Nr 9 – 14 oktober 2016
Sprid brevet till era styrelser och ta upp det som ni berörs av på era möten!

Arbetsmarknadskampanjen

På måndag drar Attentions arbetsmarknadskampanj igång, hjälp oss att sprida den! Här kan ni se
vad ni själva kan göra om ni vill vara med och bidra under kampanjen: Attentionriks.se/npf/jobbportal/hjalp-oss-att-uppmarksamma-kampanjen-medadhdpajobbet. Dela våra
inlägg och ta bilder och använd vår hashtag i sociala medier och uppmana andra intresserade att
göra detsamma!
Kampanjen bygger på att våra lokalföreningar delar ut kampanjmappar med material till lokala
arbetsgivare. Mapparna finns också att köpa för 15 kr/st. i Attentions webbutik

Enkät om läkarintyg och körkort
Attention genomförde i september i år en enkätundersökning riktad till medlemmar som någon
gång de senaste fem åren behövt ett läkarintyg för att kunna ta körkort. Enkäten besvarades av
606 personer. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur Attentions medlemmar upplever
tillgången på läkare som kan skriva intyg, vad intyget kostade, hur länge man fick vänta och
kvalitén på intyget. Resultatet i korthet:


Av de drygt 600 personer som besvarade frågorna var 65 % föräldrar eller annan
vårdnadshavare. 35 % var vuxna med egen diagnos.



Majoriteten av de personer som svaren avser var unga. 59 procent var under 16 år, 27
procent var 16-29 år, 12 procent mellan 30-49 år och 2 procent över 50 år.



56 procent av de som svarade har en ADHD-diagnos, 18 procent Asperger/ASD
(autismspektrumtillstånd) och 26 procent både ADHD och ASD.

I enkätrapporten kan du också ta del av de svarandes kommentarer och läsa mer om bland
annat prissättning, väntetider och vilka åtgärder som vi på Attention vill se så snart som möjligt.
En viktig slutsats som vi drar är att vi finner det självklart att den som har hand om den
medicinska behandlingen av en patient med ADHD eller autism ska kunna skriva ett intyg för
körkort. Läkarens uppgift är att bedöma de medicinska förutsättningarna för den intygssökande
att kunna påbörja övningskörningen, inte förmågan att hantera olika situationer i trafiken.
Resultaten kommer att användas av Attention i arbetet med att påverka myndigheter och
vårdgivare som arbetar med dessa frågor. Hela undersökningen finns på vår webb.

Material från Ordförandeseminariet 2016
Årets höjdpunkt för aktiva inom Attention ägde rum den 1-2 oktober i Nynäshamn. Många
intressanta presentationer och föreläsningar hölls i olika frågor. De finns nu på webben under
Lokalt-Ordförandeseminariet

Förbundsstämma 2017
Styrelsen har beslutat att kalla till nästa förbundsstämma den 20-21 maj. Som vanligt bjuder vi
också in till en frågestund kvällen innan med start kl.18.00 på fredagen, följt av kvällsfika kl.
20.00.
Kallelse och dagordning skickas till föreningarna i slutet av januari tillsammans med information
om hur många ombud respektive förening har rätt till. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före
december månads utgång.
Mer information om mötet kommer att lämnas på Attentions webbplats under Om
oss/förbundsstämma. Där finns också information om hur det går till att nominera de
förtroendevalda som ska väljas.

Gå på kurs
Riksförbundet är anslutet till Studieförbundet Vuxenskolan som har många intressanta
utbildningar för förtroendevalda. Det kan exempelvis handla om att utbilda styrelsen,
valberedningen eller cirkelledare. Ämnen som att utveckla föreningsarbetet, exempelvis genom
att ordna mer inspirerande årsmöten eller förbättrar kommunikationen med medlemmar och
omgivningen, erbjuds också.
Andra studieförbund har ett liknande utbud, så ta till vara möjligheten att utveckla styrelsens
arbete genom att gå på kurs.

Anhörigseminarium
NSPH bjuder in till ett seminarium den 25 november om anhörigstöd. Med som föreläsare finns
bland annat Attentions anhörigansvarige Jenny Kindgren, se bilaga.

Attention Play på YouTube
Attention har en egen kanal på YouTube där de filmer vi gör samlas. Där hittar du bland annat
nya filmer om arbetsmarknaden och ADHD, se länk nedan.
Attention Play - vår kanal på YouTube

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
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