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Vi kan se tillbaka på ett mycket händelserikt år. 
Det var valår vilket gjorde att vi lyfte 
anhörigfrågor med politiker på olika nivåer. 

Vi började diskutera behovet av att få fram en nationell 
anhörigstrategi, som Nationellt kompetenscentrum för 
anhöriga påbörjat. På årets Anhörigriksdag, där vi hade 
en panel med företrädare för riksdagspartierna, tyckte 
alla att det kunde vara ett bra verktyg. 

Vi har allt tydligare framhävt det grundläggande att 
anhörigas insatser alltid måste bygga på att det är 
frivilligt. Vi har inte, och ska inte, ha någon vårdplikt i 
Sverige. Det får dock inte ställas i motsats till att 
samhället måste ge anhöriga stöd för sina insatser.

En förening har lämnat förbundet men vi har kunnat 
bilda fem nya. ”Där du andas” är en digital förening, 
som startade i Jönköping, som arbetar vidare för att 
hitta former och större geografisk spridning. En 
förening har också lagts ner på grund av för få aktiva. 
Detta är ett problem på flera håll och vi måste hitta 
sätt att engagera fler.

Vi fick neddragning på en halv miljon kronor på 
anslaget från Socialstyrelsen, vilket krävde kraftfulla 
åtgärder. En person måste sägas upp och vi la ner 
kansliet i Norrhult och samlade verksamheten till 
Varberg. Där har vi också bytt till en mindre, och 
billigare lokal. Två nya medarbetare (Lina och Lasse) 
och en mycket erfaren (Anett) har arbetat hårt för att 
både kunna hålla igång verksamheten och utveckla 
den. Vi har insett att vi inte bara kan lita till 
statsbidragen från Socialstyrelsen utan måste söka 
pengar från fler håll och för fler projekt. Vid årets slut 
hade vi fått besked om att vi beviljats 390 000 kronor 

för dels ett filmprojekt dels ett mer allmänt stöd. Vi 
har även fått godkänt att ha ett 90-konto. Tillsammans 
med Nka fick vi nästan 1 000 000 kronor från 
Jämställdhetsmyndigheten för ett projekt om 
kartläggning av genusaspekter på anhörigskap.

Vi har svarat på remisser, deltagit i översynen av 
Socialtjänstlagen, referensgrupper, deltagit i ett antal 
olika konferenser på området och medverkat i olika 
paneler. Vi har också åter aktiverat oss inom Eurocarers 
efter några mer passiva år. Glädjande nog har också 
anhörigfrågor lyfts en hel del i olika medier och vi har 
varit synliga där.

Det är fint med verksamhetsberättelser. Då ser man 
vad som hänt under året på ett tydligare sätt än när det 
bara rullar på i vardagen. Ändå är det naturligtvis inte 
allt som låter sig sammanfattas i en sådan här 
redovisning. Alla möten med människor, alla 
telefonsamtal till Anhöriglinjen, där vi nu har fler 
volontärer som tar emot dem, alla diskussioner och 
mycket annat vi gör för att underlätta livet för 
anhöriga går inte att få med. 

Till sist vill jag tacka alla medlemmar, och framför allt 
alla ni som kämpar på i era föreningar, kansliet och 
mina kamrater i förbundsstyrelsens för allt ert arbete 
och engagemang under året. Det är vi som tillsammans 
är Anhörigas Riksförbund.

Ann-Marie Högberg
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Ändamål  
Anhörigas Riksförbund är en rikstäckande, politiskt 
och religiöst obunden intresseorganisation som 
grundades år 1996. Föreningen har som mål att: 

• Stödja anhöriga/anhörigvårdare i deras situation 
samt tillvarata deras intressen och därigenom 
bidra till en bättre livskvalitet för anhöriga och 
närstående. 

• Verka för att lokalföreningar bildas samt stödja 
dessa i deras verksamhet. 

• Påverka samhället så att anhörigas/anhörigvårdares 
situation uppmärksammas och uppvärderas. 

