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I din hand håller du nu Anhörigas Riksförbunds verk-
samhetsberättelse för 2019. Vilket år det har varit. Vårt 
förbund har verkligen jobbat hårt för att uppfylla vårt 

syfte, att förbättra villkoren för landets 1,3 miljoner anhöriga. 

Anhörigas Riksförbund har under året drivit en del projekt 
varav ett av de större var Kartläggningen av de kommunala 
anhörigstöden. Resultatet visar det vi under lång tid bara 
kunnat ana, att kommunernas anhörigstöd får allt mindre 
resurser, med färre anställda anhörigkonsulenter som följd. 
Samtidigt ser vi positivt på att fler kommuner upprättar 
planer över hur anhörigstödet ska se ut. Men det kanske 
viktigaste resultatet av projektet är att vi nu har siffror och 
fakta att backa upp våra krav på ett förbättrat och mer lik-
värdigt anhörigstöd i landets kommuner. 

Det andra större projektet som avslutades under 2019 var 
Uppdrag Anhörig som finansierades av Jämställdhetsmyn-
digheten. En vacker bok fylld med gripande anhörigberättelser 
om och av kvinnor och ickebinära är ett av resultaten. 
Under projektets gång har det blivit tydligt att det i hög 
utsträckning saknas forskning om anhörigskapets jämställd-
hetsaspekter, en kunskapslucka som Anhörigas Riksförbund 
förhoppningsvis får möjlighet att täppa till i framtida projekt.

Under 2019 startade Anhörigas Riksförbund en utbildning 
för anhörigkonsulenter i samarbete med Helsjöns folkhögskola. 
I skrivande stund har vi 19 mycket nöjda studenter som till 
sommaren 2020 kommer ha bättre förutsättningar än innan 
att bedriva sitt arbete för att hjälpa anhöriga i respektive 
kommun. Till hösten planeras ett ny kull. 

Anhörigriksdagen arrangerades som vanligt av Anhörigas 
Riksförbund i ett majsoligt Varberg. Trots att temat Barn 
och unga uppskattades av många fortsatte den negativa 
trenden med dalande deltagarsiffror. Därför genomförs nu 
ett stort omtag av Anhörigriksdagen i syfte att kunna 
fortsätta att arrangera denna konferens som är så viktig för 
att vi ska lyckas föra ut förbundets budskap brett i samhället.

Anhörigas Riksförbund har förhållandevis små ekonomiska 
medel till sitt förfogande om man jämför med andra riks-
förbund och statsbidraget har minskats på senare år. Därför 
har Anhörigas Riksförbund under senare år arbetat aktivt 
med att bredda sin intäktsbas. Det innebär att vi måste söka 

medel från fler håll och för fler projekt, något som natur-
ligtvis kommer öka arbetsbördan. Arbetet med att utveckla 
förbundets insamlingsverksamhet som inleddes under 2018 
är också en viktig del i detta. 

I samband med höstbudgeten meddelade regeringen att 
de avser ta fram en nationell anhörigstrategi, något som 
Anhörigas Riksförbund kämpat för i flera år. Men snabbt 
dämpades glädjen då det stod klart att anhörigstrategin 
bara skulle omfatta anhöriga till äldre närstående. Förvisso 
en viktig grupp men det räcker inte när vi ser hur neddrag-
ningarna i assistansersättningarna påverkar anhöriga. Eller 
hur den ökande psykiska ohälsan bland unga påverkar anhöriga i 
alla åldrar. Det var därför en stor seger för förbundets 
opinionsbildande arbete då vi efter ett intensivt påverkans-
arbete, i samarbete med andra organisationer, lyckades få 
regeringen att ändra sig så att vi nu ska få en 
nationell anhörigstrategi för alla.

Under hösten meddelade förbundets kanslichef Lina Brustad 
att hon skulle gå vidare till nya arbetsuppgifter. Efter en 
lyckad rekryteringsprocess kunde styrelsen fatta beslut om 
att anställa Julia Charleson som ny kanslichef på Anhörigas 
Riksförbund. 

Till sist, ett stort tack till alla er i lokala anhörigföreningar, 
på förbundskansliet och övriga i förbundsstyrelsen för 
det outtröttliga arbete ni utfört för att förbättra anhörigas 
villkor.

Ordföranden har ordet

Ann-Marie Högberg
förbundsordförande
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Anhörigas Riksförbund i korthet
Ändamål
Anhörigas Riksförbund är partipolitiskt och religiöst obunden 
intresseorganisation som grundades år 1996. Föreningen 
har som mål att: 

• Stödja anhöriga i deras situation samt tillvarata deras 
intressen och därigenom bidra till en bättre livskvalitet 
för anhöriga och närstående. 

• Verka för att lokalföreningar bildas samt stödja dessa i 
deras verksamhet. 

• Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärk-
sammas och uppvärderas. 

• Genom utbildnings- och informationsinsatser nå större 
förståelse och värdering av anhörigas arbete. 

• Vara delaktig i och främja aktuell forskning och 
utveckling på anhörigområdet, såväl nationellt som 
internationellt. 

Verksamhet
Anhörigas Riksförbund bedriver en mängd olika verksamheter 
som alla syftar till att nå målen. I denna verksamhetsberättelse 
finns verksamheterna samlade under fyra rubriker som alla 
bygger på målen i förbundets stadgar:

• Stöd till anhöriga 
• Stöd till lokalföreningarna 
• Opinionsbildning
• Forskning och utbildning

Ytterligare rubriker beskriver Anhörigas Riksförbunds 
viktigaste samarbeten och dess organisatoriska mål. Hur vi 
arbetar för att skapa en stabil och hållbar organisation.  

Anhörigas Riksförbunds verksamhet vilar på två ben. Det 
ena handlar om att stötta anhöriga i deras vardag, ett arbete 
som till största delen bedrivs ute i lokalföreningarna där 
medlemmar och andra anhöriga erbjuds möjlighet till samvaro 
och stöd. I vissa föreningar erbjuds även stöd i kontakten 
med kommun och region. 

