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Sedan december månad är anmälan till 
Anhörigriksdagen den 9-10 maj 2017 
öppen. Hittills har över 250 personer 
anmält sig till konferensen.
Glöm inte att anmäla er själva. Detta 
gör ni enklast via förbundets hemsida. 
Sprid också gärna information om 
dagarna i era egna nätverk. Detta 
kan ni bland annat göra genom att 
dela förbundets inlägg på Facebook, 
vidarebefordra den pdf  som tidigare 
skickats ut till er via  e-post och vanlig 
post, eller lägga upp information på 
era egna hemsidor. 
Information om årets föreläsare och 
utställare uppdateras löpande på 
förbundets hemsida. 
Som vanligt har ni möjlighet att 
marknadsföra er genom att ta med er 
material om er förening.

Arbetet med att ta fram ett intranät för 
förbundets medlemmar pågår för fullt.  
Intranätet kommer att ligga på en 
subdomän till hemsidan och ge 
samtliga medlemmar möjligheten 
att diskutera anhörigfrågor, ta del av 
information och utbyta erfarenheter. 
Alla medlemmar som vill använda sig 
av intranätet måste bli godkända av 
en administratör efter registreringen, 
så inga obehöriga kan få tillträde.
Intranätet planeras att tas i bruk i 
början av april. 

Vi söker fler volontärer till vår 
stödtelefon Anhöriglinjen. Kanske har 
du egna erfarenheter av att vara anhörig, 
är intresserad och har några stunder 
över? Som medmänniska och volontär 
är vi ett viktigt stöd för anhöriga som 
söker oss. 

Du väljer själv under vilka tider och 
dagar som du skulle kunna finnas till 
hands och vi rustar förstås med telefon, 
hörlurar, material och handledning.

Telefontiderna för Anhöriglinjen är: 
Måndagar, tisdagar, torsdagar och 
fredagar 10.00 – 12.00 samt 13.30 – 
15.00. Onsdagar mellan 19.00 – 21.00.

Ring gärna så berättar vi mer!  
Växelnumret: 010-155 70 60

Det är en konstig vinter vi har. Här i Stock-
holmstrakten har såväl snödroppar som tus-
silago redan kunnat ses! Våren närmar sig 
och med den såväl förbundets kongress som 
Anhörigriksdagen.

Ett tips till er när det gäller Anhörigriksdagen 
är att bjuda in era politiker och tjänstemän lite 
mer personligt. Förbundet skickar ut till alla 
kommuner, men det tar nog ännu bättre om 
de får en direktinbjudan från er. Be också gär-
na er kommun att stå för föreningens kostnad 
för att skicka någon representant. Det borde 
de kunna göra, särskilt om ni har ett litet kom-
munalt bidrag eller kanske inget alls.

Det är bråda dagar nu att få allt klart till kon-
gressen. Det är som alltid en diger dagordning, 
så vi behöver alla vara väl förberedda, så att 
vi kan fatta kloka beslut och ha stimulerande 
utbyte. Det är många betydelsefulla frågor vi 
har att behandla, men jag vill slå ett litet extra 
slag för Framtidsgruppens rapport. Det finns 
några frågor till er i föreningarna i anslutning 
till den, som vi vill att ni ska diskutera. Med 
hjälp av de svaren hoppas jag att vi ska göra 
ett avstamp för vår fortsatta utveckling.

Precis före jul fick vi besked om statsbidraget 
för 2017. Det hamnade på ungefär samma 
nivå som 2016, men vi fick inte gehör för nya 
idéer som till exempel anhörigas livsstil och 
hälsa. Däremot fortsatt stöd till Anhöriglinjen, 
Anhörighandboken, Anhörigriksdagen och 
studiecirklar samt hjälpmedelsambassadörer. 

Utredningen om nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen ska vara klar i slutet av mars. 
Ingela Månsson från vårt förbund har varit en 
expert i utredningen. Vi skulle förstås alltid 
vilja komma längre, men anhörigfrågan har 
ändå fått bra plats och utredaren har valt att 
lyfta anhörigfrågorna medialt. Så vi har ändå 
kunnat göra skillnad! 

Ordföranden har ordet

Anhörigriksdagen 2017 Intranät utvecklas

Intresserad av 
anhörigsamtal?

En ny valberedning ska tillsättas under 
2017. Nomineringar till valberedningen 
ska skickas till Satu Johansson på 
kansliet.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 010-155 70 64 
E-post: satu.johansson@
anhorigasriksforbund.se

Vem ska sitta med i 
valberedningen?