• Genom utbildnings- och informationsinsatser nå 
större förståelse och värdering av anhörigas/anhö-
rigvårdares arbete. 

• Vara delaktig i och främja aktuell forskning och  
utveckling inom anhörigvårdarens område  
nationellt och internationellt. 

Verksamhet
För att uppnå våra mål jobbar vi med en mängd olika 
verksamheter som alla syftar till att nå målen. I denna 
verksamhetsberättelse finns verksamheterna samlade 
under fyra rubriker som byggt på målen i stadgarna 
och bestått av: 

• Stöd till anhöriga 
• Stöd till lokalföreningarna 
• Opinionsbildning
• Forskning och utbildning

Dessutom finns en rubrik som bedriver våra viktigaste 
samarbeten och en som beskriver våra organisatoriska 
mål. Dessa handlar om hur vi arbetar för att skapa en 
långsiktigt stabil och hållbar organisation.  

Anhörigas riksförbund vilar på två lika viktiga ben. Det 
ena handlar om att stötta anhöriga, både som individer 
och i grupp, anslutna till en av våra lokalföreningar. 
Den stora och viktigaste delen av denna verksamhet 
sker ute i lokalföreningarna där anhöriga erbjuds 
möjlighet till samvaro med andra anhöriga. I vissa 
föreningar erbjuds även stöd i kontakten med
biståndshandläggare osv. 

På nationell nivå driver Anhörigas Riksförbund en 
nationell stödlinje, Anhöriglinjen, dit anhöriga har 
möjlighet att ringa för att söka stöd och hjälp. 
Anhöriglinjen organiseras och administreras av kansliet 
men de volontärer som arbetar med att svara på linjen 
består av medlemmar från hela landet. I dagsläget är de 
12 stycken som varje vecka kopplar in sig på linjen. Läs 
mer om Anhöriglinjen på sid 10.

Kansliet stöd till anhöriga sker också i form av stöd till 
befintliga lokalföreningar, till exempel genom att erbjuda 
studiecirklar och material för medlemsrekrytering och 
opinionsbildning, samt att det bedrivs ett aktivt arbete 
för att starta fler föreningar runt om i landet. Under 
året har det tillkommit fem nya föreningar som ett 
resultat av detta arbete. Läs mer om kansliets stöd till 
lokalföreningarna på sid 14. 

Det andra benet som Anhörigas Riksförbund vilar på 
är opinionsbildning. Detta arbete sker dels på lokal och 
regional nivå av många av våra lokalföreningar, dels på 
nationell nivå av förbundsstyrelse och kansli. Läs mer 
om förbundsstyrelsens och kansliets opinionsbildande 
arbete på sid 18. 

I en demokrati är det de rörelser som är bäst på att 
bilda folkopinion som når störst framgång. För att 
vara framgångsrik krävs därför att man når ut med sitt 
budskap stort och brett och får många med sig. Det 
handlar helt enkelt om att öka medvetenheten om 
anhörigfrågan hos så många som möjligt. Det finns två 
huvudspår i det arbetet. Dels behöver vi tala till 
allmänhetens känslor genom att lyfta fram exempel 
som människor kan känna och relatera till. Det är 
viktigt att anhöriga vågar dela med sig av sina berättelser 
för att fler ska förstå vad det innebär att vara anhörig. 

Under året har vi i varje nummer av Vi Anhöriga haft 
ett fördjupande reportage, vars syfte varit att komma 
nära anhöriga på ett mer känslomässigt plan. Dessa ska 
även få en egen plats i Anhörighandboken. Läs mer om 
medlemstidningen Vi Anhöriga på sid 16. Det andra 
spåret handlar om väl underbyggd fakta. För att tala 
till allmänhetens förnuft behöver vi statistik och andra 
siffor som väl beskriver den verklighetsbild som vi vill 

