
Verksamhetsberättelse 2015

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

Anhörigföreningen i Halmstad arbetar med att ge stöd åt och stärka anhöriga och närståendes 
livssituation i samhället. Föreningen är ansluten till Anhörigas Riksförbund.

Anhörigföreningen i Halmstad har som mål att
• stödja anhöriga oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning hos den närstående samt 

tillvarata deras intressen
• vara opinionsbildare, remissinstans och informationsspridare
• genom utbildnings- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas

arbete
 
Verksamhetsåret 2015 har varit ytterligare ett aktivt år. Vårt samarbete kvarstår som tidigare med 
anhörigkonsulenterna, både inom hemvårds- och socialförvaltningen. Anhörigåret 2015 har 
föranlett ett ökat samarbete mellan Attendo, Aleris, Neuroförbundet, Parkinsonföreningen,  
Regionhandikapprådet Region Halland, Frösunda Assistans samt Bräcke diakoni. Samarbetet med 
Högskolan i Halmstad har fördjupats med två forskningsprojekt. Samarbetet med Studieförbundet 
Vuxenskolan fortsätter som tidigare liksom i sakfrågor med olika aktörer.

Föreningens styrelse följer med stort och fördjupat engagemang utvecklingen gällande olika frågor i
kommunen som berör anhöriga och dess närstående. Utvecklingen ska även kännetecknas av god 
samverkan genom ömsesidiga dialoger med olika aktörer på alla nivåer inom området. 

Anhörigkonsulenterna Magnus Palmqvist eller Anette Håkansson har varit fortsatt adjungerade till 
styrelsemötena.

Föreningens årsmöte hölls den 25 februari 2015 på Strandgatan 20 med 37 röstberättigade och  
engagerade medlemmar. Ordförande Gun-Britt Lydén hälsade samtliga välkomna samt de inbjudna 
gästerna Anneli Ovik, Studieförbundet Vuxenskolan, anhörigkonsulenterna Anette Håkansson och 
Magnus Palmqvist. Bertil Nilsson, tillfrågad årsmötesordförande, hälsades speciellt välkommen för 
att han ställt upp med kort varsel när den tilltänkte ordföranden blev sjuk.

Vid årsmötet presenterades uppsatsen ”Betydelsen av anhörigstöd - Anhörigstöd inte bara 
anhörigkonsulentens ansvar.” Linda Johansson och Angelica Sjelin, högskolestuderande, 
presenterade  uppsatsen som även Angelica Uhlin medverkat i.



Styrelsen har under 2015 haft  elva protokollförda ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande . 
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Ordförande Gun-Britt Lydén
Vice ordförande Maud Raask
Sekreterare Emma Bjärgvide
Kassör Ingrid Samson
Ordinarie ledamöter Marita Andreasson, Elisabeth Widmaier, Kenneth Eriksson
Ersättare Anita Welin
Revisor Ola Löfquist
Revisorsersättare Göran Wallinder

Föreningen har under året haft representanter i
• Rehabiliteringsklinikens patient- och närståenderåd (Gun-Britt Lydén)
• Medicinklinikens patient- och närståenderåd (Gun-Britt Lydén)
• Strategiska Cancerenheten i Region Halland (Gun-Britt Lydén)
• Forskningsprojekt ”När båda behöver stöd”, Högskolan i Halmstad (Gun-Britt Lydén)
• Forskningsprojekt, ”Aging and Self-management”, Högskolan i Halmstad (Gun-Britt Lydén 

ingår i styrgruppen) , 

Anhörigas Riksförbunds extrakongress i Jönköping
Vid förbundets extrakongress deltog Kenneth Eriksson, Ingrid Samson och Margaretha Tengroth. 
Anledningen till extrakongressen var att misstroendevotum väcktes mot sittande förbundsstyrelse. 
Ledamöterna valde att avgå i samband med extrakongressen. Som en av de nyvalda ledamöterna 
gick Maud Raask in som ordinarie.