På nationell nivå bedriver Anhörigas Riksförbund den 
nationella hjälplinjen Anhöriglinjen, dit anhöriga har 
möjlighet att ringa för att söka stöd och hjälp. Anhöriglinjen 
organiseras och administreras av kansliet men de volontärer 
som arbetar med att svara på linjen består av medlemmar 
från hela landet. I dagsläget är de tolv stycken som varje 
vecka kopplar in sig på linjen. Läs mer om Anhöriglinjen 
på sida sex.

Kansliets stöd till anhöriga sker också i form av stöd till 
lokalföreningar, till exempel genom att erbjuda studiecirklar 
och material för medlemsrekrytering och opinionsbildning, 
samt att det bedrivs ett aktivt arbete för att starta fler 
föreningar runt om i landet. Läs mer om kansliets stöd till 
lokalföreningarna på sida sju. 

Det andra benet i Anhörigas Riksförbunds verksamhet är 
opinionsbildning. Detta arbete sker dels på lokal och regional 
nivå av många av våra lokalföreningar. Dels på nationell och 
internationell nivå av förbundets styrelse och kansli. Läs 
mer om det opinionsbildande arbetet på sida tio. 

I en demokrati är det de rörelser som är bäst på att bilda 
folkopinion som når störst framgång. För att vara fram-
gångsrik krävs därför att man når ut med sitt budskap och 
öka medvetenheten om anhörigfrågan.

Det finns två huvudspår i det arbetet där det första handlar 
om att vi behöver tala till allmänhetens känslor genom att 
lyfta fram exempel lätta att relatera till. Det är viktigt att 
anhöriga vågar dela med sig av sina berättelser för att fler 
ska förstå vad det innebär att vara anhörig. Under året har vi 
i varje nummer av förbundets medlemstidning Vi Anhöriga 
haft ett fördjupande reportage vars syfte varit att komma 
nära anhöriga på ett mer känslomässigt plan. Läs mer om 
Vi Anhöriga på sida tio. I projektet Uppdrag Anhörig har vi 
samlat texter där anhöriga själva fått berätta sin livsberättelse. 
Läs mer om projektet Uppdrag Anhörig på sida 13. 

Det andra spåret handlar om väl underbyggd fakta. För att 
tala till allmänhetens förnuft behöver vi statistik som väl 
beskriver den verklighetsbild som vi vill förmedla. Detta 
kräver att vi är delaktiga i forskning och bidrar till 
kunskapsutveckling. Under 2019 har vi gjort en kartläggning 
av kommunernas anhörigstöd. Läs mer om kartläggningen 
på sida tolv. 

Anhörigriksdagen är nordens största årligen återkommande 
konferens om anhörigfrågor. Anhörigfrågan berör alla någon 
gång under livet. Genom att vända oss till allmänhetens 
både känslor och förnuft finns det goda förutsättningar för 
vår rörelse att bidra till en ökad medvetenhet hos en bred 
allmänhet om anhörigskapets förutsättningar och komplexitet. 

Tillsammans med Helsjöns folkhögskola har vi startat en 
fördjupningsutbildning för anhörigkonsulenter. Läs ner om 
utbildningen på sida 13. 

Organisation 
Anhörigas Riksförbund bestod vid årsskiftet 2019/2020 av 
4 337 medlemmar, 53 lokalföreningar, en förbundsstyrelse 
och ett kansli. Det är en ökning med 104 medlemmar men 
en minskning med tre föreningar.

Medlemmar
De flesta medlemmarna är anslutna till Anhörigas Riksförbund 
via en lokalförening, men det finns också möjlighet att 
ansluta sig direkt till förbundet. Dessa medlemmar kallas 
för direktanslutna medlemmar. Vid slutet av 2019 var de 
212 stycken. Enligt stadgarna finns det även möjlighet för 
organisationer, föreningar och företag att bli så kallade 
stödjande medlemmar. Vid slutet av 2019 fanns det en 
sådan medlem.  

Hedersmedlemmar är Ingrid Lundbeck, Gunilla Matheny, 
Christina Husmark Persson, Lennarth Johansson, 
Alf Andersson och Maj-Britt Sjöstrand. 

Lokalföreningar
Lokalföreningarna är organiserade i sex regionala nätverk 
som under året träffats vid ett antal tillfällen:  

• Mälardalen
• Kronoberg 
• Skåne 
• Halland 
• Västra Götaland
• Värmland/Örebro  

Förtroendevalda
Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna. Den styrelse 
som valdes på kongressen 2017 består av sju ordinarie 
ledamöter och två ersättare. Utöver styrelsen finns en 
valberedning, en stadgekommitté och en grupp 
förtroendevalda revisorer.  

Styrelse
Ann-Marie Högberg, ordförande 
Ingrid Sandelin, vice ordförande 
Eva Sixt, ledamot
Gun-Britt Björevall, ledamot
Jenny Lénström, ledamot
Marja Hillerström, ledamot
Brita Karlsson, ledamot 
Solweig Backlund, ersättare  
Ann-Margret Blomquist, ersättare

Styrelse har under 2019 sammanträtt vid nio protokollförda 
styrelsemöten varav två möten sträckte sig över två dagar, ett 
möte var ett endagarsmöte och sex möten genomfördes över 
telefon. 

Ledamöter i arbetsutskottet (AU) har utöver ordförande 
Ann-Marie Högberg varit Ingrid Sandelin och Eva Sixt. 
AU har haft åtta protokollförda möten över telefon.  

Jenny Lénström har på egen begäran avsagt sig styrelsearbete 
sedan 31/7 2019.

Valberedning
Alf Andersson, Ordförande
Ulla Paulsson, Ledamot
Sonja Hall, Ledamot
Birgitta Odelstierna, Ledamot
Siv Nilsson, Ledamot

Stadgekommitté
Gunnar Hedberg, Ordförande
Bo Neikter, Ledamot
Göran Granerus, Ledamot
Alf Andersson, Ersättare

Revisorer
Gunnar Feucht, Auktoriserad
Anne Westergaard, Förtroendevald
Rolf Lundin, Förtroendevald
Göran Granerus, Ersättare 

Kansli
Under året har kansliet bemannats av tre fastanställda 
personer samt två projektledare.