förmedla. Detta kräver att vi är delaktiga i forskning 
och bidrar till kunskapsutveckling. Det är vi dels via 
samarbete med Nka, dels genom att vi själva initie-
rar eller på andra sätt ingår i olika forskningsstudier, 
kartläggningar och projekt. På sida X kan du läsa om 
Anhörigriksdagen, nordens största årligen återkom-
mande konferens om anhörigfrågor som är vår viktigaste 
verksamhet för att sprida kunskap om våra frågor. 
Anhörigfrågan berör i princip alla någon gång under 
livet. Genom att vända oss till allmänhetens både 
känslor och förnuft finns det goda förutsättningar för 
vår rörelse att bidra till en ökad medvetenhet hos en 
bred allmänhet om anhörigskapets förutsättningar och 
komplexitet.   

Organisation 
Anhörigas Riksförbund bestod vid årsskiftet 
2018/2019 av 4233 medlemmar, 56 lokalföreningar, 
en förbundsstyrelse och ett kansli. 

Medlemmar
De flesta medlemmarna är anslutna till Anhörigas 
Riksförbund via en lokalförening, men det finns också 
möjlighet att ansluta sig direkt till riksförbundet. Dessa 
medlemmar kallas för direktanslutna medlemmar. Vid 
slutet av år 2018 var de 197 stycken. Enligt stadgarna 
finns det även möjlighet för organisationer, föreningar 
och företag att bli så kallade stödjande medlemmar. 
Vid slutet av år 2018 fanns det inga sådana medlem-
mar.  
Hedersmedlemmar är Ingrid Lundbeck, Gunilla 
Matheny, Christina Husmark Persson, Lennarth 
Johansson och Alf Andersson. Hedersmedlemmarna 
Åke Fagerberg och Anne-Sofie Söderberg har gått bort 
under året. 

Lokalföreningar
Fem nya föreningar har till kommit under år 2018. 
Dessa är: 

• Piteå
• Värmdö
• Eksjö
• Att vara anhörig
• Åre

Under året har anhörigföreningen i Trelleborg lagt ner 
pga svårigheter att tillsätta styrelseledamöter. Malmö 
Anhörigförening har valt att lämna förbundet. Detta 
innebär att förbundet sedan året innan vuxit med tre 
lokalföreningar, men minskat antalet medlemmar.  

Lokalföreningarna är organiserade i sex nätverk som 
under året haft en till två träffar. Dessa är:  

• Mälardalen
• Kronoberg 
• Skåne 
• Halland 
• Västra Götaland
• Värmland/Örebro 

Anhörigas Riksförbund i korthet
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Förtroendevalda
Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna. Den 
styrelse som valdes på kongressen 2017 består av sju 
ordinarie ledamöter och två ersättare. Utöver styrelsen 
finns en valberedning, en stadgekommitté och en 
grupp förtroendevalda revisorer.  

Förbundsstyrelsen
Ann-Marie Högberg  Ordförande 
Ingrid Sandelin   Vice ordförande 
Eva Sixt    Ledamot
Gun-Britt Björevall   Ledamot
Jenny Lénström  Ledamot 
Marja Hillerström  Ledamot
Brita Karlsson   Ledamot 
Solweig Backlund  Ersättare   
Ann-Margret Blomquist Ersättare 

Styrelsen har under 2018 sammanträtt vid åtta pro-
tokollförda styrelsemöten varav två möten sträckte sig 
över två dagar, tre möten var endagarsmöten och tre 
möten skedde över telefon. 

Ledamöter i AU har utöver ordförande Ann-Marie 
Högberg varit Ingrid Sandelin och Eva Sixt. AU har 
haft 10 protokollförda möten över telefon.  

