
PROGRAM 4-6 JULI 2016

14.30 – 15.30

09.30 – 10.30

15.30 – 16.30

MÅNDAG 4/7

TISDAG 5/7

Varför ska vi lyssna på eleven? Kan elevers delaktighet bidra till en mer tillgänglig skola?
Riksförbundet Attentions projekt ”Min skola” arbetar för en mer tillgänglig skola för elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och för att lyfta elevernas röster. Hur upplever elever 
med NPF skolan? Hur bör den utvecklas utifrån deras perspektiv? Enligt skollagen ska elever och deras 
vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet i utbildningen, och rapporter och undersökningar visar 
på förbättrade resultat i och med stärkt delaktighet. Hur bör elevers delaktighet se ut i praktiken och 
hur kan man med hjälp av ett stärkt elevinflytande skapa en mer tillgänglig skola för elever med funk-
tionsnedsättning? Socialdemokraterna, Liberalerna, SVEA och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
ger sin syn på dagens elevinflytande i skolan och hur de tycker att elevinflytandet borde utvecklas. Har 
elever för stora möjligheter till delaktighet eller är det ett verktyg för elevernas utveckling och lärande?
Medverkande: Karin Forsberg, projektledare, Riksförbundet Attention, Annica Nilsson, intressepolitisk 
ombudsman, Riksförbundet Attention, Christer Nylander, skolpolitisk talesperson (L), Thomas Strand, leda-
mot i utbildningsutskottet (S), Bodil Båvner, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Julia Lindh, 
ordförande Sveriges Elevråd – SVEA, Anna Norrman, moderator, Riksförbundet Attention.
Plats: Sal B22, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Att leda medarbetare med ADHD
Många medarbetare med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD löper en större risk att bli drabbade 
negativt av arbetsrelaterad stress. Riksförbundet Attentions nya arbetsmarknadsprojekt ADHD på jobbet 
belyser situationen i arbetslivet för dessa medarbetare. Det har visat sig att företag tappar kompetenta 
medarbetare med ADHD då kunskapen kring ADHD generellt är ganska låg bland arbetsgivarna/arbets-
platserna. Att arbeta förebyggande ligger i företagens intresse för att skapa välmående företag med 
bra arbetsklimat som människor attraheras till och vill stanna kvar och minska sjukskrivningar, nyrekry-
teringar osv. Från 1 april 2016 blir arbetsgivaransvaret kring den psykosociala arbetsmiljön på arbets-
platsen tydligare. Kom och lyssna på några av arbetslivets parters kunniga och få konkreta tips.
Medverkande: Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare, Ledarna, Carola Löfstrand, arbetsmiljöspecialist,  
Vision, Ellenor Engholm, arbetskonsulent, MISA, Li Jansson, arbetsmarknadsekonom samt 
Branschansvarig, Utbildningsföretagen Almega, Maria Petersson, projektledare ADHD på jobbet, Riks-
förbundet Attention, Anna Norrman, moderator, Riksförbundet Attention.
Plats: Sal B22, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Mer, oftare och längre – så gör barn med NPF på nätet
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, har tills projekt Nätkolls undersökning varit 
osynliga i rapporter och metodmaterial som rör ungas medieanvändning. Men vi måste förstå att 
målgruppen liksom andra barn finns på nätet. 
 För positiva upplevelser på nätet krävs förmåga att värdera information, förstå vem som är avsändare 
och också att kunna uttrycka sig själv. Just sådant kan vara bekymmersamt för barn med NPF.
 De behöver möta kloka vuxna som stärker dem som medvetna medieanvändare, eller som - om de 
hamnar i olämpliga eller olagliga situationer på nätet - ger den hjälp som alla barn har rätt till. Därför 
är det av största vikt att de verksamheter som ska stärka och skydda barn på nätet börjar uppmärk-
samma den särskilda utsattheten, menar Attention.
Medverkande: Karin Torgny, projektledare, Nätkoll, Attention Hisingen-Kungälv och Madelein Larsson 
Wollnik, medarbetare och ordförande, Attention Hisingen-Kungälv. Moderator Anki Sandberg, ordförande 
Riksförbundet Attention.
Plats: Sal B22, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Attention i Almedalen 



Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom 
ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörningar. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom 
diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver. I skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden.

