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Kontakta Ann-Marie Högberg 
ann-marie.hogberg@
anhorigasriksforbund.se 
070-879 00 93

AHR till Svenska 
Demensdagarna i Göteborg

Den 19-20 maj är det dags för Svenska 
Demensdagarna på Svenska Mässan i 
Göteborg. Det är för 17:e gången som 
denna konferens anordnas. 
Anhörigas Riksförbund kommer att 
finnas med som utställare på konferensen. 
Vill någon i din förening representera 
oss? Vi kan erbjuda två platser till våra 
västsvenska lokalföreningar, en person 
per dag.  
Vid intresse, kontakta Anett Karlsson: 
anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se 
Det är först till kvarn som gäller!

Var med och lyft frågan om 
övermedicinering!

Forskning visar att många äldre får 
läkemedel som de inte har diagnos för. 
Vi har fått en förfrågan från TV4-
reportern Anneli Megner Arn, som 
planerar att göra ett inslag i detta tema. 
Hon önskar nu komma i kontakt med 
anhöriga som vill dela med sig av sina 
erfarenheter och tankar. Hör gärna av er 
till henne på: 
Telefon: 070-9730251 
E-post: 070-9730251

Vi välkomnar Satu Korte-Johansson 
och Jessica Eliasson till oss på kansliet!  
Satu kommer närmast från 
Gästhamnsguiden och på Anhörigas 
Riksförbund kommer hon att 
arbeta som administratör och 
organisationsombudsman. 
Jessica har tidigare arbetat 
som journalist och är vår nya 
kommunikatör.

Jessica Eliasson, kommunikatör, och 
Satu Korte-Johansson, administratör och 
organisationsombudsman.

Ordföranden har ordet 
Det nya året började bra för mig som är götebor-
gare. Det blev två besök i januari på västkusten. 
Jag träffade det nya arbetslaget på kansliet i Var-
berg, vilket var väldigt positivt. Det var mycket 
energi i rummet när framtidsplaner diskuterades 
– med insikt om att det krävs balans mellan am-
bitioner och resurser. Vår administrativa förstärk-
ning med Satu Korte-Johansson och vår nya 
kommunikatör Jessica Eliasson, blir bra komplet-
teringar i laget med Mailis och Anett.

Sedan fick jag också besöka vår Göteborgsföre-
ning, som ordnat en mycket bra dag med både 
verksamhetsbesök, samtal med styrelsen om 
förbundets framtid och ett härligt medlemsmöte 
med engagerade medlemmar som diskuterade 
anhörigas villkor och behov.

Mycket av vårt arbete är nu inriktat på årsmötet. 
Motioner har lästs, och förslag till hur årsmötet 
ska behandla dem har tagits fram. Remissvar på 
de intressepolitiska frågorna har kommit in, och 
styrelsen har just behandlat de reviderade försla-
gen. Det är jätteroligt med det engagemang som 
finns i våra föreningar, och nu hoppas jag verk-
ligen på livliga diskussioner och kloka beslut på 
årsmötet!

Vi har fått besked om vilket statsbidrag vi får för 
i år och det ligger på ungefär samma nivå som 
förra året.  Det innebär att vi inte fått för allt 
vi sökte. Man sa bland annat nej till Norrlands-
satsningen och “Anhöriga i rörelse”. Det innebär 
att vi måste anpassa vår verksamhetsplan, som 
också ska behandlas på årsmötet.