Personal 
Lina Brustad, Kanslichef 
Anett Karlsson, Ombudsman 
Lars Tegermark, Kommunikatör 
Martina Takter, Projektledare
Linnea Isberg, Projektledare

Köpt tjänst
Åsa Jansson sköter via redovisningsföretaget Jaja Grafiska 
ekonomi och medlemsregister enligt avtal. Tjänsten 
motsvarar 50%.
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Det första målet med Anhörigas Riksförbunds 
verksamhet är att stötta anhöriga i deras situation 
för att bidra till bättre livskvalitet både för den 

som är anhörig och dennes närstående. Målgrupp är alla 
som är anhöriga till någon som på grund av sjukdom, 
ålderdom eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på 
egen hand. Under 2019 har vi arbetat med följande 
verksamheter för att stötta anhöriga. 

Anhöriglinjen
Anhöriglinjen är en nationell stödlinje för medmänskligt 
stöd, rådgivning och information. Anhöriga kan vända 
sig till Anhöriglinjen via telefon och e-post. Anhöriglinjen 
bemannas enligt fastställda tider av volontärer med egna 
erfarenheter av anhörigskap, samt vid behov av personalen 
på kansliet. Kopplad till Anhöriglinjen finns en expertgrupp 
som idag består av sakkunnig inom lagområden som LSS 
(Lagen om särskilt stöd och hjälp), SoL (Socialtjänstlagen) 
och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). 

Vid slutet av 2019 var det elva personer som kopplar in sig 
regelbundet efter ett uppgjort schema. Vi har genomfört 
tre träffar där volontärerna fått möjlighet att träffas och ta 
del av information och handledning. Att använda digitala 
möteslösningar som Skype och Zoom har visat sig svårt ef-
tersom det ställer krav på både teknisk utrustning och vana 
att använda sådana verktyg. Under kommande år behöver 
arbeta mer med att hitta bra lösningar för detta eftersom 
det är viktigt för våra volontärer att träffas och få stöd i sitt 
arbete och att vi kan fortsätta göra detta på ett hållbart sätt. 
Anhöriglinjepärmen har uppdaterats under året. 

Under 2019 har vi fortsatt att sprida information om 
Anhöriglinjen till exempel med kampanjer på Facebook och 
vår hemsida. När vi deltagit i media har vi varit noga med 
att nämna Anhöriglinjen. Vi har tagit fram ställ till våra små 
informationskort om Anhöriglinjen och fortsatt att sprida 
dem till väntrum mm. 

Under 2019 kom det 725 telefonsamtal och 167 mail till 
Anhöriglinjen vilket är en fördubbling av antalet kontakter 
jämfört med året innan. Trenden med en allt större övervikt 
mot samtal gällande psykisk ohälsa håller i sig från föregåen-
de år. Vi bedömmer också att allt fler yngre personer väljer 
att vända sig till Anhöriglinjen. 

Anhörighandboken
Anhörighandboken är en samling tips och råd till anhöriga 
som Anhörigas Riksförbund ligger bakom. Idag hittar man 
Anhörighandboken under en egen hemsida, 
www.anhorighandboken.se 
Anhörighandboken är mycket använd och länkas till från en 
lång rad av landets kommunala anhörigstöd. Den används 
även som material i en studiecirkel på Röda korset. Ett arbe-
te att förnya och uppdatera handboken planeras.

Anhörighälsa – ett digitalt livsstilsstöd
Under 2018 inledde Anhörigas Riksförbund ett samarbete 
med Göteborgs universitet kring ett digitalt livsstilsverktyg. 
Det var universitetet som tog kontakt med förbundet och 
berättade om ett verktyg som de utformat i ett forsknings-
projekt om diabetes. Syftet med verktyget är att åstadkomma 
självreflektion och på så vis hjälpa patienter att ta makten 
över sin livssituation och må bättre. Verktyget hade visat sig 
ha väldigt positiv effekt på patienter som lider av 
typ 2 diabetes främst genom att det bidragit till att sänka 
stressnivåerna hos patienterna. Verktyget är fritt för våra 
medlemmar att använda och information om detta finns på 
Anhörigas Riksförbunds hemsida. Under året har också 
Vi Anhöriga uppmärksammat projektet.

Stöd till anhöriga

Det andra målet med Anhörigas Riksförbunds 
verksamhet är att verka för att lokalföreningar 
bildas samt att stödja dessa i deras verksamhet. 

Målgrupp är våra medlemmar och lokalföreningar samt 
de som potentiellt skulle kunna bli nya medlemmar och 
lokalföreningar. Alla är välkomna som medlem i Anhörigas 
Riksförbund oavsett om man är anhörig eller inte. Under 
2019 har vi arbetat med följande verksamheter för att stötta 
våra lokalföreningar och verka för att nya ska bildas.  

Föreningsstöd
För att Anhörigas Riksförbund skall kunna nå sina mål 
behöver fler vara med och driva våra frågor. Att växa handlar 
framför allt om att få fler medlemmar i de befintliga lokal-
föreningarna, men också om att vara tillgängliga för perso-
ner som väljer ett medlemskap direkt i förbundet. Dessut-
om är det viktigt att det bildas fler lokalföreningar.
Under 2019 har representanter från både förbundsstyrelsen 
och kansliet besökt lokalföreningar runt om i landet. De har 
medverkat vid regionträffar, årsmöten och medlemsmöten. 
Flera lokalföreningar har haft jubileum under året, till exempel 
Tvååkers, Svedalas och Danderyds anhörigföreningar. 
Kansliets personal har gjort besök i kommuner runt om i 
landet och även om ingen ny förening tillkommit under 
2019 så är förarbetet klart i flera kommuner där nya 
föreningar kommer att starta under 2020, exempelvis 
Sävsjö, Haninge, Eskilstuna, Nybro, Umeå och Luleå.

Vision, värdegrund och ett uppdaterat 
intressepolitiskt program
På årsmötet i april påbörjades arbetet med att ta fram en 
gemensam vision för Anhörigas Riksförbund och alla 
lokalföreningar. Syftet med detta är att alla delar av förbun-
det skall komma närmare varandra och känslan av att alla 
jobbar i samma riktning skall bli tydligare. På samma sätt 
syftar en gemensam värdegrund till samsyn och 
samstämmighet. Under årsmötet genomfördes en workshop 
där arbetet med att ta fram en vision och en värdegrund 
påbörjades. En arbetsgrupp tillsattes innan sommaren som 
utarbetade ett förslag som under hösten gick ut på remiss 
till lokalföreningarna. Planen är att ta en gemensam vision 
och värdegrund på kongressen i april 2020.

