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Representanter (Ann-Marie Högberg, 
Mailis Lundgren och Ingela Månsson) 
från Anhörigas Riksförbund har 
uppvaktat utredningen för att 
informera om anhörigas roll och 
behov av delaktighet i förskrivningen 
av hjälpmedel. Ett av uppdragen som 

utredningen har är att få till stånd en 
effektiv hjälpmedelsanvändning och 
där har anhöriga ofta en viktig och 
avgörande roll.

Utredningen ska lämna sitt betänkande 
till regeringen vid årsskiftet.

Uppdraget är en del i Myndigheten för 
delaktighet (MFD) och regeringens 
kunskapssatsning under 2016 inom 
omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Målsättningen för 
uppdraget är att personer med demens 
ska mötas med ökad förståelse och få 
sina behov och rättigheter tillgodosedda.

Uppdraget ska utföras i 
samverkan med berörda brukar- och 
anhörigorganisationer. MFD har 
identifierat följande organisationer - 
Demensförbundet, Alzheimer Sverige, 
Anhörigas Riksförbund samt centret 

Svenskt Demenscentrum. I samråd med 
brukar- och idéburna organisationer ska 
problemområden identifieras samt hur 
det utåtriktade arbetet ska genomföras, 
vad som ska kommuniceras och via 
vilka kanaler. Man ska också ta reda på 
vilka livsområden som bör belysas, vilka 
behov som finns, vad som fungerar och 
vad som brister i vardagen.

Uppdraget ska slutrapporteras till 
Socialdepartementet i mars 2017.

För mer information: www.mfd.se

Den 7-8 april 2017 är det dags för 
kongress och val av ny förbundsstyrelse, 
stadgekommité och revision. 
Valberedningen har i dagarna skickat 
ut nomineringsblanketter till samtliga 
föreningar. Nomineringar ska vara Alf  
Andersson tillhanda senast den 2 januari. 
Även motioner ska vara inlämnade vid 
denna tidpunkt. Inget beslut har ännu 

tagits angående plats för kongressen.

Nomineringar och motioner skickas 
till valberedningens ordförande Alf  
Andersson via e-post: alf.andersson@
anhorigasriksforbund.se eller per post: 
Alf  Anderson, Kasmovägen 15, 196 31 
Kungsängen.

Hösten närmar sig, även om vi hoppas på lite 
värme till, så välkomna tillbaka i vårt gemen-
samma arbete för bättre villkor åt anhöriga! Just 
nu arbetar vi intensivt med statsbidragsansökan 
för 2017. Det kräver mycket. Vi är beroende av 
att få dessa pengar och måste anpassa oss både 
till Socialstyrelsens regelverk och förbundets 
prioriteringar.

Under sommaren har det glädjande nog varit 
en del uppmärksamhet i media kring anhörigas 
situation, där jag fått möjlighet att uttala mig. 
Fokus har legat på att även anhöriga behöver 
semester, men kan ha svårt att få det.

Vänsterpartiet har meddelat att de vill införa så 
kallade anhörigdagar i samband med budgetför-
handlingarna med regeringen. Det skulle avse 
dem som stödjer äldre föräldrar och behöver 
ta ledigt från jobbet. Vår kommentar är att det 
förstås är mycket bra att frågan hamnar på dag-
ordningen, men vi tycker att alla anhöriga ska 
ha den rätten. Anhöriga sparar 177 miljarder 
årligen åt samhället och måste få tillbaks en del. 
Om de inte orkar eller vill ställa upp klarar inte 
samhället situationen, varken med pengar eller 
personal.

Vi har uppvaktat Hjälpmedelsutredningens 
särskilda utredare Gunilla Malmborg och en 
av hennes medarbetare. Deras uppdrag är att 
komma med förslag på hur tillgången till, och 
användandet av, hjälpmedel kan bli mer likvärdig 
samt hur verksamheten bedrivs effektivt. Vi 
ville föra fram hur viktigt det är att anhörigas 
perspektiv finns med, och att de verkligen blir 
delaktiga om hjälpmedlen ska bli till den nytta 
som det är tänkt.

Vi har alltså bara under sommaren kunnat 
lyfta fram olika delar ur vårt intressepolitiska 
program, som årsmötet antog. På nästa för-
bundsstyrelsemöte kommer vi att besluta om en 
kommunikationsplan för programmet för att vi 
så strategiskt som möjligt ska  få gehör för våra 
frågor.

Vem vill du nominera?Ordföranden har ordet

Levnadsvillkor för personer med demenssjukdom

Delaktighet i Hjälpmedelsutredningen

Den 20 juli skickade Anhörigas 
Riksförbund, i samarbete 
med Frösunda Omsorg, ut ett 
pressmeddelande med rubriken 
”Sommaren svår tid för anhöriga”.   
Pressutskicket fick bra gensvar 
och resulterade i 16 artiklar och tre 
radioinslag.

