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

Berätta för oss om er verksamhet – svara på vår föreningsenkät!
Lokalföreningarnas arbete är viktigt för oss i Attention. För att vi ska få en samlad kunskap om
det arbete ni bedriver så ber vi er svara på en enkät, vars syfte är att ge oss en tydlig och samlad
bild av verksamheten i våra lokalföreningar. Vi tackar på förhand för ert bidrag, det hjälper oss att
utveckla vårt arbete! Sista svarsdatum är den 6 mars.
Lokalföreningsenkät februari 2017

Idrottsprojektets rapport - ”Färre krav och större tydlighet”
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar slutar idrotta tidigare än andra barn. Kraven
blir för höga och idrottsrörelsen missar att fånga upp en stor del av befolkningen. Det visar en
undersökning som Riksförbundet Attention har gjort.
Enkätsvaren visar att bara hälften av barn med NPF i åldrarna 10-12 år idrottar. Vi kan konstatera
att en stor skillnad finns mellan barn med dessa funktionsnedsättningar och barn i allmänhet,
vilket också stämmer överens med tidigare erfarenheter. Detta ska jämföras med
Riksidrottsförbundets siffror över alla barn mellan 6 och 12 år, som visar att 80 procent av
pojkarna och 74 procent av flickorna idrottar.
Rapporten visar att vi behöver färre krav inom idrotten och ett större fokus på det lustfyllda som
gör att barnen fortsätter med sin idrott. Viktiga bitar för att nå dit är ökad kunskap om NPF och
barns olika styrkor och behov hos ledarna. Vi behöver också fler mindre grupper och möjligheter
till olika anpassningar. Projektet samarbetar med Riksidrottsförbundet som också tagit del av
resultatet och jobbar vidare i sina kanaler med dessa frågor.
Hela rapporten finns att läsa via länken nedan.
http://attention-riks.se/wp-content/uploads/2016/12/farre-krav-och-storre-tydlighet.pdf

Föreningspaket
Nu kan ni återigen beställa föreningspaketet med material från Attention. Vad som ingår i paketet
framgår av bifogad lista.
Beställningar av föreningspaket ska göras skriftligen med uppgift om namn och adress till
mottagaren. Porto tillkommer! Paketet levereras till närmaste utlämningsställe.
Vänligen kontakta kansliet om ni önskar ytterligare material.
Kontaktperson är Erdal Akbas, vår nye föreningsombudsman:
erdal.akbas@attention-riks.se

Kontakterna med Transportstyrelsen
Riksförbundet har varit i Borlänge för ett möte med Transportstyrelsen om läkarintyg för körkort.
Vi har tagit upp de frågor som våra medlemmar väckte i rapporten Lång väntan och dyra
läkarintyg. Vi framförde att det råder stor förvirring kring både bland läkare och bland våra
medlemmar om vilka regler som egentligen gäller.
De köer som regelverket skapar leder till långa väntetider och i vissa fall till höga kostnader för att
få ett intyg.
Ansvarig inom myndigheten Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsens Trafikmedicinska
Råd lovade att se över den information som går ut. Attention kommer att arbeta vidare med
frågan bland annat genom att föra en dialog med landstingen om vad som borde gälla när det
gäller intygsskrivning. Vi anser att behandlande läkare, där sådan finns ska skriva intyget och
kommer att fortsätta att verka för detta.
Lars informerade också om den blankett som Transportsstyrelsen tagit fram och som förenklar
intygsskrivandet, se nedan. Hjälp gärna till att sprida information om att blanketten finns!
blankett för läkarintyg inför körkort vid ADHD

Nätkoll bjuder in till utbildningshelger
Attention Hisingen Kungälv, som driver projektet Nätkoll, in till tre utbildningshelger. Den första
äger rum i Stockholm den 1-2 april och vänder sig till föreningar i Mellansverige. Det finns 12
platser per utbildningshelg. I maj ordnas en utbildning i Göteborg och i september en i Umeå. Mer
information kommer i en riktad inbjudan.

Mer information om projektet finns här här

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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