
Föreningen för Anhörigvårdare 
          i Halmstad – FAV

Verksamhetsberättelse 2014
Mycket har gjorts, det mesta är ogjort och mer bör göras!

Föreningen för Anhörigvårdare i Halmstad, FAV, arbetar med att ge stöd åt och stärka 
anhörigvårdare och närståendes situation i samhället. Föreningen är ansluten till Anhörigas 
Riksförbund.

FAVs mål är, enligt stadgarna, att
• stödja anhörigvårdare och närstående samt att tillvarata deras intressen
• vara opinionsbildare, remissinstans och informationsspridare

Verksamhetsåret 2014 har varit ytterligare ett aktivt år. Under året har vårt samarbete med 
socialförvaltningen ökat via anhörigkonsulenten Niklas Milén. Ett fördjupat samarbete har 
kommit till stånd under året med Neuroförbundet, Parkinsonförbundet samt 
Regionhandikapprådet Region Halland. Samarbetet fortsätter och har hittills resulterat i ett 
seminarium den 15 maj med tema ”Framtidens boende för personer med neurologiska 
diagnoser”. Samarbetet i sakfrågor fortsätter som tidigare med olika aktörer.

FAV fortsätter att följa utvecklingen gällande olika frågor i kommunen samt att utveckla 
och fördjupa samarbetet med kommunens anhörigkonsulenter. Konsulenterna har varit 
adjungerade till styrelsemötena och representerats av Magnus Palmqvist eller Anette 
Håkansson.

FAVs årsmöte hölls den 26 februari 2014 på Alla Hjärtans Hus med 44 engagerade 
medlemmar. Inbjudna gäster var Alf Andersson, ordförande i Anhörigas Riksförbund, 
AHR, Mailis Lundgren, AHRs kanslichef,  Åsa Jansson, ekonom, Anett Karlsson, 
ombudsman på AHR,  som med den äran också fungerade som årsmötesordförande samt 
anhörigkonsulent Magnus Palmqvist.

Styrelsen har under 2014 haft  elva ordinarie styrelsemöten samt ett extra styrelsemöte. 
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande Gun-Britt Lydén
Sekreterare Maud Raask
Kassör Ingrid Samson
Ordinarie ledamöter Margaretha Tengroth, Elisabeth Widmaier, Kenneth Eriksson
Ersättare Anita Welin
Revisor Ola Löfquist
Revisorsersättare Göran Wallinder

Adjungerad till styrelsen under hösten har varit Emma Bjärgvide.
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FAV har under året haft representanter i
• Rehabiliteringsklinikens patient- och närståenderåd (Gun-Britt Lydén, ordförande)
• Medicinklinikens patient- och närståenderåd (ordförande)
• Strategiska Cancerenheten i region Halland (ordförande)
• Palliativa processen region Halland (ordförande)

Anhörigas Riksförbunds kongress och årsmöte i Karlstad
Den 24 – 26 april representerades FAV av ordförande Gun-Britt Lydén och sekreterare 
Maud Raask. 

Nationellt kompetenscentrum Anhörigas, NkA, mötesdag den 27 november
Vid NkAs mötesdag den 27 november deltog två styrelseledamöter och två medlemmar. 

Högskolan och Vårdvux
• Vid Högskolan i Halmstad informerade Gun-Britt Lydén, ordförande, och Magnus 

Palmqvist, anhörigkonsulent, blivande distriktssköterskor med information om 
FAV och kommunens anhörigstöd liksom för blivande undersköterskor vid 
VårdVux Sannarp 

• Gun-Britt Lydén, FAV, deltog tillsammans med anhörigkonsulent Anette 
Håkansson med information om FAV och kommunens anhörigstöd vid en 
utbildning anordnad för anhöriga av demensteamet 

Konferenser
• Anhörigriksdagen i Varberg 20 – 21 maj representerades av tre styrelseledamöter
• I Region Hallands konferens ”Delaktighet och bemötande” i Arenahallen den 5 

november deltog tre ledamöter från styrelsen 
• Till konferensen ”Sammanhållen vård och omsorg för äldre” i region Halland den 

17 november deltog fyra ledamöter från styrelsen samt en medlem 

Övrigt
• Anhörigföreningen i Mölndal inbjöd anhörigföreningarna i Hallandsregionen till ett 

dialogmöte den 31 januari. FAVs styrelse representerades av fyra ledamöter. 
• Styrelsen var inbjuden till ett studiebesök i Helsingborg den 13 juni med anledning 

av styrelsens intresse för ett väl fungerande anhörigcentrum. Fyra ledamöter ur 
styrelsen, anhörigkonsulent Magnus Palmqvist samt Rose-Marie Henriksson, vice 
ordförande i Hemvårdsnämnden, deltog. 

