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Verksamhetsberättelse 2018 
 
 
Samverkan – framtidens honnörsord 
 
Anhörigföreningen i Halmstad är en ideell och stödjande förening, som fortsätter med samma 
inriktning att kritiskt granska vård, omsorg och anhörigstöd. Glädjande är att vi har fått respons för 
palliativ vård, som ska verkställas i samband med de nya lokaliteterna som planeras för 
växelvård/korttidsboende. Beslut taget av kommunfullmäktige.    
 
Föreningen är ansluten till Anhörigas Riksförbund. 
 
Anhörigföreningen i Halmstad har som mål att 
• stödja anhöriga oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning hos den närstående samt 

tillvarata deras intressen 
• vara opinionsbildare, informationsspridare och remissinstans  
• genom forsknings- utbildnings-, och informationsinsatser nå större kunskap och förståelse för 

anhörigas livssituationer och arbetsinsatser. 
  
Verksamhetsåret 2018 har varit ännu ett intensivt år, där samverkan har varit ett honnörsord för att 
nå en kvalitetsutveckling gällande anhöriga och närståendes livssituation. 
 
Vår samverkan med anhörigkonsulenterna, både inom hemvårds- och socialförvaltningen samt 
demensteamet inom hemvårdsförvaltningen, har till vår glädje fortsatt som tidigare. Flödet av 
samverkan mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland, Medicinkliniken - Patient- och 
närståenderåd, Rehabkliniken – Patient och närståenderåd, Specialisttandvården, Närsjukvården, 
kommunens Hemvårds- och Socialnämnd samt hemvårds- och socialförvaltning, ska med vår 
målsättning för framtiden leda till en kvalitetsutveckling. Samverkan har skett även med olika 
privata aktörer inom vård och omsorg, ett flertal diagnosföreningar samt Studieförbundet 
Vuxenskolan.   
 
Föreningens årsmöte hölls den 13 februari 2018 på Strandgatan 20 med 36 röstberättigade och 
engagerade medlemmar. Ordförande Gun-Britt Lydén hälsade samtliga välkomna. 
Anhörigkonsulenterna Anette Håkansson, Magnus Palmqvist och Niklas Milén var inbjudna gäster. 
Sven Svensson, tillfrågad årsmötesordförande, förde klubban med god vana och stor säkerhet. 
Styrelsen har under 2018 haft elva protokollförda ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande.  
 
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter: 
Ordförande             Gun-Britt Lydén 
Vice ordförande  Susanne Sela 
Sekreterare    Lena Nordström 
Kassör    Ingrid Samson 
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Ordinarie ledamöter  Marianne Damgaard 
                                               Ewa Lind 
                                               Monica Sjövall    
Ersättare   Kamilla Kara 
 
Anhörigkonsulenterna Magnus Palmqvist eller Anette Håkansson har varit fortsatt adjungerade till 
styrelsemötena. 
Revisor har varit Birgitta Raask och revisorsersättare Solveig Ivarsson. 
Valberedningen har bestått av Gunne Björhag och Britt Marie Blidö samt ersättare Ingegerd 
Nilsson. 
 
Föreningen har haft representanter i: 
• Rehabiliteringsklinikens patient- och närståenderåd, Gun-Britt Lydén 
• Medicinklinikens patient- och närståenderåd, Gun-Britt Lydén 
• Förenings- och intresserådet, socialförvaltningen/psykiatrin, Gun-Britt Lydén 
 
Högskolan i Halmstad samt representanter från föreningens styrelse Gun-Britt Lydén, Lena 
Nordström har samverkat i nedanstående projekt: 
• Forskningsprojekt, ”Intelligent Age Freindly Homes”. 
• Forskningsprojekt, ”Health Innovation Summer School 2018”. 
• Forskningsprojekt, ”Aging and Self-management”. 
• Forskningsprojekt, ”Aiway Halland”, insänt avsiktsförklaring till Vinnväxt 2019. 
 