Anhörigas Riksförbunds årsmöte och ordförandekonferens i Barkarby
Den 17 - 18 april representerades föreningen av ordförande Gun-Britt Lydén, Elisabeth Widmaier 
och Ingegerd Nilsson. 

Högskolan och VårdVux
Samarbetet har fortsatt med Högskolan och VårdVux i Halmstad genom delaktighet i utbildning för 
blivande distriktssköterskor samt undersköterskor. Gun-Britt Lydén och Magnus Palmqvist har 
medverkat för att lyfta anhörigperspektivet via föreningen och anhörigstödet. 

Gun-Britt Lydén har informerat om föreningens verksamhet och mål vid hemvårds- och 
socialförvaltningen, Frösunda assistans, anhöriggrupper samt vid utbildning anordnad för anhöriga 
av demensteamet.

Konferenser
• Anhörigriksdagen i Varberg 5 - 6 maj representerades av tre styrelseledamöter, Gun-Britt 

Lydén, Ingrid Samson och Marita Andreasson
• Gun-Britt Lydén var inbjuden till  Region Hallands konferens om ”Framtidens forskning 

inom hälsa och sjukvård”  den 12 november i Varberg.

Övrigt
• Gun-Britt Lydén har gjort studiebesök den 24 augusti på Åbräddens äldreboende, Råå, 

Helsingborg. Inbjudan kom från PRO.
• Med anledning av styrelsens intresse och engagemang för ett väl fungerande 

anhörigcentrum m m har styrelsen arrangerat två studiebesök, ett till Äldrecentrum Ekedal, 
Skövde, den 31 augusti samt ett till Solhaga, avdelning Aspen, Falkenberg, den 12 
november, där man har en verksamhet som är uppbyggd för yngre personer med 



demensdiagnos. På dessa studieresor har ledamöter ur styrelsen (Gun-Britt Lydén, Marita 
Andreasson och Ingrid Samson) samt några av  kommunens tjänstemän från hemvårds- och 
socialförvaltningen deltagit. Utvärderingen från dessa studiebesök kommer att ske separat 
från respektive sida, eftersom styrelsens ledamöter har uppmärksammat behovet ur ett 
bredare perspektiv. 

• Den 21 oktober anordnades ”Funkismello'” i Gullbranna, där ungdomar med 
funktionsnedsättning presenterade ett gediget och trevligt program (Gun-Britt Lydén och 
Maud Raask deltog)

• Kontaktpersonen för Anhörigföreningen har under 2015 haft 260 samtal med förfrågan om 
hjälp och stöd samt önskemål om medmänskligt samtal. Därutöver har kommunikation via  
sms och mail till stor del förekommit.

Anhörigåret 2015
Under Anhörigåret 2015 har information och kunskap med fokus på anhörigperspektivet varit 
prioriterade områden: 

• Nationella Anhörigdagen den 6 oktober, samarbete med både privata och kommunala 
aktörer

• Region Halland via Patient- och närståenderådet, Rehabiliteringskliniken, Hallands Sjukhus,
Halmstad

• Region Halland via Patient- och närståenderådet, Medicinkliniken, Hallands Sjukhus, 
Halmstad

• Forskningsprojektet ”När båda behöver stöd”, Högskolan Halmstad (i vilket 
Anhörigföreningen varit involverad) presenterades vid den internationella 
anhörigkonferensen i Göteborg av Kristina Ziegert, medicine doktor och docent

• Forskningsprojekt, ”Aging and Self-management”, Högskolan i Halmstad (Gun-Britt Lydén 
ingår i styrgruppen) 

• VårdVux Halmstad, utbildning för undersköterskor
• Högskolan Halmstad, utbildning för distriktssköterskor
• Via Intresserådet, socialförvaltningen, Halmstad 
• Äldreboende Krusbäret, arbetsplatsträff för personal
• Möte med Halmstads äldreomsorgsgrupp PRO-SO gällande anhöriga/anhörigstöd i 

