
Välkommen till 
Anhörigriksdagen 2016 

10-11 maj i Varberg 

Tillsammans syns och hörs vi
”Lite bättre varje dag”
Elsie Jönsson, Valter Petersson - anhörigföreningen 
Ing-Marie Lindqvist, Annica Laneborg - anhörigstödet 
Gunilla Olsson - verksamhetschef myndighet, 
anhörigstöd och frivilligverksamhet
Per-Inge Petersson - ordf. socialnämnden



Hultsfreds kommun
• Norra Kalmar läns 

inland
• 14 000 invånare
• Många tätorter
• Större andel äldre 

än rikssnittet
• Asylmottagande 

sedan 30 år



Anhörigföreningen tio år 2016

F.d. ordföranden 
Walter Petersson 
med hustrun Inger



Citat från 2007
- Men i dag är det ren förvaring på Knektagårdens
korttidsboende måste jag säga. Vi har framfört våra önskemål 
om att de som bor där ska få en meningsfull tillvaro. Och det 
talas om en förändring, det ser vi fram emot.



Elsie Jönsson blev ordförande 2013

Man får inte vara 
obekväm för då 
kan man bli 
ordförande i 
Anhörigföreningen, 
säger Elsie



”Alla kan vara med”



Ing-Marie Lindquist Annica Laneborg
anhörigsamordnare - frivilligsamordnare - biståndshandläggare



Anhörigstöd – frivilligverksamhet –
förebyggande hembesök 

i samverkan



Så marknadsför vi oss

• Sjukhus och hälsocentraler
• Egna organisationen
• Pensionärsorganisationer m.fl.
• Mässor
• Hembesök



Uppsökande verksamhet

• Alla som fyller 80 år erbjuds ett 
personligt besök i hemmet

• 2016 = 120 personer varav 14 har 
insatser från kommunen

• Vision: Samverkan med landstinget



Frivillig – anhörigvårdare
Anhörigvårdare – frivillig

En styrka för oss är våra politikers medvetenhet 
om vårt arbete, samt det goda samarbetet med 
anhörigföreningen och inte minst vår tillhörighet i 
socialförvaltningen.



”Vi möts i känslan av värdighet”

• Vår värdegrund!
• Kasam – Känslan av Sammanhang

- Meningsfullhet
- Begripligt
- Hanterbart

• Salutogen verksamhet



Samverkan 
Myndighet 

Frivilligverksamhet

Anhörigstöd



Samverkan

En förväntad effekt av samverkan 
är att summan ska ge mer än 
delarna var för sig



Förutsättningar för samverkan

• Myndighet – Anhörigstöd –
Frivilligverksamhet tillsammans

• Trygg hemgång - Lots en resurs i 
samverkan

• Ett nummer in till äldreomsorgen
• Ett nummer in till myndighet



Myndighet – Anhörigstöd –
Frivilligverksamhet

• Lagstyrd verksamhet
• Rättssäker omsorg – individuella beslut
• Rätten till anhörigstöd
• Meningsfullhet och innehåll
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