Årsmötet gav även förbundsstyrelsen i uppdrag att se över 
och uppdatera det intressepolitiska programmet. Syftet med 

detta dokument är att förtydliga vilka frågor som 
organisationen arbetar med och i vilken riktning vi önskar 
att samhället utvecklas, både nationellt, regionalt och lokalt. 
Tanken är på så vis att dokumentet skall fungera som ett 
stöd i det opinionsbildande arbetet. Dokumentet bör 
regelbundet ses över, eftersom politik och andra omständigheter 
som påverkar vårt opinionsbildande arbete ständigt förändras. 
En arbetsgrupp tillsattes som utarbetade ett förslag som 
även det gick på remiss till lokalföreningarna under hösten. 
Ett färdigt förslag kommer att läggas fram för kongressen i 
april 2020.   

Vi Anhöriga och Förbundsnytt 
Vi Anhöriga är Anhörigas Riksförbunds medlemstidning 
och en av våra viktigaste medlemsförmåner. Under året har 
den utkommit i tre utgåvor varav ett dubbelnummer. Vi 
Anhöriga trycks i 6 000 exemplar varav merparten skickas 
direkt till våra medlemmar. Övriga tidningar går till 
prenumeranter såsom anhörigstöd, sjukhus mm, samt att 
de används i marknadsförningssyfte genom spridning till 
bibliotek, väntrum, mässor och konferenser. Det har blivit 
allt svårare att hitta annonsörer till Vi Anhöriga vilket innebär 
att tidningen är en stor kostnad för förbundet. I augusti 
diskuterade styrelsen utvecklingen av tidningen eftersom 
den även tar mycket tid i anspråk från kansliet. Eftersom 
tidningen är en viktig medlemsförmån och en bra plattform 
för att visa upp våra frågor inför allmänheten och hitta nya 
medlemmar bedömde styrelsen att tidningen ändå är viktig 
att prioritera, även om vi behöver arbeta med att hitta nya 
former för tidningen. 

Förbundsnytt är ett internt nyhetsutskick med aktuell 
information från ordförande och kansliet. Under året har 
det gått ut fem förbundsnytt via e-post till ordförandena i 
våra lokalföreningar samt med post till de som saknar en 
e-postadress.

Stöd till lokalföreningarna
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Hemsidan och Medlemsidorna 
I januari 2019 lanserades en ny hemsida. Det har sedan 
tagit tid att uppdatera alla texter men vid slutet av 2019 är 
hemsidan i princip komplett. Huvudmålgruppen för hemsidan 
är allmänheten. Tanken är att det skall vara lätt att hitta 
hemsidan om man googlar och att det tydligt ska framgå 
vilka vi är, vad vi gör och hur man kommer i kontakt med 
oss. Nu finns även länkar till landets samtliga kommunala 
anhörigstöd. Det som fortfarande är önskvärt är att lokal-
föreningarna får bättre ytor för sin information. Detta är 
något som behöver utvecklas bättre.

I slutet av 2018 genomfördes en enkät för att kartlägga 
medlemmarnas kommunikationsvägar och bland annat ta 
reda på hur medlemmarnas behov av medlemssidor såg ut. 
Resultatet visade att den mesta kommunikationen i förbundet 
sker via e-post och telefon. Det fanns ett önskemål om 
medlemsidor som är lätta att logga in på och som innehåller 
aktuell information. Däremot är behovet av en plattform för 
dialog minimalt. Vi bestämde oss därför för att bygga nya 
mycket enklare medlemssidor på den nya hemsidan som är 
lätta att logga in på och som innehåller information, mallar, 
protokoll och andra interna dokument. Medlemssidorna är 
färdiga och skall under våren 2020 lanseras för medlemmar-
na. 

Digitalisering för ökad demokrati
Under 2019 har vi med stöd från Socialstyrelsen drivit ett 
projekt som vi kallar Digitalisering för ökad demokrati. 
Bakgrunden är att vi i vår organisation ofta erfar den digitala 
klyftan och vi känner ett ansvar att arbeta med dessa frågor 
gentemot våra medlemmar, varav många står utanför den 
digitala världen. I projektet har vi haft en arbetsgrupp 
bestående av representanter från några lokalföreningar, 
förbundsstyrelsen samt kansliet. Tillsammans har vi haft 
möten där vi diskuterat hur vi kan utveckla en mer digital 
kultur inom Anhörigas Riksförbund för att på så vis göra 
våra medlemmar mer hemma i den världen. Det kan i sin 
tur göra att e-hälsa och digitala hjälpmedel inom vård och 
omsorg kan upplevas mer tillgängliga. Det kan också 
innebära att våra medlemmar får bättre tillgång till det 
offentliga samtalet, vilket är viktigt ur en demokratisk 
synvinkel. 

Detta projekt har varit en stor utmaning då så enkla saker 
som avsaknaden av egna datorer gör digitaliseringen svår. 
Ovan beskrivna enkätundersökning har legat till grund för 
arbetsgruppens arbete. Vi har utforskat möjligheten att ha 
ett eget intranät på Workplace, men valde under hösten att 

stänga ner det, då vi insåg att det var ett alldeles för stort 
kliv. Därför genomfördes heller inga utbildningar. Däremot 
tog vi fram en studiecirkel som bygger på filmer som finnas 
att ladda ner på vår hemsida, istället för att studiematerialet 
består av en bok. Dessa har demonstrerats på regionträffarna 
under året. Vi har utforskat möjligheten att genomföra 
webinarium, men fastnat i de tekniska lösningarna. I samtal 
med Studieförbundet Vuxenskolan har vi därför beslutat 
att under 2020 få stöd av dem så att vi kan använda deras 
teknik för att genomföra ett antal webinarium med olika 
teman. Även ovan beskrivna nya medlemssidor på vår 
hemsida är en del av detta projekt. 