Halmstad
• Till Sjukhuset Halmstads 100-årsjubileum var Gun-Britt Lydén inbjuden som hedersgäst och

dessutom genomfördes information och utställningar under två dagar i samband med 
jubiléet

Intresseområden
Styrelsen har under året arbetat och följt utvecklingen inom följande områden:

• Stroke/Rehab 
• Demens
• Neurologiska diagnoser
• Psykisk ohälsa
• Funktionsnedsättning 
• Framtidens boende 
• Blogg

Nationella Anhörigdagen den 6 oktober
Rubricerade dag genomfördes i ett gränsöverskridande samarbete mellan Anhörigföreningen, 
Aleris, Attendo, Frösunda, Halmstad kommun, Neuroförbundet Halmstad, Region Halland
regionhandikappsrådet, Studieförbundet Vuxenskolan. Samtliga aktörer gavs möjlighet att 
informera om sin verksamhet.



Kvällen invigdes av Jennie Vidal, chef hemvårdsförvaltningen, och Christel Lood, avdelningschef 
vuxenavdelningen socialförvaltningen 

Dagens föreläsare var Lars-Göran Wadén med temat ”Livet rullar vidare”, som förhoppningsvis gav
många tankar ur en rullstolsburen människas perspektiv. Lars-Göran belyste även anhörigas 
situation och utsatthet och hänvisade bland annat till sin frus erfarenhet. Han talade sig varm för att 
se människan och inte rullstolen. Föreläsningen avslutades med musik, ”Älska mig för den jag är”.

Initiativet till arrangemanget var taget av Anhörigföreningen. Glädjande är att samtliga involverade 
var nöjda och önskade ett fortsatt samarbete. Arrangemanget var mycket välbesökt.

Sponsrade gjorde ICA Vallås med frukt och dryck.

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

Regionmöten
Två regionmöten har genomförts, den 19 februari samt  den 10 september. Vid det senare 
presenterade Martin Odd, Bildningsförbundet Halland, ”Kultur för äldre”. Anhörigföreningarna fick
då en inbjudan till Teater Halland den 22 september i Varberg (Maud Raask deltog) samt den 9 
oktober i Halmstad Teater (Gun-Britt Lydén deltog). 

Vid Bildningsförbundets Hallands uppspelsdag den 24 november presenterades en rad artister, 
också inom ”Kultur för äldre” (Marita Andreasson och Maud Raask deltog).

Övriga möten
• Anhörigföreningen har varit inbjuden till Region Hallands informationsmöte för ökat 

brukarinflytande ur anhörigperspektiv, där Gun-Britt Lydén och Marita Andreasson 
representerade föreningen 

• Gun-Britt Lydén har representerat Anhörigföreningen i planeringen av förväntade 
stimulansmedel 2016, beslutade av riksdagen 

• Maud Raask och Ingrid Samson har under året fortsatt samarbetet med Ing-Marie Norin, 
som informerat om Region Hallands länsövergripande rehabiliteringsprogram för 
strokepatienter 

• Det direkta samarbetet med Parkinsonföreningen, har avslutats. Ärendena tas numera upp 
via medicinklinikens Paient- och närståenderåd.

Dialogmöten med Hemvårdsnämnden och hemvårdsförvaltningen
Till dialogmöte med Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Mankell, vice ordförande Rose-
Marie Henriksson samt hemvårdsförvaltningens chef Lisbeth Svensson har Gun-Britt Lydén, 
Anhörigföreningens ordförande, varit inbjuden. Ny chef för hemvårdsförvaltningen är Jennie Vidal, 
som planerar att dialogmöten ska genomföras som tidigare. 

Hemvårdsförvaltningen har haft en omorganisation under hösten, vilket har inneburit förändringar 
på chefspositionerna. Anhörigföreningens ordförande har eftersträvat att ha möten med chefer på 
nya positioner för att presentera föreningen verksamhet och mål. Dessa möten har blivit mycket 
uppskattade.