Valberedningen
Alf Andersson   Ordförande
Ulla Paulsson   Ledamot
Sonja Hall   Ledamot
Birgitta Odelstierna  Ledamot
Siv Nilsson   Ledamot

Stadgekommittén
Gunnar Hedberg  Ordförande
Bo Neikter   Ledamot
Göran Granerus   Ledamot
Alf Andersson   Ersättare

Revisorer
Gunnar Feucht   Auktoriserad
Anne Westergaard  Förtroendevald
Rolf Lundin   Förtroendevald
Göran Granerus  Ersättare 

Förbundskansliet
Det har skett en del större förändringar av kansliet 
under året. Vid 2018 års början fanns det två kanslier, ett 
i Norrhult och ett i Varberg. I samband med tillsättandet 
av en ny kanslichef med arbetsplats förlagd till Varberg, 
bytte Anhörigas Riksförbund säte från Norrhult till 
Varberg. På grund av minskat stadsbidrag minskade 
(500 000 från 2017 till 2018) fattade styrelsen i början 
av året beslut om att lägga ner kansliet i Norrhult och 
säga upp Satu Korte Johansson på grund av arbetsbrist. 
Dessutom flyttade kansliet i Varberg till mindre lokaler 
strax före semestern. 

Förbundskansliets personal
Lina Brustad  Kanslichef 
Anett Karlsson  Ombudsman 
Lars Tegermark Kommunikatör 
Satu Korte Johansson  Ombudsman/administratör
   (tom. 2018-05-08)
Åsa Jansson sköter via redovisningsföretaget Jaja Grafiska 
ekonomi, medlemsregister mm enligt upprättat avtal. 
Tjänsten har under 2018 motsvarat 50%.
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Det första målet med Anhörigas Riksförbunds 
verksamhet är att stötta anhöriga i deras 
situation för att bidra till bättre livskvalitet 

både för den som är anhörig och dennes närstående. 
Målgrupp är alla som är anhöriga till någon som på 
grund av sjukdom, ålderdom eller funktionsnedsätt-
ning inte klarar vardagen på egen hand. Under 2018 
har vi arbetat med följande verksamheter för att stötta 
anhöriga. 

Anhöriglinjen
Anhöriglinjen är en nationell stödlinje för medmänskligt 
stöd, rådgivning och information. Anhöriga kan vända 
sig till Anhöriglinjen via telefon och mail. 
Anhöriglinjen bemannas enligt fastställda tider av 
volontärer med egna erfarenheter av anhörigskap, 
samt vid behov av personalen på kansliet. Kopplad till 
Anhöriglinjen finns en expertgrupp som idag består av 
sakkunnig inom lagområden som LSS (Lagen om 
särskilt stöd och hjälp), SoL (Socialtjänstlagen) och 
HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). 

Vi har ökat bemanningen av linjen så att det vid 
slutet av 2018 var 12 personer som kopplar in sig 
regelbundet efter ett uppgjort schema. Vi har 
genomfört två träffar för våra volontärer där de fått 
möjlighet att träffas och ta del av information. Vid det 
fösta tillfället var det en person från Patientnämnden 
som berättade om nya reglerna för hur man lämnar in 
klagomål nu när IVO inte längre tar sig an klagomål 
från allmänheten. Vid den andra träffen var Erik Ward 
på plats och pratade om lagstiftningen. Anhöriglinjens 
pärm har uppdaterats under året.    

Mål 1: Stöd till anhöriga
Under 2018 har vi arbetat flitigt med att sprida 
information om Anhöriglinjen. Vi har haft 
information på Facebook och vår hemsida. När vi 
deltagit i media har vi varit noga med att nämna 
Anhöriglinjen. I höstas hade Tv4-programmet Malou 
efter tio anhörigtema under en hel vecka och då syntes 
telefonnumret till Anhöriglinjen varje dag. Vi har 
tryckt upp nya små kort med information om 
Anhöriglinjen att ha i väntrum mm. 

Under 2018 kom det 453 telefonsamtal och 44 mail 
till Anhöriglinjen. Vi har haft en del problem med vårt 
inrapporteringssystem och tror tyvärr därför att det 
kan finnas ett ganska stort mörkertal. Men av det vi 
kan veta så ser samtalen ut som beskrivs nedan. 