Det tredje målet med Anhörigas Riksförbunds 
verksamhet är att påverka samhället så att anhörigas 
situation uppmärksammas. Det handlar om att 

öka medvetenheten om anhörigas livssituation hos allmänhet 
så väl som beslutsfattare. Som grund för det opinionsbildande 
arbetet finns det intressepolitiska programmet som förbundet 
tagit fram gemensamt. För att lyckas med påverkansarbetet 
jobbar vi på flera sätt. För att skapa folkopinion behöver 
vi sätta ljus på anhörigbegreppet och nå allmänheten via 
sociala och etablerade medier, men också de som redan är 
intresserade av våra frågor till exempel på mässor och 
konferenser. För att nå beslutsfattare behöver vi främst arbeta 
med att skapa personliga relationer till nyckelpersoner, till 
exempel på myndigheter och inom politiken. Under 2019 
har vi främst arbetat på följande vis för att uppmärksamma 
anhörigas situation.  

Sociala medier
Facebook är en viktig plattform för att snabbt nå ut med 
kommentarer på dagsaktuella händelser. Här delar vi 
artiklar, politiska debattinlägg och reflektioner som berör 
anhörigskapets alla frågor. Facebook har också blivit en 
viktig plats för att skapa gemenskap med andra intresseorga-
nisationer genom att vi länkar varandras inlägg och stöttar 
det som rör våra frågor.  Vi har ökat antalet följare från 
de 2 000 som vi hade med oss när vi gick in i 2019 
till ca 2 600 personer, vilket är en stor ökning. Det bästa 
sättet att få nya gillare är att sponsra vissa inlägg. Detta 
innebär att andra personer som inte brukar se våra inlägg 
får upp oss i sitt flöde. Varje gång vi sponsrar ett inlägg får 
vi ett gäng nya gillare som sedan hjälper till att sprida våra 
budskap. Jämfört med andra former av marknadsföring 
framstår detta som väl satsade pengar. Naturligvis är vi 
medvetna om att inte alla finns i sociala medier vilket 
medför att vi aldrig kommer kunna flytta över hela vår 
kommunikation mot allmänheten till de sociala 
plattformarna. 

Etablerade medier
Anhörigas Riksförbund arbetar dagligen med att skapa kon-
takter med etablerade medier. Under 2019 har vi medverkat 
i tidningar, radio och tv vid ett flertal tillfällen. Förbunds-
ordförande Ann-Marie Högberg har intervjuats i Studio ett 
i P1, P4 Västmanland och lokaltidningen Huddinge Direkt. 
Kanslichef Lina Brustad har bland annat medverkat i en 

stor artikel i Dagens Nyheter och under Almedalsveckan 
blev det ytterligare två reportage i samma tidning med fokus 
på anhörigskap och äldrevård. Kansliet har även bidragit 
till planering, fakta och tips på personer för medverkan i 
program som TV4 Nyhetsmorgon och radioprogram som 
Kropp och själ i P1 och Karlavagnen i P4. 

Anhörigveckan
Den Nationella anhörigveckan, som en gång instiftades 
av Anhörigas Riksförbund, gick som vanligt av stapeln i 
mitten av oktober och runt om i hela landet arrangerades 
föreläsningar och träffar. Kanslichef Lina Brustad höll i tre 
föreläsningar under veckan i Finspång, Hörby och Hel-
singborg och Anett Karlsson besökte Olofström. Dessutom 
arrangerade eller medverkade förbundsstyrelsens ledamöter 
vid träffar lokalt i sina hemkommuner. I förbundets sociala 
mediekanaler lyftes 90-kontot och Anhöriglinjen fram.

Almedalen
Den första veckan i juli medverkade Anhörigas Riksförbund 
med ett seminarium i Almedalen. Seminariet med titeln 
Vem betalar priset för det obetalda omsorgsarbetet 
genomfördes tillsammans med Nka och Region Värmland. 
Anhörigas Riksförbunds medverkan skedde inom ramen för 
projektet Uppdrag Anhörig som beskrivs nedan. Seminariet 
bestod av två korta föredrag av Petra Ulmanen (Stock-
holms universitet) och Lennart Magnusson (Nka), samt 
en paneldebatt med medverkande från Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Socialdemokraterna samt Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) och Jämställdhetsmyndigheten. Det 
blev ett välbesökt seminarium och bra kontakter etablerades 
med närvarande politiker och SKR, vilka sedan återupptogs 
under hösten.  

Opinionsbildning
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En nationell anhörigstrategi  
Tidigt i höstas fick Anhörigas Riksförbund en debattartikel 
publicerad i Dagens Samhälle. Det var en artikel signerad 
ordförande Ann-Marie Högberg som var en skarp kritik av 
regeringens beslut att utreda en nationell anhörigstrategi. 
Anhörigas Riksförbund var glada för initiativet att utreda en 
nationell anhörigstrategi, men i uppdraget till Socialstyrelsen, 
som kom i samband med presentationen av höstbudgeten, 
stod det att strategin endast skulle gälla anhöriga till äldre 
personer. För Anhörigas Riksförbund är det viktigt att hålla 
fast vid Socialstyrelsens definition att anhörig kan alla vara 
oavsett ålder och diagnos hos den närstående. Ett par veckor 
senare publicerades ytterligare en debattartikel i den politiska 
nättidningen Altinget. Den var underskriven av ett stort 
antal intresseorganisationer som Anhörigas Riksförbund 
samlat för att söka stöd i arbetet att påverka utformningen 
av uppdraget. Resultatet av dessa två debattartiklar, interpel-
lationer från riksdagsledamöter samt andra kontakter direkt 
med politiker på högsta nivå, fick regeringen att ändra sitt 
beslut så att den nationella anhörigstrategi som nu skall 
utredas ska gälla alla anhöriga. Detta är en fråga som 
Anhörigas Riksförbund drivit under en lång tid och det är 
nu av största vikt att vi fortsätter att bevaka det arbete som 
skall ske under 2020. 

