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Ordföranden har ordet
När jag skriver detta finns det fortfarande lite stråk av sommar kvar, men det blir allt tydligare att hösten är här. Ett säkert 
tecken är förstås regeringens höstbudget som i år innehöll en stor framgång för vårt arbete. Beslutet om att införa en nationell 
anhörigstrategi är fattat. Med en sådan strategi kan förhoppningsvis kommunernas anhörigstöd bli lite mer likvärdigt över 
landet, något som Anhörigas Riksförbund stridit för länge. Vi kommer naturligtvis ta en ledande roll i arbetet som startar 
nu och hur det går lovar vi att rapportera om löpande.

Förbundsstyrelsen har haft sitt första möte för terminen. Vi har en längre tid diskuterat behovet att utveckla Anhörigriks-
dagen. Varberg är inte optimalt, och kostnaderna har varit ganska höga för att arrangera där. Maj månad är dessutom svår 
med konkurrens från många andra konferenser. Vi har tagit hjälp av ett företag, som är mycket erfarna när det gäller att 
arrangera konferenser, och de tror att november kan vara en bättre tid. Styrelsen beslutade därför att flytta Anhörigriksdagen till 
Karlstad och datumet 3-4 november 2020. Karlstads kommun är väldigt angelägna om att vi kommer dit och har utlovat 
ett rejält bidrag. Temat för Anhörigriksdagen blir ”Vård i livets slutskede”, något som berör många anhöriga och alla åldrar.

Förberedelserna för kongressen 17-18 april 2020 i Uppsala har också dragit igång på allvar. Valberedningen har redan varit 
ute till er i föreningarna och bett att få in nomineringar till den nya styrelsen och andra uppdrag. Från styrelsens sida har vi 
bett er om nomineringar till den kommande valberedningen, eftersom det valet förstås inte kan förberedas av valberedningen.

Styrelsen har också behandlat ansökan om statsbidrag för 2020. Vi söker för fem projekt. Vi vill fortsätta att arbeta för att 
förbättra demokratin med ökad digitalisering. Det handlar om vår egen verksamhet men också om att förbereda oss för den 
välfärdsteknik som kommer alltmer. Likaså vill vi förstås få bidrag till Anhörigriksdagen, eftersom det är en förutsättning 
för att vi ska kunna arrangera den. I år har vi startat ett projekt med kartläggning av det kommunala anhörigstödet och vi 
hoppas kunna följa upp det och fördjupa något under nästa år. Nya projekt är information till elevhälsan på landets skolor 
om barn och unga som är anhöriga, samt utbildningar till arbetsgivare om anhörigskap. Med all sannolikhet får vi inte allt, 
utan planen kommer att behöva omarbetas när beslutet om statsbidrag kommer runt årsskiftet. 

Riksförbundet för Gode män och förvaltare har kontaktat Anhörigas Riksförbund, och ett antal andra intresseorganisa-
tioner, om stöd för en ansökan till Arvsfonden om att ta fram en gemensam utbildning för Gode män och förvaltare. Idag 
finns ingen sådan och kompetensen är ofta mycket skiftande. Vi har mött en hel del anhöriga som upplevt detta som ett 
problem, så styrelsen tog beslut om att vi ska vara positiva till detta.

Till sist bestämde styrelsen också att förbundet ska svara på två remisser. Den ena handlar om en nationell handlingsplan 
för stärkt patientsäkerhet. Den andra handlar om reglering av yrket undersköterska. Det handlar om att det ska krävas viss 
utbildning och kompetens för att få kalla sig undersköterska. Vi kommer att svara att vi tycker det är mycket bra med en 
sådan reglering och att kunskap om anhörigas situation och villkor måste komma med i den utbildning som ska tas fram.

Snart är det Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan. Det är ett tillfälle för oss att synas 
med våra anhörigfrågor. Ni har säkert redan planerat för vilka aktiviteter ni ska ha, om inte 
är det hög tid att fundera på om det är något ni kan göra i er kommun. Ingen kan göra 
allt – men alla kan göra något.

Ann-Marie Högberg
Förbundsordförande

Vad 
händer hos er 

under anhörigveckan?

Skriv till 
info@anhorigasriksforbund.se 

och berätta



Påminnelse från valberedningen
Vid Anhörigas Riksförbunds kongress 2020 ska ny förbundsstyrelse, stadgekommitté och nya revisorer väljas. 
Som medlem har du nu möjlighet att påverka vilka du vill ska inneha de viktiga uppdragen i vårt förbund. Om 
du som medlem vill engagera dig i någon uppgift eller om du känner någon som du tycker vore lämplig kontakta 
då din lokalförening eller valberedningen direkt. Nomineringar ska ske på särskild blankett som finns att få hos 
din lokalförening eller ladda ned från Anhörigas Riksförbunds hemsida.

Sista dagen för nomineringar är 2 januari 2020. Ifyllda nomineringsblanketter skickas med e-post till 
alf.andersson@anhorigasriksforbund.se eller per post till Alf Andersson, Kasmovägen 15, 196 31 Kungängen.

Ring gärna till någon i valberedningen om du har frågor kring nomineringsarbetet:

Alf Andersson  070-424 05 86

Sonja Hall  070-520 25 17  

Siv Nilsson  070-399 38 81

Birgitta Odelstierna 070-726 36 82 

Ulla Paulsson  070-543 93 77 

Förbundskansliet
010-155 70 60
info@anhorigasriksforbund.se
www.anhorigasriksforbund.se

Anhörigas Riksförbund
Härdgatan 23
432 32  Varberg

Uppdrag Anhörig
Vårt Jämställdhetsprojekt som ska vara klart vid årsskiftet efterfrågar era Anhörigberättelser. 
Vi söker efter berättelser som på något sätt berör att ta hand om eller hjälpa någon i ens närhet och hur detta på-
verkar en. Texterna kan vara både långa eller korta. Undersökande eller redogörande. Poetiska eller arga. Du som 
skriver är kvinna eller icke-binär i åldern 18-65 och i slutet av året kommer vi att publicera ett urval av texterna i en 
bok. Är du intresserad av att bidra? Hör av dig till linnea.isberg@anhorigasriksforbund.se så berättar jag mer.

Kansliets 
öppettider:

måndag - torsdag 
09.00 - 16.00

och arbetsgrupperna arbetar på...
De senaste året har ett antal arbetsgrupper skapats för att samla 
in åsikter och förankra förbundets arbetet bland medlemmarna. 
Arbetsgrupperna har för närvarande att hantera frågor som intern 
kommunikation, ny vision och ett nytt intressepolitiskt program. 
Alla som är intresserade av att ingå i framtida grupper är välkom-
na att kontakta kansliet.

Anhörigas Riksförunds kongress 17-18 april 2020
Ni har väl redan reserverat 17-18 april i era kalendrar? Då äger nämligen Anhörigas Riksförbunds Kongress rum, 
den här gången i ett vårvackert Uppsala. Scandic Hotell Uplandia är lokalen som kommer husera oss alla. Redan 
nu kan ni börja fundera på motioner som ska vara förbundskansliet till handa senast 2 januari 2020. Kallelse och 
anmälningsblankett kommer senare under hösten.