Som tidigare har möten i sakfrågor genomförts med chefer inom olika områden. Sakfrågor är en del
i den upplevelsebaserade kvalitetsutvecklingen. 



Möten med socialförvaltningen
• Gun-Britt Lydén har medverkat vid ett Nätverksmöte som stöd för anhörig, representerat 

föreningen vid ett flertal möten, anhöriggrupper,  PRIO (PRIO = plan för riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa), Intresseråd - psykisk ohälsa

Medlemsinformation
Under året har följande sänts ut:

• kallelse till årsmötet med sedvanliga handlingar 
• två medlemsbrev

 
Medlemsträffar

• Information har givits en gång i månaden vid medlemsträffar, som genomförts i samband 
med gemensamma luncher på Strandgatan 20. Medlemsträffarna planeras att återkomma 
under 2016.

• Föreningen inbjöd till traditionellt julkaffe den 3 december, där ett tjugotal medlemmar 
deltog. Gun-Britt Lydén berättade om sitt livs bagage inom arbetslivet under temat: 
”Historiens vingslag i ny tappning.”

Inbjudan till julkaffet har skett via annons under Föreningsaktuellt i Hallandsposten.

Vårdhunden Charlie tillsammans med matte Anette Lindberg rönte stor uppskattning vid en 
medlemsträff den 29 april.

Nomineringar
Styrelsens nomineringar till Anhörigriksdagen 2015:

• Patricia Janus, anhörig, under temat "Vem såg det lilla barnet?"
• Rose-Marie Karlsson, enhetschef med medarbetare Gustavsfälts hemtjänst, under temat 

”Trygg hemgång"

Inbjudna gäster
Under 2015 har föreningen vid sina styrelsemöten haft följande gäster:

• 22 september Marie Paulsson, projektledare avdelningen för regional samverkan vård och 
socialtjänst

• 20 oktober Ermin Skoric, stabchef , TF förvaltningschef
• 17 november Åsa Tevedal, enhetschef, vuxenenheten socialförvaltningen
• 15 december Patientnämnden, Barbro Henriksson, ledamot i Patientnämnden, Anette 

Blomkvist-Hansson, handläggare

Gåvor
Styrelsen vill framföra ett speciellt tack till Margit Asterling för den fina gåvan som föreningen 
mottagit.

Anhörigas Riksförbund
Styrelseledamoten Maud Raask har under hösten tvingats avsäga sig sitt uppdrag i Anhörigas 
Riksförbund av personliga skäl.

Slutord
Anhörigföreningen i Halmstad vill tacka samtliga medlemmar för engagemang och visat intresse för
styrelsens arbete under det gångna året. Föreningen vill också tacka Studieförbundet Vuxenskolan 
och Strandgatan 20 för god service. 



Styrelsens strävan inför det nya verksamhetsåret är att vara en gemensam plattform för alla frågor 
som berör anhöriga och kännetecknas av god samverkan genom ömsesidiga dialoger med olika 
aktörer på alla nivåer inom området. Anhörigas kunskap och erfarenhet ska i framtiden påverka och 
öka inflytandet för god vård och omsorg samt inkludera anhöriga och närståendes livskvalitet. 

Det är av största betydelse för god vård och omsorg att all kompetens och erfarenhet tas 
tillvara för att arbeta i evidensbaserad kultur (evidensbaserad = den bästa tillgängliga 
kunskapen, den professionelles expertis, berörda personens situation, erfarenhet och 
önskemål). 

Föreningen hade 94 medlemmar den 31 december 2015. Årsavgiften för 2015 var 150 kr. och 
beräknas bli oförändrad under 2016. Inbetalningen för 2016 på 150 kr insätts på 
bankgironummer 5930-6787.

Halmstad den 2 januari 2016

Styrelsen för Anhörigföreningen i Halmstad

Gun-Britt Lydén Marita Andreasson

Emma Bjärgvide Kenneth Eriksson

Maud Raask Ingrid Samson

Elisabeth Widmaier