Uppvaktningar, skrivelser, och debattartiklar
Anhörigas Riksförbund har under året uppvaktat SKR 
samt ett stort antal politiker på olika nivåer. Inför EU-valet 
skrev Ann-Marie Högberg ett brev som skickades till tjugo 
EU-kandidater där våra frågor presenterades och där vi 
efterfrågade ett engagemang för dessa på EU-nivå. Vi var 
också med på en skrivelse till Socialdepartementet till-
sammans med Forskarnätverket barn som anhöriga där vi 
efterfrågade ett komplement till hälso- och sjukvårdslagen 
att inkludera syskon till barn som är svårt sjuka eller har en 
funktionsnedsättning. Vi har skrivit tre uppmärksammade 
debattartiklar under året. Dels de som beskrivs ovan med 
anledning av utredningen av en nationell anhörigstrategi, 
samt en debattartikel, publicerad i Dagens Medicin som vi 
skrev tillsammans med ett stort antal intresseorganisationer 
och berörde behovet av hjälpmedel. 

Konferenser och seminarier
Under 2019 har Anhörigas medverkat vid ett stort antal 
konferenser och möten för att på plats bidra med vårt 
anhörigperspektiv. Vi har medverkat med en egen monter på 
mässan Leva & Fungera, Demensdagarna samt två 
Vuxensyskonkonferenser. Ann-Marie Högberg deltog vid 
en konferens om personcentrerad vård anordnad av Dagens 
Medicin, samt på Arbetsterapiforum. Anett Karlsson har 
deltagit vid en konferens för kontaktsjuksköterskor i Lund. 
Lina Brustad och Lars Tegermark deltog vid en utbildningsdag 
om vårdekonomi vid Lunds universitet. Därutöver har 
både Ann-Marie Högberg och Lars Tegermark representerat 
Anhörigas Riksförbund vid seminarier kring anhörigfrågan 
i riksdagen. 

De fjärde och femte målen med Anhörigas Riksför-
bunds verksamhet är att genom informations- och 
utbildningsinsatser, samt genom delaktighet i 

forskning och kunskapsutveckling inom anhörigområdet, 
nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete. 
Målgrupp är de som i sin yrkesroll träffar anhöriga samt 
forskare och beslutsfattare, men även anhöriga själva. Under 
2019 har vi lagt extra fokus på detta mål och genomfört en 
rad projekt som beskrivs nedan.

Anhörigriksdagen
Anhörigriksdagen är sedan drygt 20 år tillbaka en årligen 
återkommande tvådagarskonferens om anhörigfrågor. 
Den vänder sig till människor som i sin profession arbetar 
med anhörigfrågor, framför allt anhörigkonsulenter samt 
chefer och politiker inom kommun och landsting samt till 
människor som själva är anhöriga, med förhoppningen 
om att den skall fungera som en mötesplats där profession 
och anhöriga möts på lika villkor. 2019 års konferens hade 
temat Barn & unga och i marknadsföringen av konferensen 
försökte vi att utöver våra vanliga besökare även nå personer 
inom elevhälsan och andra yrkesgrupper som jobbar med 
barn och unga. Antalet betalande deltagare var 178 personer 
var av 37 personer var våra egna medlemmar vilket är en 
kraftig minskning från förra året. Orsaken var förmodligen 
att temat Barn & unga inte kändes helt självklart för många 
av våra medlemmar.  

Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med 
konferensen och att många besökte konferensen för första 
gången. Deltagarantalet var lägre även bland dem som 
besökte konferensen på grund av sin profession. Vi har varit 
i kontakt med personer som inte deltog för att höra orsaken 
och den anleding som framhållits i dessa samtal är kommu-
nernas kraftigt begränsade budgetar och svårigheten att få 
lov att åka på konferenser och annan fortbilning. En situation 
som vi spår kommer fortsätta under de närmaste åren och 
som innebär att vi måste anpassa konferensens storlek och 
innehåll. 

Under 2019 har därför vi beslutat oss för att flytta konferensen 
från Varberg, efter att den genomförts där i 21 år. Orsaken 
är att Varberg är ganska svårt att ta sig till från stora delar 
av Sverige, samt att konferensanläggningen är relativt dyr. 
Vi har inlett ett samarbete med konferensarrangören Meetx 

och tillsammans med dem har vi tagit in offerter från flera 
tänkbara kommuner. Valet föll slutligen på Karlstad. I 
samband med denna förändring fattades på inrådan från 
Meetx även beslut om att flytta konferensen till hösten, då 
maj är en konferenstät månad med hård konkurens från till 
exempel Demensdagarna. 

År Profession Medlemmar Totalt
2016 299  132  431
2017 309  84  393
2018 233  101  334
2019 141  37  178
Antalet deltagare, utveckling över tid 

Kartläggningen
Anhörigas Riksförbund har med finansiering från 
Socialstyrelsen genomfört en kartläggning av kommunernas 
anhörigstöd. Enkäter har gått ut till samtliga kommuner, 
varav drygt hälften har svarat. När det varit möjligt har 
det gjorts jämförelser med den tidigare kartläggning som 
Socialstyrelsen genomförde för ett antal år sedan. Materialet 
har sammanställts i en rapport och en databas som kommer 
läggas ut på vår hemsida, samt distribueras till våra 
lokalföreningar och samtliga kommuner under 2020. 

Uppdrag Anhörig
Under 2019 har Anhörigas Riksförbund tillsammans med 
Nka drivit ett ettårigt projekt med finansiering från 
Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med projektet var dels 
att sammanställa Svensk forskning som närmar sig anhö-
rigfrågorna ur ett genusperspektiv, dels att via en kampanj 
öka medvetenheten kring anhörigfrågorna hos allmänheten. 
Den första delen genomfördes av Nka och den andra av 
oss. Vår del resulterade i vår medverkan i Almedalen, en 
rad möten med politiker och andra beslutsfattare då vi lyft 
genusperspektivet i anslutning till anhörigfråga, en kampanj 
i sociala medier samt en skrift där vi sammanställt anhörigas 
egna berättelser som sin livssituation.

Forskning och utbildning
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Överlevnadstips för anhöriga  
Överlevnadstips för anhöriga är ett projekt som finansierats 
av Postkodstiftelsen och som inneburit att vi kunnat ta 
fram fyra filmer som fungerar som diskussionsunderlag till 
en studiecirkel. Filmerna handlar om saker som är viktiga 
att tänka på när man är anhörig, till exempel att man skall 
våga be om hjälp och att man skall vara rädd om sig själv. 
Filmerna finns nu på vår hemsida som tillsammans med 
information om studiecirkelns upplägg ska spridas till våra 
anhörigföreningar och kommunala anhörigstöd. 