• Gun-Britt Lydén har gjort studiebesök den 5 juni på Vallås äldreboende gällande 
”Kultur för äldre”. Musikens inslag presenterades i en artikel i AHRs 
medlemstidning ”Vi anhöriga”. 

• Den 30 september gjorde Gun-Britt Lydén och Margaretha Tengroth ett 
studiebesök på Frennarps äldreboende med anledning av ett nyskapat ”utegym” för 
de boende. Även från detta finns en artikel i AHRs medlemstidning.

Information
• Under året har Gun-Britt Lydén informerat ett flertal PRO-avdelningar om 

föreningens verksamhet liksom till socialförvaltningens chef, Hans-Jörgen 
Wahlhed, Martin Odd, Bildningsförbundet, Röda Korset samt Cederbonds 
Hemtjänst 

• Gun-Britt Lydén inbjöds till Akvarellens servicehus den 27 mars för att närvara vid 
en anhörigträff

• Information har även lämnats vid arbetsplatsträff på myndighetsenheten, 
hemvårdsförvaltningen
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Diagnosföreningar
• Gun-Britt Lydén närvarade vid Strokedagen den 13 maj
• Två ledamöter närvarade vid Alzheimerdagen den 24 november.
• Gun-Britt Lydén var inbjuden som föreläsare under temat ”Vi finns för Dig” vid 

Neurodagen den 27 september

Nationella anhörigveckan
Den nationella anhörigveckan inleddes med information och marknadsföring av FAVs 
verksamhet och kommunens anhörigstöd på Maxi Flygplatsen och Eurostop den 6 oktober. 
Informationen gavs från kommunens anhörigstöd samt tre ur styrelsen. 

Radio Halland intervjuade Gun-Britt Lydén om anhörigvårdarens situation.

På Strandgatan 20 samma dag firades den nationella anhörigdagen med en öppen 
föreläsning av Lisbeth Carlborg, präst och författare. Temat var ”Tankar om konsten att 
leva”. En mycket uppskattad föreläsning.

Veckan avslutades med en anhörigfest på Vallås i Gyllene-Tider-salen med god mat och 
underhållning av Malin Olsson, sång, och Andreas Lindgren, musik, under temat ”En resa i 
musikens värld”. 

Anhörigcafé
Anhöriga och närstående har samlats var 14e dag under vår- och höstterminerna på Vallås 
och i Oskarström. Träffpunkterna är ett samarbete mellan FAV, kommunens 
anhörigkonsulent och diakoner. 

Regionmöten
Två regionmöten har genomförts under året. Vid första mötet diskuterades bland annat 
stadgefrågor. 

Vid det andra mötet kunde FAV inte närvara men informerades om det allmänna 
misstroende som numera finns för sittande förbundsstyrelse. Detta har resulterat i en 
förklaring om misstroendevotum mot sittande förbundsstyrelse från samtliga 
anhörigföreningar i Hallandsregionen. Dessutom har mer än hälften av 
anhörigföreningarna i Sverige deltagit i protestaktionen. 

Gun-Britt Lydén var inbjuden som gäst till Tvååkers anhörigförenings sommarfest i Stigs 
Lada, där information gavs om FAVs verksamhet och mål.

Övriga möten
• Maud Raask och Ingrid Samson har under året fortsatt samarbetet med Ing-Marie 

Norin, som arbetar med Region Hallands länsövergripande rehabiliteringsprogram 
för strokepatienter 

• Gun-Britt Lydén och Bo Gardahl, ordförande Parkinsonföreningen, har haft två 
möten med avdelningschef Berit Pettersson och parkinsonsjuksköterskor på 
neurologavdelningen. Den nye ordföranden i Parkinsonföreningen, Göran 
Åkermark, presenterades vid det senaste mötet.

Dialogmöten med Hemvårdsnämnden och hemvårdsförvaltningen
Till två dialogmöten med Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Mankell, vice 
ordförande Rose-Marie Henriksson samt hemvårdsförvaltningens chef Lisbeth Svensson 
har Gun-Britt Lydén, FAVs ordförande, varit inbjuden. Kommunala Handikapprådet 
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(KHR) ordförande har under året inte deltagit. FAV har haft möjlighet att ställa frågor och 
framföra synpunkter som berör FAVs verksamhet. 

Kontinuerliga möten har genomförts med Jennie Vidal, vice bitr äldreomsorgschef/
stabschef/kvalitetssamordnare.

