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Ordföranden har ordet
Så kom ett efterlängtat besked. Socialministern tillkännagav att det skulle bli en nationell strategi för anhöriga. Hon framhöll 
att den omsorg och de insatser som många anhöriga idag ger är viktigt för välfärden. Dessa frågor behöver uppmärksammas, 
och en nationell strategi för anhöriga behövs, står det i pressmeddelandet från Lena Hallengren och socialdepartementet 
och det slås fast att det ska vara ett frivilligt åtagande för anhöriga att ge vård och omsorg. Det här är precis vad vi har jobbat 
för ett bra tag nu! Men så kom det en besvikelse också. Det visade sig att strategin inte var tänkt för alla anhöriga, utan bara 
för dem som vårdar och stöder en äldre närstående.

Det är verkligen inte vad vi tänkt oss. Socialtjänstlagen talar om att stöd ska ges till anhöriga som vårdar eller stödjer en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Ingen begränsning 
till äldre alltså. Vi har kämpat för att alla grupper ska få detta i alla kommuner. Även om vi ser indragningar på anhörigstöd, 
har vi också sett att allt fler kommuner har särskilda insatser också för anhöriga till andra grupper än de äldre. En sådan här 
begränsad strategi som nu föreslås riskerar att det stödet tonas ner.
 
Vi tycker självklart att det är väldigt viktigt att anhöriga som vårdar äldre får ett bättre stöd. Det är anhöriga som sliter 
mycket hårt, antingen det är medelålders barn som försöker kombinera omsorgen med arbete, eller en åldrig partner som 
vårdar sin livskamrat, ofta dygnet runt. 

Men det räcker inte. Psykisk ohälsa är ett ökande problem. Många av deras anhöriga har en väldigt svår situation. Majoriteten 
av samtalen till vår anhöriglinje kommer faktiskt från den gruppen. Vi har alla föräldrar till barn med funktionsvariationer, 
som kämpar med insatser som går långt utöver vad som kan kallas för ett vanligt föräldraansvar. Vi har barn som tar stort 
ansvar för någon nära, som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Ja, det finns många fler exempel. Det är inte rimligt 
att de ställs utanför en sådan här strategi, som innebär att olika aktörer i samhället ska jobba mot samma mål för anhöriga 
– inte att allt stöd ska bli likadant.

Vi har redan på olika sätt fört fram den här synpunkten, dels i mejl till departementet dels i några debattartiklar. Vi var 
först ute med en artikel i Dagens Samhälle som vänder sig till beslutsfattare i kommuner och regioner (landsting) dels i 
en gemensam artikel med ordförandena för Attention Sverige, Funktionsrätt Sverige RBU, FUB och några till i Altinget. 
Den bevakar i stor utsträckning riksdag och departement och vänder sig till dem som intresserar sig för det. Vi har alltså 
redan kunnat nå många politiker, men vi har också haft enskilda kontakter och vi kommer givetvis att kämpa vidare för att 
påverka. Vi har också erbjudit oss att hjälpa till med utformningen av strategin. Uppdraget att ta fram ett underlag har gått 
till Socialstyrelsen som ska samverka med Nka och SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Lina, vår kanslichef, kommer att gå vidare till ett annat jobb, som hon har blivit erbjuden. Det är naturligtvis tråkigt för 
oss men sådant som händer när man har duktiga medarbetare. Hon slutar den 31 januari nästa år. Styrelsen har påbörjat 
processen med att söka en efterträdare, och vi tar gärna emot hjälp från er i föreningarna att sprida att vi söker en ny chef. 
Det blir förstås en omställning, men vi har bra fart i förbundet nu och vi hoppas kunna bygga vidare på det.

Tillsammans med det här numret av Förbundsnytt skickar vi ut 
remisser på vårt uppdaterade intressepolitiska program och en ny 
vision och värdegrund för förbundet. Jag vill passa på att i den här 
spalten också uppmana er att ta chansen och påverka i de här viktiga 
frågorna. Hjälp till så många som möjligt kan vara delaktiga, för om 
de här dokumenten är ordentligt förankrade hos oss alla blir vi 
mycket starkare tillsammans!

Ann-Marie Högberg
Förbundsordförande
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Hög tid för nomineringar inför kongressen 2020
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 

Anhörigriksdagen 3-4 november 2020
Arbetet inför Anhörigriksdagen 2020 har nu startat. Den kommer som vi tidigare 
berättat undergå en hel del mycket efterlängtade förändringar. Karlstad kommer 
bli den stad som ställer upp som värd för eventet och vi har redan varit på plats 
för att titta på lokaler och provsova hotellsängar. Båda testen föll ut med ut-
märkt resultat. Meetx, den eventbyrå som vi anlitat för att ta hand om arrang-
emanget, är lätta att jobba tillsammans med och vi har en god känsla i magen 
inför 3 november, datumet då Anhörigriksdagen kommer öppna 2020.

Kansliets 
öppettider:

måndag - torsdag 
09.00 - 16.00

Vi Anhöriga 3/4 2019
Under december kommer Sista Vi Anhöriga 2019 att dimpa ned i din brevlåda i form av ett extra tjockt 
dubbelnummer. Temat för tidningen kommer vara Jämställdhet och kretsa kring projektet Uppdrag Anhörig 
som Anhörigas Riksförbund kommer avsluta vid årsskiftet. Ett antal kvinnor kommer i tidningen berätta om sitt 
anhörigskap i reportageform, bland andra Amelia Adamo och författaren Sophie Dow. Ett extra stort korsord 
samt annat smått och gott utlovas också.