Informationskampanjen
Under 2019 har Anhörigas Riksförbund genomfört en 
informationskampanj om anhörigas rättigheter tillsammans 
med Röda korset. Kampanjen har bestått av affischer som 
spridits till landets sjukhus, vårdcentraler och andra verk-
samheter där anhöriga kan se dem. Informationen fokuserar 
på möjligheten att söka stöd hos kommunen eller i en 
förening. Där finns även information om Anhöriglinjen. 

Utbildning för anhörigkonsulenter 
Tillsammans med Helsjöns folkhögskola har Anhörigas 
Riksförbund startat en utbildning för anhörigkonsulenter. 
Anledningen till detta initiativ är en upplevd avsaknad av 
utbildningsmöjligheter för en yrkeskategori som saknar en 
tydlig identitet. Utbildningen är under ett år på halvfart, 
distans och 19 deltagare från hela Sverige antogs. Kursen 
är uppskattad och en ny intagning planeras under hösten 
2020. 
Remisser och utredningar 
Under det gågna året har Anhörigas Riksförbund varit 
remissinstans för nationella vårdprogram gällande olika 
cancerformer samt för Nationell handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet inom hälsp- och sjukvården. Vi har i 
remissvaren betonat vikten av att anhörigas situation 
uppmärksammas och belyses i alla nationella vårdprogram 
och handlingsplaner och att frivillighet måste vara grund-
läggande för anhörigas medverkan. Remisser vi svarat på 
är bland andra: Stärkt kompetens i vård och omsorg och 
slutbetänkande från utredningen Reglering av yrket under-
sköterska. Vi intervjuades av Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys i anslutning till en utredning om välfärdstek-
nologi, samt av Fortes i anslutning till en utredning om nya 
forskningsbehov inom hälsovårdsområdet. 

Anhörigas Riksförbunds Anett Karlsson deltar regelbundet 
i Socialstyrelsens rådgivande nämnd för funktionshinder-
frågor, ett av myndighetens rådgivande organ. I nämnden 
avhandlas övergripande och principiella frågor av betydelse 
för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. 
Deltagandet ska ses som mycket viktigt för att anhörig-
perspektivet ska hållas färskt på myndigheten. Anhörigas 
Riksförbund sitter också med i Socialdepartementets utred-
ning om en ny socialtjänstlag under ledning av Margareta 
Winberg. Här har vi gjort flera inspel i de fall där anhörig-
perspektivet riskerar att hamna i skymundan.

En förutsättning för att kunna bedriva ett framgångs-
rikt arbete i civilsamhället är samverkan med andra 
organisationer och berörda myndigheter. Under 

2018 har samverkan med följande organisationer och 
myndigheter vara särskilt framtränande:  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
Som part i Nka sitter förbundsordförande Ann-Marie Högberg 
med i styrgruppen som har regelbundna sammanträden. 
Utöver denna kontakt har kansliets personal gjort flera 
besök hos Nka under året och ett reportage om Lennart 
Magnusson i Vi Anhöriga. Vi har drivit två projekt tillsam-
mans, dels Uppdrag Anhörig som vi sökte gemensamt från 
Jämställdhetsmyndigheten. Dels medverkade Nka i arbetet 
med att kartlägga de kommunala anhörigstöden.  

Eurocarers
Eurocarers är en europeisk paraplyorganisation för anhörig-
föreningar i Europa där Anhörigas Riksförbund länge vart 
medlem. I år medverkade kansliets personal samt Ingrid 
Sandelin från förbundsstyrelsen vid Eurocarers årsmöte 
i Köpenhamn. Projektledare Martina Takter medverkade 
vid en forskarkonferens i Italien. Kommunikatör Lars 
Tegermark reste till Skottland Som en del av Eurocarers 
delegation vid den skotska Anhörigriksdagen. Lars har även 
deltagit vid ett kunskapsmöte om e-hälsa i Bryssel. Carers 
Finland kom på studiebesök till Anhörigas Riksförbund där 
kansliets personal samt Marja Hillerström och Brita Karlsson 
deltog. Brita inbjöds efter det att delta vid en konferens i 
Finland. Under hösten föreläste Lina Brustad om förhål-
landena för anhöriga i Sverige på ett frukostmöte i Oslo 
där representanter från Stortinget medverkade. I samband 
med detta bjöds kansliets personal även in till att medverka 
vid avslutningen av EU-projektet InforCare i Kristiansand. 
Inför 2020 planeras Eurocarers även ta en större roll i 
Anhörigriksdagen. 

Ideell Arena
Anhörigas Riksförbund är sedan 2017 en del av den ideella 
organisationen Ideell Arena som är ett samarbete mellan ett 
nittiotal idéburna organisationer i Sverige. Ideell Arena star-
tades år 1998 av forskare och ledare från den ideella sektorn 
och verksamheten bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt 
lärande. I fokus står utveckling av ledning och styrning i 
den ideella sektorn. Detta görs genom ledarprogram, 
mötesplatser, nätverk och främjande av forskning. Under 
2019 har kanslichef Lina Brustad ingått i ett nätverk av 
kanslichefer som ansvarar för små kanslier som driver stora 
frågor. I juni medverkade även övrig personal på en fort-
bildningsdag i Stockholm som vände sig specifikt till små 
kanslier.  

Studieförbundet Vuxenskolan
Sedan flera år har Anhörigas Riksförbund haft ett samver-
kansavtal med Studieförbundet Vuxenskolan (SV). Det har i 
praktiken inneburit att det finns möjlighet för 
Anhörigas Riksförbund att söka stöd hos SV till exempel 
med utbildningar, framtagandet av nya studiecirklar och 
i olika arrangemang. SV kan också bistå med sitt nätverk 
av andra intresseorganisationer och på lokal nivå finns det 
möjlighet att låna lokaler och få hjälp med praktiska saker 
så som kopiering. 

