Anhörigriksdagen 2018

Varberg
15-16 maj

Anhörig

-med rätt till eget liv

Välkomna till Anhörigriksdagen 2018

Å

rets Anhörigriksdag har temat Anhörig med rätt till eget liv. Det är
sannerligen ingen självklarhet. Det finns många hinder för den rätten.
Om den närstående inte klarar sig själv ens ganska korta stunder, eller
om hen behöver hjälp på natten – hur mycket eget liv blir det då? Man orkar inte
hålla kontakt med vänner eller ägna sig åt intressen. Livskvaliteten sjunker rejält.
Kommunerna har skyldighet att ge stöd till anhöriga och de flesta erbjuder
avlösning, men villkoren skiljer sig avsevärt. Ofta gäller hemtjänsttaxa, timmarna
som tilldelas är få och ibland ska en biståndsbedömare avgöra om ens skäl är
tillräckliga. Vi kräver ett minimum på 20 timmars avlösning i månaden och att
det är den anhöriges behov som ska styra. Inte mycket begärt om man finns till
hands månadens övriga 700 timmar!
Det ska vara frivilligt att vårda och stötta sin närstående. Men hur frivilligt är
det när 25 procent av platserna på vårdboenden skurits ner under 2000-talet
och hemtjänsten inte byggts ut? Eller när kommunerna bara har tre dagar på sig
att ordna vården när man skrivs ut från sjukhus? Eller när möjligheterna att få
assistans genom LSS dragits ner till ett minimum? Då är det inte så lätt att som
anhörig säga att jag har rätt till ett eget liv.
Men hindren för ett eget liv ligger ibland inom oss själva. Anhöriga har ofta sin
närståendes behov så i fokus att hen glömmer bort sina egna. Det är inte själviskt
att begära hjälp. Det är sunt! Ingen är hjälpt av att man som anhörig nästan går
under.
Rätten till eget liv handlar också om att få fylla på själv ibland. Få dela sina
erfarenheter med andra, knyta nya kontakter eller träffa gamla vänner. Detta sker
vecka efter vecka ute i våra fantastiska anhörigföreningar runt om i landet.
Anhörigriksdagen är ett annat tillfälle. Därför vill jag passa på att hälsa er
välkomna till årets Anhörigriksdag! Låt oss kämpa tillsammans för de anhörigas
rätt.Att på rimliga villkor ge det stöd man vill och orkar – men också ha rätten till
ett eget liv.

Information
Plats

Sparbankshallen, Kattegattsvägen 26, Varberg
Telefon till receptionen: 0340-69 02 00

Kost

Luncher serveras bägge dagarna i Rotundan.
Tisdag 15 maj
Quinoabiffar med rostad sötpotatis
och het grönsaksröra

Onsdag 16 maj
Pocherad torsk med limedoftande vitvinssås,
potatis- och grönsakspuré samt dillslungade ärtor
Har du beställt specialkost anmäler du detta till
serveringspersonalen.
OBS: Inga äpplen eller nötter får finnas i
lokalerna under tisdagen!
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Föreningar och ideella organisationer
1. Neuroförbundet
2. Gröna Lådan
3. Hjärnkoll / NSPH
4. HRF i Varberg
5. Riksförbundet Attention
6. Riksförbundet Balans
Företag
15-16. SCA Hygiene Products AB /
TENA Inkontinensprodukter
19. Findus Sverige AB Special Foods
20. Skoopi Halland
21. Region Halland
22. Pensionsmyndigheten
23. Optimal potential npf
24. Autism & Aspergerföreningen Halland
28. Humana Assistans AB
29. Hjärnkraft
32. Family Link AB
33. Norlandia Care AB
34. Särnmark Assistans AB
35. Vardaga
36. Nationellt Kompetenscentrum anhöriga
37. Studieförbundet Vuxenskolan
38. ZAFE Care Systems AB

Bussar

Tisdag 15 maj
Fregatten 			
08:10 // 16:45
Stadshotellet 			
08:10 // 16:45
Havanna 			
08:20 // 16:45
Apelvikstrand 			
08:30 // 16:45
Kusthotellet/Campingen
08:30 // 16:45
Onsdag 16 maj
Fregatten 			08:00
Stadshotellet 			08:00

Havanna 				08:10
Apelvikstrand 				08:20
Kusthotellet/Campingen 		
08:20
Buss till Varbergs tågstation avgår
15:45
Varbergs Taxi 0340-165 00
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Anhörigriksdagen 2018
Tisdag 15 maj
08.00 - 09.30			

