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Bakgrund
Neuroförbundets styrelse beslutade år 2016 att lyfta fram fem frågeställningar för
beslut till förbundskongressen år 2017.
-

Medlemsavgifter och attraktivt medlemskap
Paraplyorganisation
Samordnad opinionsbildning och framtida regionindelning
Föreningslivet imorgon
Stadgefrågor

Under senhösten och vintern utarbetade arbetsgrupper bestående av kanslipersonal,
förbundsstyrelse och representanter från föreningslivet förslag inom respektive
område/frågeställning. Dock med undantag av frågeställningen Stadgefrågor som
hanterades av kansliet eftersom en stor del av den är beroende av förslagen i de
andra frågorna.
På förbundsstyrelsens sammanträde i januari 2017 fastställdes förslag inom
respektive frågeställning och dessa diskuterades sedan på de sex regionala
konferenser som genomfördes i februari och mars.
Förbundsstyrelsen fastställde slutligen på sitt sammanträde i maj lydelsen i de förslag
som behandlas på förbundskongressen.
Under arbetets gång har en del ändringar gjorts i såväl rubriker som innehåll av
förslagen. Frågeställningen om medlemsavgifter och attraktivt medlemskap omfattar
nu endast medlemsavgifter. Paraplyorganisation och föreningslivet imorgon är nu
hopslagen till föreningsliv. Samordnad opinionsbildning står på egna ben och den
framtida regionindelningen är inte längre aktuell och för att särskilja stadgefrågor från
den punkt på dagordningen som heter stadgeändringar har namnet ändrats till
demokrati.
De frågeställningar som läggs fram till förbundskongressen och även behandlas i
påverkanstorg är:
-

Medlemsavgifter
Föreningslivet imorgon
Samordnad opinionsbildning
Demokrati
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- rätt till en individanpassad neurovård

Bakgrund
Neurologin har på senare tid nått stora framgångar inom hälso- och sjukvården.
Behandlingar som Neuroförbundets medlemmar bara kunde drömma om på 1990talet, är möjliga idag. Ökat intresse för att lära sig mer om hjärnan, människans i
särklass mest komplexa organ, skapar möjligheter för en ljusare framtid för
Neuroförbundets medlemmar.
Parallellt med framgångarna vet vi att forskningen och behandlingsframgångarna inte
kommer alla Neuroförbundets medlemmar till del. Postnumret avgör medlemmarnas
möjligheter. Samtidigt med behandlingsframgångar ser Neuroförbundet en negativ
trend inom rehabiliteringen. Neurorapporten om rehabilitering visar att individuell
rehabiliteringsplan och möjlighet till professionell rehabilitering är få förunnat.
Fram- och motgångar inom neurologin påverkar inte bara Neuroförbundets
medlemmar för stunden. För med en neurologisk diagnos kommer förändringar som
påverkar hen hela livet. Därför måste dagens hälso- och sjukvård och rehabilitering
reformeras och bli en livslång partner till personer med neurologisk diagnos. En
reformering som kräver att professionen ser och tar till sig den kompetens våra
medlemmar besitter. Ett konkret steg i rätt riktning är att professionen använder sig
av patientlagen så medlemmarna blir involverad och kan påverka sin behandling.
Beskrivning
Syftet med Neuroförbundets opinionsbildning är att skapa en framtid som människor
med neurologisk diagnos tror på. Då krävs det att Neuroförbundet och dess
medlemmar signalerar kompetens och att våra förslag på lösningar är lätta att förstå
samt bli inspirerad av.
Det kan finnas många områden inom opinionsbildning som är av intresse för
Neuroförbundets medlemmar. Samtidigt visar Neuroförbundets senaste
medlemsenkät att medlemmarna prioriterar och kraftsamlar opinionsbildning inom
forskning, hälso- och sjukvård och rehabilitering. Områden som Neuroförbundet har
övervägande möjligheter att skapa engagemang kring.
Engagemang är viktigt. För Neuroförbundets medlemmar behöver själva delta inom
opinionsbildning där de bor och verkar för att skapa en framtid som människor med
neurologisk diagnos tror på.
Förslag på hur Neuroförbundet ska arbeta med samordnad opinionsbildning
Engagemanget och inspirationen att sprida medlemmarnas kompetensens sker med
hjälp av enkla och effektiva verktyg inom opinionsbildning. Verktyg för både
medlemmen och föreningen att använda. För att kunna ta fram enkla och effektiva
verktyg kommer

Flik 19

Neuroförbundets förbundskongress 2017
Förbundsstyrelsens förslag – Förslag om samordnad opinionsbildning

Neuroförbundet att fokusera och kraftsamla den samordnad opinionsbildning på två
nivåer:
Nivå 1. Varje år produceras en Neurorapport inklusive kampanj, progressiva förslag,
aktiv bevakning, aktivt reagerar, samverka med föreningslivet samt med andra
förbund vars medlemmar berörs inom utvalda områden. Fokusområden inom Nivå 1
är:
1. Neurosjukvård och forskning
2. Rehabilitering

Nivå 2. Bevaka och informera Neuroförbundets föreningsliv och medlemmar.
Försöka samverka med andra förbundet vars medlemmar berörs inom utvalda
områden. Fokusområden inom Nivå 2 är:
 Hjälpmedel
 Arbetsmarknad
 LSS
 Insatser och rättigheter inom Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken
 Transport
 Tillgänglighet

Neuroförbundet ska även tydligt definiera, inom utvalda opinionsområden, vilka
rättigheter våra medlemmar har eller bör ha rätt till.
Neuroförbundets styrelse föreslår att föreningslivet utser en person i varje förening
som har ansvar för opinionsbildning och som ingår i Neuroförbundet nätverk för
opinionsbildning. Neuroförbundet kansli är koordinator för nätverket.

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
-

att Neuroförbundet fokusera och kraftsamla den samordnad opinionsbildning
på två nivåer, Nivå 1 och Nivå 2

-

att Neuroförbundet antar de prioriteringar som förbundsstyrelsen föreslår inom
Nivå 1 och Nivå 2

-

Att Neuroförbundet definiera, inom utvalda opinionsområden, vilka rättigheter
våra medlemmar har eller bör ha rätt till

-

Att Neuroförbundets styrelse föreslår att föreningslivet utser en person i varje
förening som har ansvar för opinionsbildning och som ingår i Neuroförbundet
nätverk för opinionsbildning. Neuroförbundet kansli är koordinator för nätverket
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