
Verksamhetsberättelse 2016

Vart är vi på väg och vart vill vi komma?

Anhörigföreningen i Halmstad är en ideell och stödjande förening, men har också under året haft 
inriktningen att kritiskt granska vård, omsorg och anhörigstöd. Glädjande är att vi har fått respons 
gällande vår kritik inom vissa områden. 

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, informationsspridare och remissinstans
• genom forsknings-,  utbildnings- och informationsinsatser nå större kunskap och förståelse  

av anhörigas arbetsinsatser.
 
Verksamhetsåret 2016 har varit ännu ett aktivt år. Samverkan har varit ett honnörsord för att nå en 
kvalitetsutveckling gällande anhöriga och närståendes livssituation.

Vår samverkan har kvarstått som tidigare med anhörigkonsulenterna, både inom hemvårds- och 
socialförvaltningen. Flödet av samverkan mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland, 
Medicinkliniken - Patient- och närståenderåd, Rehabkliniken – Patient och närståenderåd, 
Specialisttandvården, Närsjukvården, kommunens Hemvårds- och Socialnämnd samt hemvårds- 
och socialförvaltning ska för framtiden leda till en kvalitetsutveckling. Samverkan har skett även 
med olika privata aktörer inom vård och omsorg, ett flertal diagnosföreningar samt Studieförbundet 
Vuxenskolan.  

Styrelsens strävan har varit och är att arbeta i en evidensbaserad kultur som kan skapas i ett 
Anhörig-/kunskapscentrum, ett krav som SKA uppfyllas inom en snar framtid.

Föreningens årsmöte hölls den 17 februari 2016 på Strandgatan 20 med ett 40-tal röstberättigade 
och engagerade medlemmar. Ordförande Gun-Britt Lydén hälsade samtliga välkomna. Den 
inbjudna gästen Kristina Ziegert, forskare på Högskolan i Halmstad, presenterade delprojektet ”När 
båda behöver stöd”, i vilket både anhöriga och närstående har deltagit. Även anhörigkonsulenterna 
Anette Håkansson, Magnus Palmqvist och Niklas Milén var inbjudna gäster. Anett Karlsson, AHR, 
tillfrågad årsmötesordförande, förde som vanligt klubban med god vana och säkerhet.



Styrelsen har under 2016 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
Monica Sjövall

Ersättare Anita Welin

Lena Nordström har under Emma Bjärgvides frånvaro fungerat som adjungerad protokollförare.

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

Revisor har varit Birgitta Raask och revisorsersättare Pia Tonning.

Valberedningen har bestått av Gunne Björhag Dernestål och Britt Marie Blidö samt ersättare 
Ingegerd Nilsson.

Föreningen har haft representanter i:
• Rehabiliteringsklinikens patient- och närståenderåd, Gun-Britt Lydén
• Medicinklinikens patient- och närståenderåd, Gun-Britt Lydén
• Forskningsprojekt ”När båda behöver stöd”, Högskolan i Halmstad, Gun-Britt Lydén. 

Forskningen fortsätter med projektet ”Socialt stöd och hälsa”.
• Forskningsprojekt, ”Aging and Self-management”, Högskolan i Halmstad, Gun-Britt Lydén 

ingår i styrgruppen

Anhörigas Riksförbunds årsmöte och ordförandekonferens i Växjö
Den 1 - 2 april representerades föreningen av ordförande Gun-Britt Lydén, Maud Raask deltog för 
förbundets stadgekommittés räkning.

Högskolan och VårdVux
Samverkan har fortsatt med Högskolan i Halmstad. För utbildning av blivande undersköterskor via 
VårdVux har Gun-Britt Lydén och Magnus Palmqvist 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 och anhöriggrupper. 

Vallås äldreboende har arrangerat utbildning för personal och anhöriga. Vid utbildningen gällande 
personal har demensteamet, Liselotte Hozjan och Linda Runnerström, ökat kunskapen om 
demenssjukdomar. För 120 anhöriga presenterades även Anhörigföreningen och anhörigstödet via 
Gun-Britt Lydén och Magnus Palmqvist.

Konferenser
• Anhörigriksdagen i Varberg 10 - 11 maj representerades av tre styrelseledamöter, Gun-Britt 

Lydén, Ingrid Samson och Monica Sjövall
• ”Framtidens LSS?” - konferens om LSS (Lagen om stöd och service) på Laxbutiken i 

Heberg den 23 november. Deltog gjorde Gun-Britt Lydén och Maud Raask.



Övrigt
• Den 23 november anordnades ”Funkisteater” på Stureskolan, där ungdomar med 

funktionsnedsättning presenterade en gedigen och trevlig föreställning. Gun-Britt Lydén och
Maud Raask deltog.