Registrering och kaffe

09.30 - 09.50		 Anhörigriksdagen öppnar
				Lisa Syrén

09.50 - 10.30		

Wilhelmina Hoffman

				Att inte själv bli patient

10.30 - 11.00		 Elisabeth Hanson och Lennart
				Magnusson, Nka
				Anhöriga och anhörigstöd i ett
				livsloppsperspektiv

11.00 - 11.30			

Paus

11.30 - 12.15		

Niklas Altermark

				

nedskärningar och hur de motiveras

12.15 - 13.15			

Lunch

13.15 - 13.45		

Martina Takter

13.45 - 14.00			

Paus

				Hur hamnade vi här? Om assistans-

				Visst behöver anhöriga stöd, men varför?

14.00 - 14.45		
Politisk paneldebatt
				Lisa Syrén
14.45 - 15.30			

Fika

15.30 - 16.30		

Vem tar hand om mormor?

18.30 - 19.30			

Mingel

19.30 - 22.00		

Middag

Program
Onsdag 16 maj
08.30 - 09.00 			

Uppstart dag 2

09.00 - 09.15 			

Sammanfattning

09.15 - 10.15 		

Margareta Winberg

10.15 - 10.45 			

Fika

10.45 - 11.15 		

Parallella seminarier block 1

11.15 - 11.30 			

Paus

11.30 - 12.00 		

Parallella seminarier block 2

12.00 - 13.00 			

Lunch

13.00 - 13.30		

Parallella seminarier block 3

13.30 - 13.45 			

Paus

13.45 - 15.15 		

Eric Löwenthal

				Framtidens socialtjänst

				
Fadern - en standupshow i Faderns,
				sonens och Försäkringskassans namn		

15.15 - 15.30 		
Sammanfattning och avslutning
				Lisa Syrén

Anhörigriksdagen 2018
Block 1
1. Stöd till anhöriga i livets slutskede // Nöjeshallen

Den sista tiden i livet är viktig, inte minst för personens anhöriga. Minnen man ska leva med resten av sitt liv.
Anhöriga betraktats ofta som en resurs i vården men blir sällan rådfrågade, utbildade eller tillfrågade om och hur
de klarar vården. Under presentationen kommer olika stödformer att presenteras, baserat på relevant forskning och
utveckling. Dessa riktar sig individuellt till anhöriga, till hela familjen eller till flera anhöriga till olika patienter ar
rangerad som gruppträffar. HUR stödet ges, VAD som förmedlas och till, eller av, VEM?
Joakim Öhlen, professor Göteborgsuniversitet

2. Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet // Sektion A

Föreläsningen går igenom regelverken kring de två nya ställföreskapen: framtidsfullmakter och anhörigbehörigheter
som införts sedan 1 april 2017. Alla frågetecken kring de nya begreppen rätas ut. Vilka behörigheter har anhöriga
när någon i familjekretsen blir sjuk om det inte finns framtidsfullmakt och innan god man eller förvaltare utses.
Vem kan bli anhörigbehörig och vad kan man göra inom ramen för uppdraget? Vem kan granska vad en anhörig gjort?
Christina Amundberg är socionom och har arbetat inom socialtjänsten i drygt 40 år. Christina har egen erfarenhet som
anhörigvårdare och är idag verksam inom Funktionsrättsrörelsen hos Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

3. Vårdens skyldigheter och barns rättigheter som anhöriga // Sektion B

En föreläsning om varför vi ska uppmärksamma anhöriga barn och goda exempel på hur man kan göra det. Psykatrin
Hallands målsättning är att alla föräldrar och deras minderåriga barn som berörs av HSL 5:7 ska erbjudas möjlighet
att få information, råd och stöd. För att nå dit behövs kunskap, rutiner och ledningens stöd.
Carita Carlsson är barnombud och sjuksköterska VPM Varberg, Anna-Karin Ljungblom är barnombud och kurator
VPM Kungsbacka. Aslak Iversen är verksamhetschef för psykiatrin Halland, öppenvården.