Nu har vi nytt växelnummer!
För att öka vår tillgänglighet så har Anhörigas 
Riksförbund nu nytt växelsystem och nya 
telefonnummer. Du når oss på:

Växel: 010-155 70 60 
Anett Karlsson: 010-155 7061 
Satu Korte-Johansson: 010-155 7064 
Mailis Lundgren: 010-155 70 65 
Jessica Eliasson: 010-155 70 66

Delta i webbinarium
Den 3 maj kl. 13.30-15.30 anordnar 
Nka ett webbinarium som handlar om 
hur du kan använda webbutbildningen 
Stöd till anhöriga. Ni alla har möjlighet 
att medverka, helt kostnadsfritt. För 
mer information samt anmälan:  
www.anhoriga.se/webbinarium

AHR delaktiga i översyn av 
socialtjänstlagen

Regeringen förbereder direktiv 
till en utredning som ska se över 
socialtjänstlagen. Anhörigas Riksförbund 
inbjöds till ett seminarietillfälle den 18 
februari för diskussion kring problemen 
med dagens lagstiftning och vad som bör 
ingå i en översyn av socialtjänstlagen. 
Kanslichef  Mailis Lundgren och 
organisationsombudsman Anett Karlsson 
representerade förbundet.

Anhörigriksdagen 10-11 maj

Vi är glada att meddela att majoriteten 
av föreläsare nu är bokade till årets 
Anhörigriksdag. Det blir ett spännande 
och varierande program! För mer 
information: www.ahrisverige.se. 
Glöm inte heller att sprida 
informationen om Anhörigriksdagen 
vidare i era egna nätverk. Samverkar vi 
så når vi fler! 
Vi har även tagit fram en plansch 
som ni gärna får använda i 
marknadsföringssyfte. Kontakta 
Jessica Eliasson: jessica.eliasson@
anhorigasriksforbund.se

Ny personal på kansliet
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Kontakt 
Telefon växel: 010-155 70 60 
E-post: info@anhorigasriksforbund.se 
Hemsida: www.ahrisverige.se

Norrhultskansliet 
Anhörigas Riksförbund 
Norrhultsvägen 44 B 
360 71 Norrhult 

Varbergskansliet 
Anhörigas Riksförbund 
Härdgatan 23 
432 32 Varberg
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ANSVARIG UTGIVARE: Ann-Marie Högberg

Riksförbundet Attention anordnar årligen 
NPF-forum, en konferens med inriktning på 
neuropsykiatri. Årets tema är ”Struktur och 
stöd för personer med NPF”. 
I år kommer AHR att ha en monter 
under mässan och vi söker nu personer 

i våra lokalföreningar i Stockholm som 
är intresserade av att representera oss på 
Kistamässan den 19-20 maj.  
Vid intresse, kontakta Anett Karlsson: 
anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se 
Det är först till kvarn som gäller!

Anhörigas Riksförbunds årsmöte och 
ordförandekonferens 2016 kommer, som 
på olika sätt informerats om tidigare, att 
genomföras den 1-2 april på hotell Quality 
hotel i Växjö. 
Utsedda ombud, förbundsstyrelsen och 
personal möts fredagen den 1 april klockan 
12.00 för incheckning och lunch varefter 
årsmötet inleds. Första dagen är avsatt för 
årsmötesförhandlingar men om detta slutar 
tidigare påbörjas ordförandekonferensen 
redan under fredagen. 
Till årsmötet har inkommit 12 motioner från 
flera lokalföreningar som tar upp för anhöriga 
viktiga frågor och där förbundsstyrelsen 

kommer att redovisa sina förslag på 
respektive motion. Förbundsstyrelsens viktiga 
arbete med intressepolitiska frågor kommer 
också att få en stor plats både under årsmötet 
och ordförandekonferensen där tillfälle ges till 
genomlysning av de förslag till åtgärder och 
mål förbundsstyrelsen redovisar. 
I de handlingar som skickats ut framgår 
vilka andra viktiga frågor som kommer att 
behandlas under dagarna. 
Ni som eventuellt ännu inte utsett ombud, 
gör detta omgående. 
Välkommen till Växjö till två viktiga och 
intressanta dagar som berör dig som anhörig!

Nya 
Anhöriglinjen!
0200-239 

500

Årsmöte och Ordförandekonferens i Växjö!

Var med på årets NPF-forum i Stockholm!

Anhörigas Riksförbund fyller 20 år!

1996-2016
Vi uppmärksammar 20-årsjubileumet bl.a. på Anhörigriksdagen 10-11 maj
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