09.30 – 10.30

15.30 – 16.30

ONSDAG 6/7

Ett fungerande anhörigstöd - en samhällsekonomisk vinst?
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av särskilt utformat föräldraskaps-
stöd för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Detta visar på en ökad medvetenhet kring 
den stora påfrestning som föräldrar till barn med NPF utsätts för. Att vara anhörig kostar mycket för 
den enskilda individen, även för den egna hälsan. Sjukskrivning på grund av utmattning är utbredd 
i denna föräldragrupp framför allt bland kvinnorna. Vad kostar detta samhället och hur ska vi kunna 
övertyga om att samordnade förebyggande insatser kan rädda både den enskilda personen och sam-
hällets ekonomi?
Arrangeras av Riksförbundet Attention i samarbete med Nka.
Medverkande:  Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, Jenny Kindgren, ansvarig 
anhörigfrågor, Riksförbundet Attention, Cecilia Elving, styrelseledamot, Liberala kvinnor, Lennart Ax-
elsson riksdagsledamot (S) och Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka, Anna Norrman, moderator, 
Riksförbundet Attention. 
Plats: Sal B22, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Framgångsfaktorer för en inkluderande idrott
Idrotten är identitetsbyggande och ger utövarna högre livskvalitet, såväl psykiskt som fysiskt. Idrott 
motverkar också hemmasittande och utanförskap. Föreningsliv bygger på demokratiska principer och 
fostrar deltagarna till medvetna och ansvarstagande medborgare. Förutom att individen med en neuro-
psykiatrisk funktionsnedsättning stärks vinner såväl idrottsrörelsen, idrottsföreningar och kommunerna, på 
att alla inkluderas i idrottsverksamheten. Det finns ett tydligt samhällsekonomiskt intresse i att göra 
idrotten tillgänglig för alla. Men för att komma dit krävs samverkan mellan olika samhällsinstanser och 
organisationsformer och systematiska inkluderande arbetssätt. 
Medverkande: Suzanne Rosendahl, sakkunnig i projektet Idrott för alla. Anders Wahlström, ansvarig 
för barn och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet. Nils-Olof Zethrin, expert fritid och idrott på SKL. 
Elisabeth Jonsson, projektledare Riksförbundet Attention. Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet 
Attention. Moderator Annica Nilsson, ombudsman Riksförbundet Attention.
Plats: Sal B22, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

15.30 – 17.00

15.30 – 16.30

Befinner sig Attention i Handikappförbundens tält:
Särskilt utsatta ungdomars nätsäkerhet
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar råkar oftare ut för hot, mobbning och sexuella 
närmanden på nätet än barn utan diagnos. Vad kan göras för att förhindra att barn med NPF råkar illa ut?
Medverkande: Karin Torgny, projektledare, Projektet Nätkoll, Madelein Larsson Wollnik,  
ordförande, Attention Hisingen-Kungälv
Plats: Handikappförbundens tält, Hamnplan H114

Attentions övriga aktiviteter i Almedalen onsdagen den 6/7:

Medverkar Attention på ett seminarium arrangerat av Trygg-Hansa: 
Ung och utanför - Hur kan vi hjälpa unga med diagnos att få ett jobb?
Idag är 6 av 10 med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utan sysselsättning. Trygg-Hansas 
anordnar ett seminarium i Almedalen om samhällets stöd till personer med NPF – och om de sam-
hällsekonomiska konsekvenserna om vi inte lyckas. 
Paneldeltagare: Trygg-Hansas barnförsäkringsexpert Alexandra Gahnström, Steve Berggren Leg psyko-
log och biträdande föreståndare KIND (Karolinska Institutet), Per Holknekt, entreprenör och grundare 
av Odd Molly, Anna Norrman, kanslichef på Riksförbundet Attention, Martin Vadelius, enhetschef på 
Arbetsförmedlingen samt Inger Ashing, regeringens samordnare för unga som varken arbetar eller 
studerar. Moderator är Helene Benno, Generalsekreterare på Min stora dag.
När: Den 6 juli kl 15:30 – 16:30 med efterföljande mingel
Plats: Vinäger, Hästgatan 4, Visby