4. Anhörigstöd i Upplands-Bro kommun // Sektion D

2010 utvecklades ett program i Upplands-Bro kommun för att nå personer med demenssjukdom så tidigt som
möjligt. Mirjam Brocknäs berättar om vikten av att förebygga social isolering och ohälsa. Mirjam informerar även
om hur kommunen arbetar med stödgrupper och om kampanjen ”demensvän”- en utbildningsinsats med syfte att
sprida kunskap om sjukdomen.
Mirjam Brocknäs är enhetschef vid förebyggande enheten för äldre i Upplands-Bro kommun

Block 2

1. Apps for Carers- A4C // Nöjeshallen

I det internationella projektet Apps for Carers görs en kartläggning av appar som vänder sig till anhöriga. Resultatet
presenteras i en app som också innehåller enkel information om hur appar kan användas av anhöriga. Under seminariet
får vi en demonstration av slutprodukten, appen A4C.
Pauline Johansson, forskare/möjliggörare, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

2. Försäkringskassan informerar // Sektion A

Försäkringskassan informerar om två nya ersättningar inom socialförsäkringen, Omvårdnadsbidrag och
Merkostnadsersättning, som kommer att införas från och med november 2018 och ska ersätta vårdbidrag och
handikappersättning. Särskild vikt kommer att läggas vid förändringar samt övergångsregler.
Susanne Lövgren är partnerstrateg inom Försäkringskassan

Parallella seminarier den 16 maj
3. Att bli en fullt fungerande vuxen – med samhällets hjälp // Sektion B

Daniel hade aldrig blivit den han är idag, utan stöd och hjälp – både av sin mamma men också av samhället. Kerstin
hade aldrig orkat vara så stark om hon tvingats ta allt ansvar ensam. En föreläsning från verkligheten, ur två perspektiv.
Kerstin och Daniel Nyberg, Optimal Potential npf

4. Gott liv – för alla // Sektion D

När ett barn föds med en komplex funktionsnedsättning involveras många olika aktörer inom vård och omsorg.
Beroende på vilket stöd barnet, syskon och föräldrar får, påverkas möjligheterna till ett gott liv – för hela familjen.
Med workshops för professionella och anhöriga vill Anna Pella och Lotta Frécon, mammor till varsitt barn med
flerfunktionsnedsättning, skapa en mötesplats för samtal och reflektion kring vad familjer behöver för att kunna
leva ett gott liv.
Anna Pella, är journalist och författare till ”När du ler stannar tiden”. Lotta Frécon är pedagog och projektledare.

Block 3

1. Vägledande samspel – en röd tråd för hållbart föräldrastöd // Sektion D

Genom en gemensam utbildningssatsning över förvaltningsgränserna och MVC/BVC erbjuder vi grupper och
individuellt stöd till föräldrar med olika behov. Utgångspunkten är det gemensamma förhållningssättet som vi
hämtar ur programmet Vägledande samspel/ICDP som vilar på FNs barnkonvention. Vi skräddarsyr grupper för
föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och grupper där föräldrarna har egen psykisk
ohälsa. Välkommen att följa vår resa!
Eva Lethonen är anhörigsamordnare i Forshaga Kommun

2. Ännu mer – svaret på hur mycket man ska orka som anhörig // Sektion A

Som anhörig har man inte något annat val än att orka, oavsett hur trött man är. Och därefter måste man orka lite till.
Susanne Sela är ensamstående mamma till tre barn, varav två har diagnosen NPF. har Susannes vardag är som i en
berg- och dalbana där hon stundtals får hålla i hårt för att inte ramla ur vagnen. Ännu hårdare har hon fått hålla i
sitt barn för att inte tappa taget om honom.

3. Karins dröm // Sektion B

När Karin Jäverdal var 49 år drabbades hon av sin första stroke. 15 år senare hoppade hon ur en helikopter med
Östersunds fallskärmsklubb. Lyssna till Karin Jäverdal, 66 år, är från Hammerdal när hon berättar om livet, familjen
och betydelsen av rehabilitering. Hon har varit en av deltagarna i rehabiliteringsprogrammet RAS, Reaktivering i
samverkan, som också såg till att Karins dröm blev verklighet.

4. Hej! Det var längesen… // Nöjeshallen

Syskonen Caroline och Beatrice “Bea” Andersson berättar om en uppväxt tillsammans med en aggressiv alkoholist
och med psykisk ohälsa ständigt närvarande inom familjen. Med sin film “Hej! Det var längesen” vill de bryta de
tabun som råder kring ämnet. Ensam är inte stark.

Och ett extra tack till:

Halland

npf

www.anhorigasriksforbund.se