Stort genomslag för 
sommarens pressutskickNationella anhörigveckan närmar 

sig med stormsteg. Den 8 oktober 
anordnas en föreläsning med 
psykolog Beata Terzis i Kungsängen 
den 8 oktober. Det är Mälardalens 
anhörigföreningar i samarbete med 
AHR och Frösunda Omsorg som står 
bakom arrangemanget. Föreläsningen 
kommer att handla om hjärnan och hur 
den reagerar under stress. Beata Terzis 
är psykolog och sakkunnig inom just 
kognition. Mer information kommer 
inom kort på hemsidan.

Nationella anhörigveckan
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Anhörigas Riksförbund, styrelseledamot 
Ingela Månsson, deltar sedan drygt ett 
år i Sveriges Arbetsterapeuter Brukarråd 
för professionellt utbyte med och mellan 
organisationer med nära anknytning till 
arbetsterapeuters kompetens. Brukarrådet 
har gemensamma möten varje vår och höst 
för att ge Sveriges Arbetsterapeuter och 
brukarorganisationerna ökad kunskap om 
brukarnas behov, förväntningar och krav. 
Sveriges Arbetsterapeuter vill ta del av vad 
som är aktuellt inom brukarorganisationerna 
och vilka frågor som drivs. Anhörigas 
Riksförbund förmedlar vad vi inom 
förbundet gör i dessa sammanhang. 
I dagsläget ingår 16 organisationer i 
Brukarrådet. Mer information finns på 
Sveriges Arbetsterapeuters hemsida: www.
arbetsterapeuterna.se

Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för hälso- 
och sjukvården, socialtjänsten, hälsoskyddet 
och smittskyddet som bygger på vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Riktlinjerna bör 
följas, men är inte juridiskt bindande. 

Nu pågår en övergripande revidering 
av riktlinjerna för vård och omsorg vid 
demenssjukdom. En remissversion beräknas 
vara klar under hösten 2016.  

Anhörigas Riksförbund, styrelseledamot 
Ingela Månsson, deltar i prioriteringsgruppen 
i revideringsarbetet av riktlinjerna som består 
av 20 personer med bred kompetens och 

stor klinisk erfarenhet inom demensvården. 
Dessutom deltar tre patientföreträdare 
i prioriteringsgruppen varav Anhörigas 
Riksförbund är en av dessa. Gruppens 
arbete innebär att utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet rekommendera och 
rangordna aktuella åtgärder vid ett specifikt 
hälsotillstånd. I arbetet har stödet till anhöriga 
fått en hög rekommendation. 

Mer information finns på socialstyrelsens 
hemsida: www.socialstyrelsen.se. Sök på 
”Revidering av nationella riktlinjer för vård 
och omsorg vid demenssjukdom”.

Nationell kvalitetsplan för äldre är en 
pågående utredning med uppdraget att ta 
fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan 
för äldreomsorgen. Syftet är att genom 
långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga 
områden säkra utvecklingen av god kvalitet 
i den framtida äldreomsorgen. Utredningen 
ska föreslå åtgärder som syftar till: högre 
kvalitet och ökad effektivitet, bättre 
förebyggande och rehabiliterande insatser, 
tryggad personalförsörjning, översyn av 

särskilda boendeformer flexibla former för 
beslut om äldre omsorg samt användning av 
välfärdsteknologi.  

Anhörigas Riksförbund, styrelseledamot 
Ingela Månsson, deltar i arbetet och ingår i 
gruppen med sakkunniga och experter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 
mars 2017 och under hösten 2016 kommer 
ett förslag att skickas ut på remiss. 

Anhörig-
riksdagen 2017
9-10 maj

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Sveriges Arbetsterapeuter 
Brukarråd

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
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Webbutbildning via Nka
Vi på förbundet vill uppmana er att gå den 
kostnadsfria webbutbildningen ”Utveckla 
stöd till anhöriga” på Nka:s hemsida. 
Utbildningen vänder sig till både anhöriga 
och verksamma inom vård och omsorg och 
syftar till att ge kunskap om hur man skapar 
bästa, möjliga samarbete mellan personal 
och de anhöriga. 

Direktlänk: http://www.anhoriga.se/
stod-och-kunskap/webbutbildningar/att-
utveckla-anhorigstod/ 

Film från Anhörigriksdagen
Missa inte att ta del av de filmade 
föreläsningarna från Anhörigriksdagen.

Direktlänk: http://anhorigasriksforbund.se/
vad-vi-gor/anhorigriksdagen-v2/

Tipsa oss inför 
Anhörigriksdagen 2017!

Arbetet inför nästa års 
Anhörigriksdag pågår för fullt. Har 
du förslag på passande föreläsare? 
Vi är ute efter ny forskning, nya bra 
projekt eller ny kunskap. 
Vi får in många tips och kan bara 
lova att allt beaktas.

Hör av er till Anett 
Karlsson: anett.karlsson@
anhorigasriksforbund.se 
eller telefon: 010-155 70 61
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