• En manifestation i samverkan med flera aktörer med inriktning på framtidens LSS 
genomfördes den 13 december vid Rådhuset

• Kontaktpersonen för Anhörigföreningen har under 2016 haft 190 samtal med förfrågan om 
vägledning och stöd samt önskemål om medmänskligt samtal. Därutöver har 
kommunikation via sms och mail till stor del förekommit.

Året 2016
Under  2016 har information och kunskap med fokus på anhörigperspektivet varit prioriterade 
områden: 

• Nationella Anhörigdagen den 6 oktober, samverkan 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

• Specialisttandvården
• Forskningsprojektet ”När båda behöver stöd”, Högskolan Halmstad (i vilket 

Anhörigföreningen varit involverad) presenterades vid årsmötet av Kristina Ziegert, 
medicine doktor och docent. Forskning fortsätter med projektet ”Socialt stöd och hälsa”.

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

• VårdVux Halmstad, utbildning för undersköterskor
• Via Intresserådet, socialförvaltningen, Halmstad 
• Projektet ”Brukarmedverkan ur anhörigperspektiv”, Gisela Thomas Ruthér, Region Halland 
• PROs temadag
• SPFs temadag
• Möten med gruppledare i samtliga politiska partier
• Möte med Kjell Ivarsson, Närsjukvårdens förvaltningschef och Magnus Palmqvist, 

anhörigkonsulent 

Informatör: Gun-Britt Lydén

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

• Anhörig-/kunskapscentrum
• Framtidens boendeform för personer under 65 år med demenssjukdom
• Hospice
• Framtidens boendeformer 
• Rehabilitering för neurologiska sjukdomar
• Demenssjukdomar
• Psykisk ohälsa
• LSS
• Blogg



Nationella Anhörigdagen den 6 oktober
Rubricerade dag genomfördes i en gränsöverskridande samverkan mellan Anhörigföreningen, 
Aleris, Attendo, Frösunda, Halmstad kommun, Region Halland, regionhandikapprådet, 
Studieförbundet Vuxenskolan. Samtliga aktörer gavs möjlighet att informera om sin verksamhet. 
Kvällen invigdes av Ella Kardemark, ordförande i Socialnämnden och Ann-Charlotte Mankell, 
ordförande i Hemvårdsnämnden. Gästföreläsare var Sabina Henriksson med temat ”När orden inte 
räcker till – lekande, läkande toner”. Duon Lina och Peter deltog med sång och livsglädje.

Initiativet till arrangemanget var taget av Anhörigföreningen. Önskvärt är att denna form av 
samverkan ska bli en tradition.

Sponsorer under året har varit ICA Vallås Supermarket och Liljekvisten Blommor och Ting

Anhörigcafé Vallås
Anhöriga och närstående har samlats var 14e dag under vår- och höstterminen på Vallås. Under 
hösten har Anhörigföreningen i huvudsak varit ansvarig för verksamheten. Anhörigcaféet är en 
samverkan mellan Anhörigföreningen i Halmstad, Magnus Palmqvist, anhörigstödet, och diakoner 
från Snöstorps församling. Under hösten har 158 gäster deltagit. Samverkan har även skett med 
Anhörigcafé Oskarström via Anette Håkansson, anhörigstödet, och Gun-Britt Lydén.

Regionmöte
Anhörigföreningen i Halmstad kallade till regionmöte den 6 september för att presentera och 
diskutera projektet ”Brukarmedverkan ur anhörigperspektiv” med projektledare Gisela Thomas 
Ruthér, Region Halland. Diskuterades gjorde även Lennarth Johanssons material ”Vart är vi på väg 
och vart vill vi komma?”, en ständigt återkommande fråga som SKA observeras.

Övriga möten
• Gun-Britt Lydén har representerat Anhörigföreningen i planeringen av förväntade 

stimulansmedel 2017, beslutade av riksdagen 
• Ingrid Samson har haft ett avslutande möte med Ing-Marie Norin, gällande Region Hallands 

länsövergripande rehabiliteringsprogram för strokepatienter. Maud Raask och Ingrid 
Samson fortsätter att söka nya former för rehabilitering för neurologiska sjukdomar 

• Samverkan med Parkinsonföreningen och Neurologmottagningen har återupptagits. Planer 
finns att fortsätta även med övrigas mottagningar på Neurologmottagningen.

Dialogmöten med Hemvårdsnämndens och -förvaltningens presidier
Till dialogmöte med Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Mankell, vice ordförande Rose-
Marie Henriksson samt hemvårdsförvaltningens chef Jennie Vidal har Anhörigföreningens 
ordförande, varit inbjuden. Två dialogmöten har genomförts under året.