Samverkan pågår mellan Region Halland och Anhörigföreningen i Halmstad i följande projekt: 
• ”Avancerad vård i hemmet” 
• ”Patientkontrakt” 
• Specialisttandvården, ”Sköra äldres munhälsa” 
 
Samverkan har även skett med 
• Universitetet i Lund, forskningsstudie ”Upplevd aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med 

demenssjukdom”, Christopher Verngren och Hampus Mellgren, studerande 
arbetsterapeutprogrammet. Studien avslutad 2018. 

• Studenter på Högskolan i Halmstad har intervjuat medlemmar från Anhörigföreningen inom 
olika inriktningar av deras utbildning. 

• Studenter från Luleå Universitet har intervjuat Anhörigföreningen angående studien 
aktivitetsbalans, med inriktning på anhöriga, vars närstående drabbats av en depression. 

• Samverkan har skett med RBU o FUB genom skrivelse till kommunen, angående planerade 
besparingar gällande personlig assistans, aktiviteter mm som berör barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar. 

• Samverkan har startat med Dramalogen (kulturförvaltningen). Under året startades 
projektet ”Kulturhus, Hälsa och psykiskt välbefinnande”. Projektet drivs med ekonomiskt stöd 
från Allmänna Arvsfonden. 

 
Anhörigas Riksförbunds kongress och ombudskonferens i Lund 
Vid förbundets kongress den 6-7 april representerades föreningen av Gun-Britt Lydén, Lena 
Nordström och Kamilla Kara. 
   
Högskolan och VårdVux 
Samverkan har fortsatt med Högskolan i Halmstad. För utbildning av blivande undersköterskor via 
VårdVux har Gun-Britt Lydén och Magnus Palmqvist medverkat för att lyfta anhörigperspektivet 
via föreningen och anhörigstödet.  
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Kommunen 
Gun-Britt Lydén har informerat om föreningens verksamhet och mål vid hemvårds- och 
socialförvaltningens anhöriggrupper. 
 
Konferenser 
Vid Anhörigriksdagen i Varberg 15-16 maj deltog Gun-Britt Lydén och Kamilla Kara. 

 
Studiebesök 
Inbjudan till invigningar av konceptboende i kommunen, Frennarps äldreboende, Pålsbo 
äldreboende. Invigning av nystartat boende på Gamletull för yngre personer med demenssjukdom. 
 
Övrigt 
Kontaktpersonen för Anhörigföreningen har under 2018 haft 132 samtal med förfrågan om 
vägledning och stöd samt önskemål om medmänskligt samtal. Därutöver har kommunikation via 
sms och mail till stor del förekommit. En ökad förfrågan om personers psykiska ohälsa samt yngre 
personer med demenssjukdom, har konstaterats under året. En klar brist på samverkan är tydlig. 
Denna situation kommer att lyftas under 2019 via dialogmöten med presidiet, Hemvårdsnämnd/-
förvaltningen och Socialnämnd/-förvaltning. 
 
Året 2018 
Under 2018 har möten skett gällande utveckling av information och samverkan med fokus på 
anhörigperspektivet. Gun-Britt Lydén, föreningens representant, har varit drivande i frågorna 
genom nedanstående: 
• Möten med gruppledare i olika politiska partier 
• Möten med Sjukhuskyrkan, Region Halland Sjukhus Halmstad 
• Dialogmöte med regionalt cancercentrum syd. Broschyr framtagen om patient och 

närståenderådets önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården ”Så vill vi ha 
det”. 

• Samverkan har skett via volontärarbete med MIND, självmordlinjen (tidigare förening Psykisk 
ohälsa),  Susanne Sela.     

 
Anhörigföreningens styrelse följer utvecklingen av 
• Vård och omsorg äldreboende/demensboende, hemtjänst 
• Personalutveckling inom äldreboende/demensboende, hemtjänst 
• Korttidsboende/växelvård/palliativ vård 
• Utvidgad dagverksamhet för personer med demenssjukdom, till årets alla dagar med flexibla 

tider (ett led i utvecklat anhörigstöd).  
• Lustfylld fysisk och psykisk rehabilitering. 
• Psykisk ohälsa äldre/barn och ungdom. 
• Personlig assistans 
• Boendeform för personer under 65 år med demenssjukdom, genomfört av Socialnämnden våren 

