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Ordföranden har ordet
Tänk vad tiden går fort. Nu har första halvan av 2019 gått till ända. Det går fort när man har roligt och när det händer 
mycket. Även om det inte alltid är roligt, och man ibland önskar att det hände mer, så kan vi se tillbaks på en intensiv 
vårtermin i Anhörigas Riksförbund!

Två stora projekt har sjösatts, dels kartläggningen av det kommunala anhörigstödet, där vi har anställt Martina Takter som 
projektledare. Dels jämställdhetsprojektet Uppdrag Anhörig där vi får hälsa Linnea Isberg välkommen till oss som 
projektanställd från och med 1 augusti. 

Tillsammans med Helsjöns folkhögskola har en utbildning för anhörigkonsulenter tagits fram. Det finns idag ingen sådan 
utbildning så här bryter vi ny mark. I dagsläget finns det 19 sökande, från Umeå i norr till Ystad i söder. Det är verkligen 
jätteroligt!

Vi har svarat på olika remisser med anhörigsynpunkter, bland annat ett antal som handlade om nationella vårdprogram för 
olika cancersjukdomar. Vi har medverkat i en skrivelse till Socialdepartementet om behovet att se till att också syskon till 
personer med sjukdom eller funktionsnedsättning får plats i lagstiftningen. I dagsläget nämns bara barnen, men syskon är 
ofta en väldigt utsatt grupp, som riskerar att glömmas bort. Vi uppvaktade kandidater till EU-parlamentsvalet med brev 
och information om anhörigfrågor i Sverige och Europa.

På årsmötet fattades bra beslut och en översyn av vårt intressepolitiska program ”Anhöriga som 
hjälper och stödjer – ett samhällsintresse” inleddes. och arbete för att ta fram en vision och värdeord för vårt förbund. 
Två arbetsgrupper är på gång med representanter från föreningar och styrelse, med stöd av kansliet. Protokollet bifogas 
Förbundsnytt och ligger på vår hemsida.

Anhörigriksdagen, i år med temat ”Barn & unga” blev som vanligt en fantastisk tillställning. Tyvärr drar vår 
konferens färre besökare, en trend som pågått några år nu. Ett viktigt skäl till det är att kommunerna dragit ner på 
möjligheterna för sina anställda till fortbildning och deltagande vid möten och konferenser. Vi har därför inlett ett 
samarbete med ett företag som heter Meetx, som bl.a. arrangerar Demensdagarna. Tillsammans med dom kommer vi 
fundera på hur Anhörigriksdagen kan utvecklas så att vi kan fortsätta att anordna den utan att orsaka en ekonomisk 
belastning för förbundet.

Till detta kommer ett antal olika möten med personer och organisationer som är av intresse för oss, bl.a. flera träffar med 
nordiska anhörigorganisationer. Vi har funnits med på mässor och mycket mer. Dessutom förstås det som är fortgående 
arbete som kontakt med och resor till föreningar, utgivning av Vi Anhöriga, 
mediakontakter, Anhöriglinjen, styrelsemöten och mycket mer.

Och det här är ”bara” vad vi gjort på förbundsnivån. I våra föreningar runt om har 
också en mängd olika aktiviteter pågått och mycket arbete utförts. Så även om det 
finns mycket mer att göra, så får vi unna oss att känna oss stolta över allt som 
görs i Anhörigas Riksförbund av alla människor som är engagerade i förbundet 
och dess föreningar, för att förbättra villkoren för anhöriga.

Men nu får vi också unna oss lite välförtjänt vila. Jag vill önska er alla en 
riktigt skön sommar!

Ann-Marie Högberg
Förbundsordförande
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Anhörigas Riksförbund i Almedalen
Opinionsbildning blir en allt viktigare del av vårt arbete på Anhörigas Riksförbund. Därför 
kommer vi på kansliet att i år resa till Gotland och Almedalen för att där träffa och påverka 
beslutsfattare på vårt område. Vi kommer också att jobba hårt med att träffa andra 
organisationer som vi kan skapa olika samarbeten med i framtiden. Under 
tisdagen den andra juli kommer vi tillsammans med Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga och Region Värmland hålla ett eget 
seminarium under rubriken Vem betalar för det obetalda 
omsorgs- och vårdarbetet? Medverkar gör förutom oss själva, bland 
andra generaldirektören för Jämställdhetsmyndigheten och diverse 
politiker. Vi kommer att livesända seminariet på vår Facebooksida 
med start 10:40 och debatten pågår en timma. Ni kommer 
också kunna följa vårt arbete under hela veckan via Facebook 
och vår sida på Instagram.

Efterlysning!
Vi har fortfarande inte fått årets Föreningsfakta från ungefär hälften av de lokala 
Anhörigföreningarna. För oss på kansliet är det av största vikt att få in dessa uppgifter. 
Kontakta gärna Anett på kansliet om det finns oklarheter kring detta:
anett.karlsson@anhorigasriksforbund.se 
010-155 70 61

Glad sommar 
från oss på 
kansliet!

Vi Anhöriga 2/2019
Tyvärr har det andra numret av vår fina 
medlemstidning Vi Anhöriga blivit försenad, 
vilket ni kanske märkt. Produktionen pågår för 
fullt och vi hoppas att ni kommer ha en rykande 
färsk tidning i er brevlåda under sommaren.

Vill ni ha besök?
För oss som jobbar på kansliet är det alltid lika viktigt att få komma ut i landet och besöka er i 
lokalföreningarna, dels för att samtala med medlemmarna för att få reda på hur diskussionerna 
går och hur vi kan bistå er i erat viktiga arbete på bästa sätt. Dels för att ni ska kunna få ansikten 
på oss som jobbar centralt i förbundet och kunna föremedla era åsikter direkt till oss. Därför 
önskar vi gärna att ni kontaktar oss om ni vill att vi kommer och hälsar på. Kanske ska ni ha en 
aktivitet, ett jubileum eller något annat evenemang där vi kan medverka? Kanske vill ni att vi 
kommer och presenterar något av våra projekt? 
Ring eller mejla oss på kansliet så ska vi se vad vi kan hitta på...

Anhörigriksdagen nu på TV
Från och med den 25 juni finns 
föreläsningar från årets Anhörigriksdag att 
se på Utbildningsradions hemsida urplay.se 
Någon gång under hösten kommer de 
även sändas på Svt Kunskapskanalen.