Chefsmöten
• Gun-Britt Lydén har under året haft möten med chefer på olika nivåer inom hem-

vårdsförvaltningen för att framföra synpunkter/kritik som anhörig delgett FAV

Möten med socialförvaltningen
• Gun-Britt Lydén har representerat FAV vid ett flertal möten, PRIO psykisk ohälsa, 

Intresseråd, samt anhöriggrupp 

Medlemsträffar
• Under året har två medlemsbrev skickats ut
• Information har givits en gång i månaden vid medlemsträffar, som genomförts i 

samband med gemensamma luncher på Strandgatan 20. Medlemsträffarna planeras 
att återkomma under 2015.

• FAV inbjöd till medlemsträff med julkaffe den 3 december. Ett trettiotal 
medlemmar deltog. Elisabeth Frost-Josefsson återgav sin reseskildring från Indien, 
som blev mycket uppskattad. 

Inbjudan har skett via annons under Föreningsaktuellt i Hallandsposten.

Föreläsning
Den 26 november arrangerade FAV en öppen föreläsning på Karl XI under temat 
”Rehabilitering” med föreläsare Ing-Marie Norin, Region Halland, och Leif Hjerpe, VD 
NeuroOptima. Inbjudan har skett via annons under Föreningsaktuellt i Hallandsposten.

Inbjudna gäster
Under 2014 har FAV vid sina styrelsemöten haft följande gäster:

• Lena Jihem berättade om sina upplevelser i samband med och efter sin 
strokediagnos 

• Madeleine Sundling, studerande arbetsterapeut, informerade om sitt examensarbete 
vid Lunds Universitet

• Annelie Georgsson, kurator vid minnesmottagningarna, Region Halland
• Anna Bernulf Jansson, inspektör hemvårdsförvaltningen
• Benjamin Kong, läkare och akupunktör
• Ermin Skoric, myndighetschef hemvårdsförvaltningen
• Stina Grönvall, kostutvecklare hemvårdsförvaltningen
• Maria Hellström, undersköterska, redovisade från BPSD-mätinstrumentet 

(Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)
• Kerstin Eriksson, kvalitetsutvecklare hemvårdsförvaltningen, lämnade information 

om nya bestämmelser från den 1 januari 2015 gällande servicelägenheter  

Examensarbete vid Lunds Universitet
Åtta anhöriga medlemmar har deltagit vid en enkätundersökning kallad ”Anhörigvårdares 
upplevelser av deras aktivitetsbalans i vardagen”. Arbetet är slutfört och redovisat för 
styrelsen. Slutprodukten av examensarbetet kan vid förfrågan överlämnas. Kontakta e-
mailadress: maudraask@yahoo.se
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Forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad
Förarbete till ett projekt kallat ”Anhörigvård i förändring – när båda är i behov av stöd” har 
genomförts under 2014. Etikansökan är beviljad av Etiska Nämnden. Projektet startar 
snarast möjligt 2015. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan, Föreningen för 
Anhörigvårdare och anhörigteamet. Projektansvarig är Margaretha Pejner, medicine 
doktor, universitetslektor i omvårdnad och Kristina Ziegert, medicine doktor, docent i 
omvårdnad

Gåvor
Föreningen för Anhörigvårdares, FAV, styrelse vill framföra ett speciellt tack till familjen 
Karl-Gustav Andersson för den fina gåvan till ”Karl-Gustav Anderssons minne”. 
Föreningen vill även tacka för den gåva som erhölls bestående av en kollekt från 
Sperlingsholms Kyrka.

Slutord
Föreningen för Anhörigvårdares styrelse vill tacka Studieförbundet Vuxenskolan för god 
service under det gångna året. Styrelsen vill också framföra ett tack till medlemmarna för 
visat intresse under det gångna året. Styrelsens strävan inför det nya verksamhetsåret är att 
företräda och påvisa anhöriga och dess närståendes livssituation. 

Det är av största betydelse för god vård och omsorg att all kompetens tas tillvara, både den 
erfarenhetsmässiga och den professionella. Vi arbetar i partnerskap med upplevelsebaserad 
kvalitetsutveckling, för att anhöriga och dess närstående ska få bästa stöd och livskvalitet. 

FAV hade 105 medlemmar den 31 december 2014. Årsavgiften för 2014 var 150 kr. och 
beräknas bli oförändrad under 2015.  Inbetalningen för 2015 på 150 kr insätts på 
bankgironummer 5930-6787.

Halmstad den 3 januari 2015
Styrelsen för Föreningen för Anhörigvårdare i Halmstad, FAV

Gun-Britt Lydén Kenneth Eriksson

Maud Raask Ingrid Samson

Margaretha Tengroth Elisabeth Widmaier
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