2018. 
• Blogg 
 
 
Nationella Anhörigveckan 
Vid två dagar belystes Nationella Anhörigveckan, den 4-5 oktober. Under rubricerade vecka inbjöd 
anhörigstödet till öppet hus i sina nya lokaler på Skolgatan 2. Som sed genomfördes en 
gränsöverskridande samverkan mellan Anhörigföreningen, Aleris, Attendo, Frösunda, Halmstad 
kommun, Region Halland, Regionhandikapprådet samt Studieförbundet Vuxenskolan. Samtliga 
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aktörer gavs möjlighet att informera om sin verksamhet 
Den 5 oktober, bjöds på två lysande föreläsningar i Stadsbiblioteket, med inledning av 
Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlotte Mankell, som även belyste Anhörigföreningens 
betydelsefulla arbete. Fil. lic. och närståendekoordinator, Martina Takters föreläsning vars tema 
var ”Anhöriga behöver stöd-men varför?”. Därefter fortsatte psykiater och chefsöverläkare, Lars 
Häggström vars tema var ”Att leva nära någon med psykisk ohälsa”. 
Båda föreläsningarna gav förutom kunskap möjligheter till reflektion för oss alla. 
Vid föreläsningarna närvarade ca 200 personer, glädjande nog infann sig förutom anhöriga även 
personal. Representanter från Hemvårdsnämnd/-förvaltning och Socialnämnd/-förvaltning, chefer 
och politiker fanns också på plats. 
 
Initiativet till arrangemangen var taget av Anhörigföreningen, som fått mycket beröm för 
anhörigdagen. Föreningen ser fram emot att denna form av samverkan ska bli en tradition. 
 
Anhörigcafé Vallås 
Anhöriga och närstående har samlats var 14e dag under vår- och höstterminen på Vallås.  
Anhörigcaféet är en samverkan mellan Anhörigföreningen, Magnus Palmqvist, anhörigstödet och 
diakon från Snöstorps församling. Under året har 347 gäster deltagit.  
 
Regionmöte 
Anhörigföreningen i Halmstad har kallats till två regionmöten. Syftet med regionmöten är att öka 
samverkan och föra diskussioner som har focus på anhörigperspektivet. Detta kan även vara ett led i 
kvalitetsutvecklingen för lokala föreningar.  
 
Övriga möten 
• Samverkan med Neurologmottagningen fortsätter. 
• Styrelsen inbjuden till möte med personalen innan öppnandet av boendet, för yngre personer 

med demenssjudomar, för att lämna synpunkter. 
 
Dialogmöten med Hemvårdsnämndens och -förvaltningens presidier 
Till dialogmöte med Hemvårdsnämndens ordförande Ann-Charlott Mankell, vice ordförande Rose-
Marie Henriksson samt hemvårdsförvaltningens chef Jennie Vidal, har Anhörigföreningens 
ordförande varit inbjuden. Två dialogmöten har genomförts under året. 
 
Dialogmöte med Socialnämndens och -förvaltningens presider 
Till dialogmöte med Socialnämndens ordförande Ella Kardemark, vice ordförande Tord Johansson 
samt socialförvaltningens chef Hans-Jörgen Wahlhed, har Anhörigföreningens ordförande varit 
inbjuden. Ett dialogmöte har genomförts under året. 
Dialogmötena med de två presidierna planeras fortsätta. 
 
Anhörigföreningens ordförande har eftersträvat att ha möten med chefer på nya positioner för att 
presentera föreningen verksamhet och mål. Dessa möten har blivit mycket uppskattade. Som 
tidigare har möten i sakfrågor genomförts med chefer inom olika områden. Sakfrågor är en del i den 
upplevelsebaserade kvalitetsutvecklingen. 
 
Medlemsinformation 
Under året har följande sänts ut: 
• kallelse till årsmötet med sedvanliga handlingar 
• två medlemsbrev, där bland annat planering för vårens/höstens verksamhet har presenterats. 
 
Föreningens hemsida 
Mycket information har funnits och finns på föreningens hemsida, som ligger under Anhörigas 
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Riksförbund, sök föreningar/halland/halmstad.  
Medlemsträffar 
Information har skett en gång i månaden vid medlemsträffar, som genomförts i samband med 
gemensamma luncher på Strandgatan 20. Enligt önskemål kommer dessa träffar att fortsätta. 
 