Den 20 februari lanserades 
webbutbildningen Anhöriga i fokus, som 
tagits fram av Röda Korset, Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga och 
Anhörigas Riksförbund. 
Utbildningen är tillgänglig för alla och 
ger kunskap och idéer om hur personer 
som arbetar inom vård och omsorg 
eller är frivilligarbetare, kan arbeta 
tillsammans för att utveckla stödet till 
anhöriga och hur de kan underlätta för 
anhöriga som vårdar eller stödjer någon 
närstående.

Forskning och erfarenheter visar att 
det bästa stödet för anhöriga är när 
samtliga berörda parter medverkar och 
samverkar. Utbildningen ger deltagarna 
möjligheten att prata med anhöriga, 
förstå deras situation och reflektera över 
deras behov. Du får också träffa frivilliga 
och anhörigkonsulenter som beskriver 
hur man samverkar tillsammans kring 
anhörigfrågor.  
Mer information om webbutbildningen 
ligger på förbundets och Nka:s 
hemsidor.

Ny webbutbildning - Anhöriga i fokus
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Samarbetet mellan Wards juridik och Anhörigas Riksför-
bund om juridiskt stöd och rådgivning fortsätter under 2017
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Under tiden 2017-02-15 – 2017-06-15  samt 
2017-08-15 – 2017-12-31 har funktionärer 
från Anhörigas Riksförbund möjlighet 
att få juridiskt stöd och rådgivning i 
anhörigärenden.   
Med funktionär avses volontärer som 
bemannar Anhöriglinjen, anställda på 
kansliet, förbundsstyrelsens ledamöter och 
ersättare samt styrelseledamöter i förbundets 
lokalavdelningar. 

Erik Ward är tillgänglig för rådgivning 
torsdagar kl. 13.00 - 16.30. Kontaktas via tfn 
0456 – 515 31 alt. 0708 – 285 486 och/eller 
via e-post: info@wardsjuridik.se. 
Om någon anhörig vill ha mer personligt 
stöd av Erik Ward får detta ske enligt särskild 
överenskommelse mellan dessa parter.

Välkomna att tillvarata möjligheten för stöd och 
kunskap!
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Kontakt

Ett nytt år har inletts och det är dags för 
er att uppdatera informationen om era 
föreningar. Via blanketten Föreningsfakta 
2017 (den ligger på hemsidan under 
rubriken För föreningar) fyller ni i namn 
och kontaktuppgifter till föreningens 
styrelse. Blanketten ska sedan skickas till 
Anett Karlsson (se kontaktuppgifter till 
höger).

Nu är det dags att skicka in era 
verksamhetsberättelser och 
årsmötesprotokoll för 2016. 

Dokumenten ska skickas till Anett Karlsson. 
E-post: anett.karlsson@
anhorigasriksforbund.se 
Telefon: 010- 155 70 61

Uppdatera era uppgifter med 
blanketten Föreningsfakta

Skicka in verksamhets- 
berättelser och årsmötes- 
protokoll

Avtalen med våra två 
samarbetspartners SCA Tena och 
Frösunda omsorg har nu förlängts 
och kommer att fortsätta under 2017.  
Avtalen innebär bland annat att 
förbundet fortsätter arbetet med 
inkontinensambassadörer. För mer 
information om detta kontakta 
Birgitta Odelstierna, som själv är 
inkontinensambassadör, på: 
E-post: birgitta@odelstierna.se  
Telefon: 070-72 63 682.

Förlängda avtal med 
våra samarbetspartners

Den 7-8 april är det dags för Anhörigas 
Riksförbunds kongress på hotell Scandic 
Crown i Göteborg. Kongressen inleds med 
lunch kl. 11.30-12.30 den 7 april och avslutas 
med lunch kl. 12.00-13.30 den 8 april.

Anmälan om utsedda ombud ska skickas 
senast den 3 mars 2017 med e-post till 
satu.johansson@anhorigasriksforbund.
se eller per post: Anhörigas Riksförbund, 
Norrhultsvägen 44B, 360 71 Norrhult.

Anmälan ska innehålla respektive ombuds 
namn, adress, e-post, telefon, om boende 
önskas, specialkost samt vilken lokalförening 
denne representerar. 
Ombudsavgiften är av förbundsstyrelsen 
solidariskt framställd till 750 kr/ombud. 

Vid frågor kontakta Satu Johansson 
via e-post satu.johansson@
anhorigasriksforbund.se eller per telefon: 
010-155 70 64.

Kongressen i Göteborg närmar sig

Nytt år - nya möjligheter!


