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Ordföranden har ordet
Sommaren är här och vilken sommar det är med sol och värme. Nu gäller det att njuta ”för hösten kommer 
snart. Det går med vindens fart”, för att citera en berömd sommarlåt. Just den här hösten är ju mycket speciell 
med valet den 9 september. Utgången är kanske mer oviss än vanligt och det är svårt att förutse vilka politiska 
förutsättningar vi ställs inför i vår kamp för anhörigas rättigheter. Men vi kan nog med säkerhet säga att det 
fina arbete ni i anhörigföreningarna utför kommer vara viktigare än någonsin.

Ett antal möten har gått av stapeln sedan sist. Jag blev inbjuden till ett möte med Annika Strandhäll för att 
diskutera ett framtida patientråd för hälso- och sjukvård. Det var många diagnos- och funkisorganisationer 
där. Vi diskuterade hur representationen skulle se ut och självklart argumenterade jag för att anhöriga berör 
alla grupper. Frågor som rådet ska behandla diskuterades också t.ex  jämlikhet, samverkan mellan vårdgivare, 
psykisk ohälsa, rehabilitering och forskning.

Anna Nergårdh, som leder utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, informerade  också. En 
modern hälso- och sjukvård tar höjd för befolkningens behov och förväntningar. I stället för att patienterna får 
anpassa sig till vårdens organisation måste vården anpassas efter patienternas behov och se till att samverka. 
Dagens brister inom samverkan, kontinuitet, tillgänglighet, delaktighet känner vi väl igen. Historiskt har vi i 
Sverige varit fokuserade på akutsjukvård men det behövs en stark primärvård, enligt utredningen. Två delrap-
porter har kommit och utredningen ska vara klar i mars nästa år.

Jag har också varit på Dialogforum med IVO. Under 2018-2020 är IVO:s prioriterade områden följande:
• Barn och unga med psykisk ohälsa (brister i samordning)
• Personer med funktionsnedsättning (brister i boendemiljö och omsorg)
• Samsjukliga patienter (bristande tillgång till vård och omsorg)
• Patienter som kräver multidiciplinärt omhändertagande
• Risker kopplade till nätbaserade vårdtjänster och välfärdsteknik

Det var också ett seminarium om det nya klagomålssystemet för hälso- och sjukvården. Huvudreglen är att 
man som patient/brukare ska vända sig till vårdgivaren då IVO i fortsättningen ska främst ägna sig åt knepiga 
fall. Patientnämnden kan vara till hjälp. Bland deltagarna fanns en farhåga att klagomål inte blir utredda av en 
oberoende instans. Socialstyrelsen har i uppgift att informera om, och utvärdera, det nya systemet.

Under sommaren ska vi i förbundsstyrelsen ta fram en skrivelse till Margareta Winberg, som gör en översyn av 
Socialtjänstlagen. Inspel från er i föreningarna är självklart välkomna!

Kansliet går nu på semester efter en mycket hektisk säsong. De har just 
avslutat flytten till mindre lokaler i samma fastighet som tidigare. Detta 
är förstås ett led i att pressa förbundets kostnader. Jag hoppas att ni i 
föreningarna nu också får en period av lite mer lugn och vila så vi står 
väl rustade inför höstens arbete. Jag vill önska er alla en riktigt skön 
sommar!

Ann-Marie Högberg
Förbundsordförande
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Utvärderingen av Anhörigriksdagen 2018 klar
Anhörigriksdagen 2018 är avklarad och arbetet med Anhörigriksdagen 2019 har redan påbörjats. I år hade 20 år 
gått sedan första riksdagen hölls och som evenemanget utvecklats. Men alla framgångsrika koncept behöver 
utvecklas och det är därför vi med extra nyfikenhet sett fram emot de utvärderingar årets deltagare fått fylla i. I 
år hade vi fattat beslut om att sköta utvärderingen i digital form via ett webbformulär. Vi fick in fler svar än någon-
sin tidigare vilket kan betyda att vår rörelse blir allt mer digitalt mogen. Från utvärderingarna kan vi läsa några 
huvuddrag vilka kommer bli vägledande inför nästa år:

• Anhörigriksdagen 2018 var lyckad och behövs för att belysa anhörigfrågan
• Det behövs en bra balans mellan föreläsningar, samtal och underhållning
• Vi behöver lyfta fram fler grupper av anhöriga än vad vi tidigare gjort
• God mat och bra kringarrangemang är viktigt
• Många tycker att det är viktigt att evenemanget hålls i Varberg

Vi har nu satt datum för nästa års riksdag och kansliet har börjat strukturera 
upp planeringsarbetet. Sedan planeringsstarten inför 
Anhörigriksdagen 2018 har två nya, Lina och Lasse tillkommit 
kansliet och tillsammans med riksdagsgeneralen Anett ser vi 
verkligen fram emot att få ta emot er i Varberg 7-8 maj under temat Barn och 
unga som anhöriga.

Kommunikationshjälp från kansliet
Vi vill nu förtydliga vilken service förbundskansliet kan ge till föreningarna med avseende på trycksaker och 
annan lokal kommunikation. Då vi tvingats minska personalstyrkan påverkas förstås utrymmet. Vår ekonomi 
är också som ni vet mycket ansträngd i år och vi har fått dra ner på såväl tryckkostnader som porto. Det betyder 
att vi inte i normalfallet kan skicka stora mängder. Vi kommer i fortsättningen inte heller ta fram visitkort. Den 
förening som vill ha dessa kan förstås använda vår logga och tillverka egna visitkort. I korthet kommer vi på 
kansliet kunna göra följande:

• Utskick av våra tryckta foldrar och annat informationsmaterial som är gemensamt för hela förbundet. Dessa 
foldrar har ett utrymme där ni själva kan fästa er lokalförenings kontaktuppgifter. Etiketter får ni från kansliet.

• Enkel folder med valfri information som Anhörigföreningarna kan skriva ut själva. Se bifogade instruktioner.
• Brevmall och protokollsmall med logga och grafisk profil
• Logga i olika format att använda i sitt egenproducerade material

Vi vet ju att förutsättningarna är olika i våra föreningar. En del har fått mycket service av kansliet medan andra 
sköter nästan allt själva. Vår förhoppning är att de flesta inte ska uppleva någon större skillnad alls. Har ni 
funderingar kring detta är ni välkomna att höra av er i första hand till Lina eller Ann-Marie.

Förbundsstyrelsen och förbundskansliet
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Ny medlemsförmån

Göteborgs Universitet har tagit fram ett internetbaserat hälso- och livsstilsverktyg kallat Prius Health som nu 
utvärderats med mycket fina resultat. Nu inleder Anhörigas Riksförbund ett samarbete tillsammans med 
Universitetet i syfte att kunna erbjuda alla medlemmar verktyget som en exklusiv medlemsförmån. 

Vi vet att anhörigskapet ofta leder till egna hälsoproblem och att dessa ofta förbises. Prius Health innehåller 
övningar och ett stort bibliotek av texter som ger dig stöd och tips för hur du som anhörig kan påverka ditt 
mående och din hälsa i positiv riktning.

Samarbetet ska inspirera oss att tillämpa forskningen på ett personligt sätt i vår vardag för att lättare kunna 
förebygga och hantera livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Vi får se 
hur inställningen till mat och motion, stress och livsbalans, existentiella frågor och relationer hänger samman 
och påverkar hälsan på ett genomgripande sätt. Mer information om verktyget och hur man går tillväga för att 
ta del av erbjudandet finns på vår hemsida www.anhorigasriksforbund.se.