Föreningen inbjöd till traditionellt julkaffe den 5 december, 26cx deltog. Årets gäst, Theresa 
Holmgren, specialisttandvården, presenterade projektet ”Sköra äldres munhälsa”. I detta projekt har 
flera av föreningens medlemmar deltagit. 
 
Inbjudan till julkaffet har skett via höstens medlemsbrev. 
 
Inbjudna gäster 
Under 2018 har föreningen vid sina styrelsemöten haft följande gäster: 
  
• 19 mars, Kujtim Dibari, verksamhetschef och Patrik Frisk, jurist. Frösundas verksamhet. 
• 23 april, Jerker Lago, enhetschef och Cecilia Göransson, samordnare och rehabiliterare. 
            Socialförvaltningen.  
• 11 juni, Ana Chrysoulakis, enhetschef, Konceptboende. 
• 27 augusti, Sven Svensson, Föreningsjuridik. 
• 24 september, Eva Lydahl, Hemvårdsförvaltningen, Framtidens äldremat. 
• 22 oktober, Liselott Hozjan, demenssköterska, Personer under 65 år med demenssjukdom 
• 12  november, Åsa Jacobsson, Budget och Skuldrådgivning 
 
 
Slutord 
Anhörigföreningen i Halmstad vill tacka gamla och nya medlemmar för engagemang och visat 
intresse för styrelsens arbete under det gångna året. Föreningen vill även tacka Christin Hellman 
Roos, som även under detta år, utfört massage och avslappning till hjälp för anhörigvårdare. 
Föreningen vill också tacka Studieförbundet Vuxenskolan och Strandgatan 20 för god service. 
 
Styrelsens strävan inför det nya verksamhetsåret är att vara en gemensam plattform för alla frågor 
som berör anhöriga och dess närstående samt kännetecknas av god samverkan genom ömsesidiga 
dialoger med olika aktörer på alla nivåer inom området. Anhörigas kunskap och erfarenhet ska i 
framtiden påverka och öka inflytandet för god vård och omsorg och även inkludera anhörigas och 
närståendes livskvalitet. 
 
Det är av största betydelse för god vård och omsorg att all kompetens och erfarenhet tas 
tillvara för att arbeta i en evidensbaserad kultur (evidensbaserad = den bästa tillgängliga 
kunskapen, den professionelles expertis, berörda personens situation, erfarenhet och 
önskemål). 
 
Anhörigföreningens ordförande har i samtal med politiker, Hemvårdsnämnden/-förvaltningens 
presidier, Socialnämnden/-förvaltningens presidier framfört vikten av de punkter som 
anhörigföreningens styrelse följer utvecklingen av.  Sammanslagning som skett under året, mellan 
anhörigkonsulenterna på båda förvaltningarna och demensteamet, benämns nu som 
hemvårdsförvaltningens anhörigstöd. Även myndighetsenheten finns under adressen Skolgatan 2.  
Sammanslagningen har varit gynnsam och gett större möjligheter för anhöriga gällande information, 
vägledning, kunskap, samtalsstöd, anhöriggrupper och friskvård.  
 
Anhörigperspektivet SKA uppmärksammas av all personal inom vård och omsorg enligt riktlinjer 
för stöd till anhöriga i en överenskommelse mellan de halländska kommunerna och Region Halland 
2014-12-01 
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Föreningen hade126 medlemmar den 31 december 2018. Årsavgiften för 2018 var 150 kr och 
beräknas bli oförändrad under 2019.  
 
Medlemsavgiften  för 2019  150 kr insätts på bankgironummer   5930-6787. 
 
 
Halmstad den 8 januari 2019 
 
Styrelsen för Anhörigföreningen i Halmstad 
 
 
 
Gun-Britt Lydén      Ewa Lind 
 
 
 
Lena Nordström                 Marianne Damgaard 
 
 
 
Ingrid Samson       Monica Sjövall 
 
 
 
Susanne Sela                                                                          Kamilla Kara 
 


