraordinära och
berömvärda insatser för att förbättra livsvillkoren för personer
med NPF”. I sitt tack manade han publiken att aldrig ge upp
hoppet. – Det finns alltid ett litet hopp oavsett hur jäkligt man
har det och det är extremt viktigt att ta vara på det. Själv fick
han höra av en läkare att hans diagnos till 97 procent består av
handikapp och de tre sista procenten av hopp.
– Han räddade mitt liv! Och nu är jag så frisk som jag vill bli.
Man får akta sig så man inte blir sjukligt normal, skrattade
Pelle Sandstrak och fick ta emot en lång och varm applåd från
publiken på NPF-Forum.

Pia Fredholm

Pelle Sandstrak
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2008 delades priset av Henrik Pelling, barn- och
ungdomspsykiater vid BUP i Uppsala, och Monica Blomberg,
psykiatrisjuksköterska inom skolhälsovården/Bryggan i västra
Gästrikland.
Enligt Attention Uppsala, som nominerade Henrik Pelling,
kombinerar han ett stort kunnande om det allra senaste på
forskningsfronten med sin förmåga att alltid lyssna på barnen
och deras föräldrar. I sin motivering skriver de att ”han har en
ödmjuk och fördomsfri inställning till nya rön – allt behöver
inte vara evidensbaserat, vissa företeelser är svåra att bevisa
men erfarenheterna från ett stort antal föräldrar tyder på
att vissa metoder fungerar och det ska man ta fasta på. Det
viktigaste för Henrik Pelling är verkligheten med de faktiska
problem en människa har och inte diagnosen i sig”.
Henrik Pelling insåg tidigt att barnets hela omgivning måste
ha kunskap om svårigheterna. Som ansvarig för bland annat
VITS-projektet (vardagliga insatser med tydlig samverkan)
har han sett till att skolpersonal i Uppsala fått en omfattande
utbildning om NPF.
Monica Blomberg är en människa som sprider ljus och hopp
i familjer där gnistan och tron försvunnit, skrev Ullrica Bergh
i Ockelbo som nominerade henne till priset. ”Har man som
förälder till barn med ADHD en gång träffat Monica finns hon
där resten av resan. Hon stöttar och hjälper och hittar vägar.
Man blir berörd av henne och hennes sätt att vara. Hennes
glöd och entusiasm är precis vad en sliten mamma behöver
för att finna kraften och gå vidare i svåra situationer. Jag har
många gånger gett upp hoppet men ett samtal till Monica och
man kan alltid se ett ljus”.
2009 gick Attentions ljuspris till ADHD-center i Stockholms
läns landsting. Motiveringen löd: ”ADHD-center har via ett
brett, flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt hjälpt många
pressade familjer. Med gedigen kunskap som grund och
konkreta råd har personalen byggt upp en välkomnande

Monica Blomberg

Henrik Pelling
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mötesplats. Ett stort extra plus är att de genom ovanligt många
gruppaktiviteter för föräldrar och ungdomar kunnat undvika
köer och främjat erfarenhetsutbyte mellan familjerna.”
– Det är med stor glädje vi tar emot priset, sa
verksamhetschefen Agneta Hellström i tacktalet. Det är den
finaste utmärkelse man kan få, menade hon, och en bekräftelse
på det stöd som vi på centret känner från våra brukare.
– Vi ska göra det bästa för att förvalta detta förtroende, lovade
hon.
2010 års pris kommer att delas ut till krimminalvården
för berömvärda insatser för intagna med ADHD och andra
neuropsykriatiska diagnoser.

ADHD-centers personal. Från vänster Susanne Wallin, konsulent, Elisabeth Skoglund,
sekreterare, Lena Westholm,
konsulent, Eva Oknemark, konsulent och Agneta Hellström
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enhetschef.

