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Snart är det dags att summera 2018. Det har varit 
ett år med förändringens vindar i Anhörigas 
Riksförbund. Vi har samlat kansliet i Varberg 

där nu tre duktiga personer arbetar. Kanslichef Lina 
Brustad och vår kommunikatör Lars Tegermark som 
båda anställdes för lite mer än ett år sedan har blivit 
varma i kläderna. Med deras utifrånperspektiv har vi 
genomfört många förbättringar, bland annat ett nytt 
informationsmaterial och en bredare intäktsbas. Vi 
hoppas mycket på insamlingsverksamheten via vårt 
nya 90-konto och så har det sökts medel från en rad 
stiftelser och myndigheter. Både Postkodstiftelsen och 
Carl Jönssons stiftelse i Skåne har beviljat oss pengar 
som kommer göra stor nytta under 2019. 

Medlemsantalet fortsätter att växa och flera föreningar 
rapporterar ökat intresse för anhörigfrågan. Vår organi-
sationsombudsman Anett Karlsson har lagt mycket tid 
på att hjälpa nya föreningar runt om i landet. Fem har 
det blivit under året: Eksjö, Värmdö, Piteå, Åre samt 
en ny förening i Göteborg, Att vara anhörig. Vi hälsar 
dem varmt välkomna!

För några veckor sedan besökte jag och Lina Brustad 
Socialstyrelsen där vi träffade de två samordnarna för 
äldre- och funktionshinderfrågor. Idag finns tyvärr 
ingen på Socialstyrelsen som har ett uttalat ansvar för 
anhörigfrågorna så dessa delar på ansvaret. Det var 
ett bra möte där vi fick presentera förbundet och våra 
viktigaste krav på förbättrade villkor för anhöriga. De 
hade glädjande nog också en hel del kunskaper och 
insikter på området. Ett givande samtal!

Vi försöker så mycket vi bara kan och hinner att lyfta 
anhörigperspektivet i samband med möten och remis-
rundor. Eva Sixt i förbundsstyrelsen har plöjt ett antal 
förslag till nationella vårdprogram för olika cancerdiag-
noser. 

I remissvaren har vi framför allt pekat på vikten av att 
anhörigas situation, behov och synpunkter lyfts fram 
och blir belyst i alla nationella vårdprogram. Jag repre-
senterade förbundet på ett möte om patientsäkerhet 
med Socialstyrelsen och flera patientorganisationer i 
slutet av oktober. 

Under året har arbetet med att få media att uppmärk-
samma anhörigfrågan verkligen betalat sig. Vi har 
aldrig synts och hörts så mycket i press, radio och 
Tv som under 2018. För min del var det nyligen P4 
Sörmland som intervjuade mig med anledning av att 
Eskilstuna kommun inte anser sig behöva stödja för-
äldrar till barn med funktionsnedsättningar. Samtidigt 
ville tidningen Sjukhusläkaren veta hur vi såg på att 
hemsjukvård blir allt mer vanligt. När det gäller sådan 
vård i hemmet kan vi inte betona nog mycket att detta 
berör hela familjen, inte bara den som är patient. Det 
måste vara frivilligt att det bedrivs avancerad sjukvård 
i det egna sovrummet och stor hänsyn måste tas också 
till de anhörigas behov och önskemål.

Vi håller nu på att planera för nästa årsmöte i Karlstad 
den 5-6 april. Utöver den vanliga dagordningen sjösät-
ter vi ett visionsarbete i förbundet för att komma vi-
dare med rapporten från vår Framtidsgrupp. En vision 
måste diskuteras och bli ordentligt förankrad bland 
såväl medlemmar som 
anhörigföreningar.  

Tack för ert fantastiska 
arbete under året och jag 
vill å styrelsens vägnar 
önska er alla en riktigt 
God Jul och Gott Nytt År! 

Förbundsordförande



Jul på 
kansliet

Den 21 december tar förbundskansliet 
julledigt för att ladda batterierna inför 2019 
års utmaningar. Det kommer bli ett spän-
nande år med nya föreningar, insamlings-
kampanjer och en finfin Anhörigriksdag i 
maj. Den 7 januari är vi på plats igen, pigga 
och utvilade. Under tiden kommer Anhö-
riglinjen vara öppen som vanligt alla helg-
fria dagar.

God jul och Gott nytt år önskar 
Lina, Anett och Lasse

Motioner 
till årsmötet ska 

vara kansliet 
tillhanda senast 
1 januari

Anhörigriksdagen
Just nu arbetar vi intensivt med Anhörigriksdagen 
2019. En egen hemsida www.anhörigriksdagen.se 
har lanserats och programmet börjar bli klart. Det 
kommer bli två mycket intressanta dagar där årets 
tema Barn & unga kommer löpa som en röd tråd. 
Samtidigt kommer det som vanligt finnas mycket 
för alla som delar vårt intresse för anhörigfrågan att 
låta sig inspireras av, oavsett ålder. Passa nu på att 
ta kontakt med ansvariga i er kommun för att söka 
pengar så att många medlemmar har möjlighet att 
komma. Anmälan och all information om föreläsa-
re och schema finner ni på hemsidan som kommer 
uppdateras löpande fram till maj. Ett bra sätt att 
hålla sig uppdaterad är också att följa An-
hörigas Riksförbund på Facebook.  

Första numret av Vi Anhöriga 
2019 kommer innehålla all 
viktig information.

Vi Anhöriga
Årets fjärde nummer av vår 
fina medlemstidning Vi Anhöriga 
ska precis ha landat i er brevlåda. Under 
året har det skett en del förändringar i innehåll 
och utseende och under 2019 kommer det arbetet 
att fortsätta. Målet är att vi ska ha en tidning som 
är så bra och innehållsrik som möjligt för er med-
lemmar, samtidigt som den är en attraktiv tidskrift 
för annonsörer att synas i. Det är ovärderligt för 
oss att veta vad ni tycker om er tidning så kom 
gärna med synpunkter till: 
lars.tegermark@anhorigasriksforbund.se

I samband med varje nummer så brukar vi skicka 
ut en bunt extraexemplar av tidningen till varje 
förening. Meningen med det är att ni ska kunna 
lägga tidningen på viktiga platser i kommunen 
t.ex. väntrum, bibliotek, caféer och boenden. De 
kan också med fördel delas ut till politiker och 
andra viktiga personer i er kommun. 

Enkätundersökning
Under året har en arbetsgrupp satts samman för 
att förbättra den interna kommunikationen inom 
förbundet. En första åtgärd ur detta arbete är att 
skicka ut den enkät som ni nu får tillsammans med 
Förbundsnytt. Med denna enkätundersökning vill 
vi inventera på vilka sätt vi idag kommunicerar 
med varandra inom Anhörigas Riksförbund. På så 
sätt vill vi finna de bästa lösningarna för oss, vad vi 
har som fungerar, vad som inte fungerar och vad 
vi behöver utveckla inom vår interna kommunika-
tion. Det är jätteviktigt att ni fyller i och returnerar 
era svar till arbetsgruppen så att den har ett bra 
underlag att gå vidare med. Vid årsmötet i april 

hoppas arbetsgruppen ha färdig en första 
rapport men arbetet väntas pågå 

under hela 2019. Bifogat finns ett 
frankerat kuvert och senast den 

18 januari hoppas vi att vi 
har era svar.