Helsjöns folkhögskola
Anhörigas Riksförbund har tillsammas med Helsjöns folk-
högskola startat en utbildning för anhörigkonsulenter som 
beskrivs på sid 13. Helsjön har i och med den gemensamma 
utbildningen kommit att bli en viktig samarbetspartner för 
Anhörigas Riksförbund. 
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Röda Korset
Under 2019 har Anhörigas Riksförbund genomfört en 
informationskampanj tillsammans med Röda Korset som 
beskrivs på sid 13. Röda Korset är en viktig samarbetspartner 
för förbundet eftersom de har god insikt i anhörigas behov 
och sedan en lång tid tillbaka driver verksamhet i syfte att 
stötta anhöriga. Det pågår diskussioner om fler framtida 
gemensamma projekt bland annat med fokus på personer 
som nyligen migrerat till Sverige och där både Röda Korset 
och Anhörigas Riksförbund ser att behovet av stöd och 
hjälp är stort.  

Bräcke Diakoni
Bräcke Diakoni driver ett flertal projekt med tydligt 
anhörigfokus. Projektet Vuxensyskon finansieras av Allmäna 
arvsfonden och här har Anhörigas Riksförbund deltagit 
under 2019. Anhörigföreningen i Göteborg har också 
deltagit i ett annat av Bräckes projekt, Trialog. Framgången 
för dessa båda projekt har lagt grunden för at framtida 
samarbeten mellan Anhörigas Riksförbund och 
Bräcke Diakoni ska ses som troliga. 

Hälsoteknikcenter Halland
Anhörigas Riksförbund har inlett ett samarbete med 
Hälsoteknikcenter Halland, ett EU-finansierat projekt där 
alla kommuner i Halland, Regionen samt Högskolan i 
Halmstad samverkar för att utveckla ny teknik inom vård 
och hemsjukvård. Anhörigas Riksförbund har blivit tillfrågade 
att fungera som bollplank och experter. Detta samarbete 
sker tillsammans med Anhörigföreningen i Halmstad och 
kommer att utvecklas under 2020. 

För att Anhörigas Riksförbund skall ha förutsättningar 
att fortsätta vara en organisation med trovärdighet 
och stort kunnande måste organisationen ha en stabil 

ekonomisk situation och skötas på ett professionellt och 
framåtsyftande sätt. En stor organisation som Anhörigas 
Riksförbund kräver även rutiner för det administrativa 
arbetet och de demokratiska processerna samt väl fungerande 
stödstrukturer för det arbete som åligger de förtroendevalda. 
Andra viktiga arbetsuppgifter är hanteringen av medlemsre-
gistret samt förbundets ekonomi.  
 
Bredda intäktsbasen 
Under 2019 har vi fortsatt arbetet med att bredda intäktsbasen. 
Syftet har varit att skapa en tryggare situation för förbundet 
där vi inte längre är beroende av bidrag från endast ett håll. 
Arbetet har dels handlat om att söka statsbidrag och pro-
jektmedel från fler myndigheter än Socialstyrelsen och från 
olika fonder. Vi har gjort ansökningar till Folkhälsomyndigheten 
och Carl Jönssons understödstiftelse, där vi fått bifall inför 
2020 samt Jämställdhetsmyndigheten och Arvsfonden, där 
vi fick avslag. Tillsammans med Helsjöns folkhögskola fick 
vi från Uppsala Hemsysterfond medel till vår utbildning för 
anhörigkonsulenter och från Varbergs kommun sökte vi ett 
bidrag till Anhörigriksdagen som bifölls. Under 2018 blev 
vi beviljade ett 90-konto och under 2019 har vi genomfört 
ett par insamlingskampanjer i sociala medier vilket har 
inneburit några mindre intäkter. I november 2019 genom-
fördes in insamlingskonsert i Varbergs kyrka i samarbete 
med Svenska kyrkan och Rotary som genererade en större 
summa som kommer att överlämnas i januari 2020. 
Insamlingsverksamheten behöver fortfarande utvecklas. 

Årsmötet
Årsmötet genomfördes den 5-6 april i Karlstad. Ett 80-tal 
deltagare, varav 61 ombud, fanns på plats. Det blev två trevliga 
dagar där första dagen användes till förhandlingar. Två mo-
tioner behandlades. En handlade om att utse årets 
anhörigkommun och en om att utse ambassadörer, båda 
motionerna bifölls av årsmötet. Styrelsen förde även fram 
ett eget förslag om att uppdatera det intressepolitiska 
programmet. Under dag två hade vi besök av Erik Wagner 
från Idealistas förlag som höll en workshop där arbetet med 
ett ta fram en gemensam vision och värdegrund för förbundet 
inleddes. För att diva vidare arbetet med att uppdatera det 
intressepolitiska programmet samt att ta fram en värdegrund 

och vision, beslutades att det skulle tillsättas två arbets-
grupper. Dagen avslutades med ett pass där ombuden fick 
gruppera sig som de ville utifrån samtalsämnen som de 
själva valde.

De förtroendevaldas arbete
Styrelsearbetet har löpt på under hela året med regelbundna 
sammanträden där styrelsen tagit ett övergripande ansvar för 
förbundets arbete och utveckling. Under hösten tillsattes en 
arbetsgrupp för planeringen av Anhörigriksdagen 2020. 
Ledamöterna har även arbetat med att representera förbundet 
till exempel i olika nätverk, utredningar och i media, samt 
att svara på remisser och framställa debattartiklar och 
skrivelser (se tidigare avsnitt). Under hela året har kansliets 
personal stått till förfogande för styrelsen, så väl som 
valberedning, stadgekommitté och revisorer i deras arbete. 

Administration
I kansliets arbetsuppgifter ingår utöver att driva och utveckla 
verksamheten också att sköta den löpande ekonomin och 
annan administration. I detta arbete ingår till exempel att 
ta fram och följa upp en budget samt det årliga ansöknings-
förfarandet till Socialstyrelsen som löper över hela året med 
ansökan, revidering av ansökan efter besked om bidrag samt 
återrapportering av verksamheten. Årsmötet innebär en del 
administrativ arbete med de handlingar som skall färdigställas.
Uppdateringar av medlemsregistret är ett annat viktigt om-
råde som löper under hela året. 

En stabil och hållbar organisation
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Tillsammans 
är vi starka!
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