Dialogmöte med Socialnämndens och -förvaltningens presider
Till dialogmöte med Socialnämndens ordförande Ella Kardemark, vice ordförande Tord Johansson 
samt socialförvaltningens chef Hans-Jörgen Wahlhed har  Anhörigföreningens ordförande, varit 
inbjuden. Ett dialogmöte har genomförts under året.

Dialogmötena med de två presidierna planeras fortsätta.

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. 



Medlemsinformation
Under året har följande sänts ut:

• kallelse till årsmötet med sedvanliga handlingar 
• två medlemsbrev, där bland annat kalendarium för höstens verksamhet ingått

Föreningens hemsida
Mycket information har funnits och finns på föreningens hemsida, som ligger under Anhörigas 
Riksförbund, sök föreningar/halland/halmstad.

Medlemsträffar
Information har skett en gång i månaden vid medlemsträffar, som genomförts i samband med 
gemensamma luncher på Strandgatan 20. Medlemsträffarna planeras att återkomma till och med 
mars 2017, därefter ägarbyte. Styrelsen väntar på ny kontakt.

Föreningen inbjöd till traditionellt julkaffe den 1 december, där ett 40-tal medlemmar deltog. 
Kristina Ziegert introducerade projektet ”Socialt stöd och hälsa”.

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

Nomineringar
Styrelsens nomineringar till Anhörigriksdagen 2016:

Krusbärets äldreboende med arbetet ”Brytpunktsamtal som presenterades av 
Madeleine Klingberg och Annicka Schöbel, undersköterskor

Inbjudna gäster
Under 2016 har föreningen vid sina styrelsemöten haft följande gäster:

• 19 januari, Jennie Vidal, chef för hemvårdsförvaltningen
• 22 mars, Gabriella Arvidsson, chef för myndighetsenheten
• 19 april, Heidi Nilsson, konceptansvarig på Attendo
• 17 maj, Thomas Gustavsson, verksamhetschef för hemvårdsförvaltningens äldreboenden
• 14 juni, Birgitta Raask, revisor och  Pia Tonning, revisorsersättare
• 20 september, Åsa Ojala, aktivitetsledare på hemvårdsförvaltningen
• 18 oktober, Elahe Poorzaki, verksamhetschef, Robert Blomström, sälj- och 

marknadsutvecklare på Attendo
• 22 november, Charlotte Libäck och Johan Ahlström, Dramalogens kulturhus
• 13 december, Ola Ivarsson, enhetschef på Vallås äldreboende och Jeanette 

Hansson, hemvårdsförvaltningen 

Gåvor
Styrelsen vill framföra ett speciellt tack till Maud Raask för den fina gåvan, som föreningen 
mottagit i samband med Sigvards begravning. Ett stort tack för gåvor framförs även till Margit 
Asterling, Snöstorps församling samt AHR.

Anhörigas Riksförbund
Vid AHRs årsmöte i Växjö beslutades att införa en nationell ordförandelinje för att skapa 
informationsutbyte mellan lokalföreningarnas ordförande.

Ledamoten i förbundets stadgekommitté, Maud Raask, har meddelat att hon inte kommer att stå till 
förfogande för omval till AHRs stadgekommitté.



Slutord
Anhörigföreningen i Halmstad vill tacka gamla och nya 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 dess närstående samt 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 och även inkludera anhörigas och 
närståendes livskvalitet. 

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

Vid invånardialogen om anhörigstöd den 21 november 2016 med kommunens företrädare 
framfördes vikten av Anhörig-/kunskapscentrum, som ska ge möjlighet för anhöriga till ökad 
kunskap, information, vägledning, samtalsstöd, anhöriggrupper, friskvård baserat på 5 kap 10 § 
Socialtjänstlagen 2009 (kommunen SKA ge stöd till anhöriga). 

Anhörigperspektivet SKA uppmärksammas av all personal inom vård och omsorg enligt riktlinjer 
för stöd till anhöriga i en överenskommelse mellan de halländska kommunerna och Region Halland 
2014-12-01.

Föreningen hade 110 medlemmar den 31 december 2016. Årsavgiften för 2016 var 150 kr. och 
beräknas bli oförändrad under 2017. Inbetalningen för 2017 på 150 kr insätts på 
bankgironummer 5930-6787.

Halmstad den 2 januari 2017

Styrelsen för Anhörigföreningen i Halmstad

Gun-Britt Lydén Marita Andreasson

Emma Bjärgvide Maud Raask

Ingrid Samson Monica Sjövall

Elisabeth Widmaier


