
Ordföranden har ordet
Att vara ordförande för en intresseorganisation som Anhörigas Riksförbund innebär mycket arbete som 
till allra största delen är positivt och berikande. Men ibland dyker situationer upp som är jobbiga och 
svåra, men som måste hanteras med lika stor beslutsamhet och energi, av omtanke om vår verksamhet 
och alla ni medlemmar runt om i landet.

I mitten av januari fick vi besked om att vi fått statsbidraget minskat med 500 000 kronor jämfört med 
förra året. Anledningen till detta är främst att organisationerna som ska dela på bidragspotten ökat i 
antal. En så stor minskning av intäkterna innebär naturligtvis att vi tvingas tänka om gällande vår 
verksamhet.

Beslutet som vi i styrelsen nu fattat är att stänga vårt kontor i Norrhult för att samla all vår kraft till 
förbundskansliet i Varberg. Detta innebär också att vår administrativa klippa Satu Korte-Johansson 
tyvärr får sluta hos oss. Det blev helt enkelt inte möjligt att ha två kontor och fyra heltidsanställda på de 
intäkter som vi har. Förändringen kommer naturligtvis att få konsekvenser för resterande personal på 
kansliet med utökade arbetsuppgifter. Vi måste också se över vilken service som kansliet har möjlighet 
att ge er i lokalföreningarna, men vår ambition är att förändringarna ska märkas så lite som möjligt i 
verksamheten.

Samtidigt fortsätter förbundets framgångsrika arbete. Det är valår och vi har därför en unik möjlighet att 
få gensvar i det opinionsbildande arbetet. Vi har tillsammans med ordförandena i anhörigföreningarna i 
Stockholms län gjort en skrivelse till landstings- och kommunpolitikerna där angående en 
överenskommelse om hur de ska hantera den nya lagen om utskrivning från sjukhusen. Trots att de 
anhöriga berörs i stor utsträckning vid utskrivning nämndes de inte. Vi har just fått svar att de nu ska 
beakta det! Kolla gärna hur det ser ut i era regioner och påtala för politikerna om de också glömt bort de 
anhöriga.
Förbundet har varit inbjudet att medverka på dialogmöten anordnade av IVO om samverkan kring 
multisjuka äldre. På fyra olika platser i landet fick vi möjlighet att prata om förbundet och 
anhörigperspektivet för tunga beslutsfattare.

Inom EU pågår ett arbete med nya direktiv. I ett av dem finns förslag om att 
anhöriga ska få rätt till ersättning vilket vi kämpat för länge. Vi har därför 
tillsammans med vår europeiska organisation Eurocarers och Nka gjort
 en skrivelse till våra svenska EU-parlamentariker, för att trycka på att 
de arbetar för att detta förslag ska bli verklighet.

Snart är det dags för oss att träffas på förbundets årsmöte i Lund 6 -7 
april. Förutom sedvanliga årsmötesärenden ska vi få tillfälle till 
intressant påfyllning om anhörigas villkor och möjlighet att samtala om 

detta. Jag ser verkligen fram emot att få träffa många av er!

Ann-Marie Högberg
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Statistik för Anhöriglinjen 2017
Under 2017 tog vi emot 499 samtal till Anhöriglinjen. En trend som 

håller i sig är att fler och fler av samtalen handlar om psykisk 

ohälsa. 45 % av alla samtal hade psykisk ohälsa som tema. Den 

typiske inringaren är en kvinna (73 %) som är mellan 30 och 

55 år (54 %). Värt att notera är också att 7 samtal kom från 

personer under 18 år. Under 2018 kommer Anhöriglinjen 

utvecklas ytterligare med bland annat regelbundna Skypemöten 

för alla volontärer. Vi söker ständigt nya krafter till Anhöriglinjen. 

Är Du intresserad? Kontakta förbundskansliet!

 Vi Anhöriga    
1/2018 kommer 

20 april 

Kontoret i Norrhult försvinner
Sedan 2006 har Anhörigas Riksförbund haft ett kansli i småländska 

Norrhult, men nya ekonomiska förutsättningar gör nu att vi tvingats 

koncentrera verksamheten till en ort, Varberg. Satu Korte Johansson 

som bemannat Norrhultskontoret sedan 2015 kommer i samband 

med nedläggningen att sluta på förbundet. Att kansliet minskar från 

fyra till tre anställda kommer naturligtvis påverka arbetet men vår 

ambition är att det ska märkas så lite som möjligt ute i föreningar-

na. En förändring vi inför genast är nya telefontider. Kansliets växel 

kommer nu vara öppen måndag till torsdag 9 - 16. Fredagar är växeln 

stängd. Frågor som ni tagit med Satu fram till nu, besvaras istället av 

oss i Varberg. Våra kontaktuppgifter finner du på hemsidan, 

www.anhorigasriksforbund.se 

Lina Brustad, kanslichef, Anett Karlsson, ombudsman och Lars Tegermark, 
kommunikatör.

Logga in på medlemssidorna
Som medlem i Anhörigas Riksförbund har du tillgång till våra 

medlemssidor på nätet. Du loggar in med ditt medlems- 

nummer som står på baksidan av Vi Anhöriga. På medlemssi-

dorna finner du inte bara matnyttig information utan du kan 

också skapa egna diskussionsgrupper kring olika ämnen.                                  

Välkommen in!

-men antalet 
medlemmar växer!
Under 2017 ökade vi inom Anhörigas 

Riksförbund antalet medlemmar från 

4400 till 4800, en fantastisk 

utveckling som vi alla ska vara 

stolta över. Samtidigt nås vi på 

förbundskansliet ofta av en oro från 

lokalföreningarna att det är svårt att 

hitta nya medlemmar. Därför startar 

vi nu en rekryteringskampanj som 

ska sträcka sig över hela 2018.

Mer information följer...
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