Ungefär ¾ av de som ringer till Anhöriglinjen är 
kvinnor. Vanligast är att de är barn till sin närstående. 
Näst vanligast är att man är partner och tredje 
vanligast är att man är förälder. Den närstående är i 
de flesta fall drabbada av psykisk ohälsa. Mer än 200 
samtal handlade om det förra året. Därefter kommer 
äldre med åldrandeproblematik, och tredje vanligast 
är funktionsnedsättningar. Samtalen mynnar oftast ut 
i en hänvisning till anhörigstödet och i andra hand till 
sjukvården. Det tredje vanligaste är att vi hänvisar dem 
till att ta kontakt med en anhörigförening. 

De som ringer hittar oss främst via vår egen hemsida, 
Google eller 1177. I statistiken ser vi en tydlig topp i 
oktober månad som antagligen beror på vår medverkan 
i Malou efter tio.    
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Anhörighandboken och Anhörigboxen
Under året har vi arbetat med att uppdatera Anhörig-
handboken. Det stora jobbet har bestått av att vi har 
digitaliserat Anhörigboxen. Vi har gått igenom allt 
material i boxen och gallrat bort som inte längre är 
relevant. Till exempel är Hjälpmedelsinstitutet som 
mycket av materialet bygger på och hänvisar till 
nedlagt. En del av innehållet i boxen är fortfarande bra 
och det har vi skrivit av och lagt in under en egen flik i 
Anhörighandboken. 

Vi har jobbat med att se över strukturen i Anhörig-
handboken och uppdaterat länkar. Vi vet att den 
används flitigt runt om i landet. Till exempel har Röda 
korset nyligen skapat en studiecirkel som helt bygger 
på Anhörighandboken. Det betyder att Anhörighand-
boken används i syfte att stötta anhöriga och att vi 
därför inte kan gör allt för stora förändringar av 
upplägg och struktur i nuläget. Anhörighandboken 
lyftes särskilt fram i ett utskick som gick till samtliga 
Anhörigstöd i landet i samband med anhörigveckan.

Anhörighälsa – ett digitalt livsstilsstöd
I våras inledde vi ett samarbete med Göteborgs univer-

sitet kring ett digitalt livsstilsverktyg. Det var 
universitetet som tog kontakt med oss och berättade 
om ett verktyg som de utformat i ett forskningsprojekt 
om diabetes. Syftet med verktyget är att åstadkomma 
självreflektion och på så vis hjälpa patienter att ta 
makten över sin livssituation och må bättre. Verktyget 
hade visat sig ha väldigt positiv effekt på patienter som 
lider av typ 2 diabetes främst genom att det bidragit till 
att sänka stressnivåerna hos patienterna. 

Professorn som leder arbetet med projektet ville gärna 
göra verktyget tillgängligt för fler och funderade då på 
vilka grupper i samhället som lever med hög stressnivå 
och därför riskerar att utveckla diabetes. Han har i sitt 
arbete som läkare kommit i kontakt med många 
anhöriga och tog därför kontakt med oss och erbjöd 
oss detta verktyg. Det har varit svårt att få våra 
medlemmar att testa verktyget som nu finns tillgängligt 
på vår hemsida men vi kommer att fortsätta att berätta 
om verktyget bland annat på Anhörigriksdagen och i 
Vi Anhöriga även under 2019. Anhörighälsa skulle, 
om det fick bättre spridning, kunna bli ett väldigt bra 
och konkret sätt att stötta anhöriga i en pressad 
livssituation så att de kan må bättre.    
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ut så att det blir tydligt att förbundet består av 56 
föreningar som alla hänger ihop. Tillsammans är vi 
starka!

Representanter från både förbundsstyrelsen och kansliet 
har gjort ett stort antal besök hos lokalföreningar runt 
om i landet. Det har handlat om allt ifrån medverkan 
vid årsmöten och medlemsmöten till firande av jubileum 
och arrangemang för allmänheten. Vår ombudsman 
Anett Karlsson har gjort flera resor under året då hon 
träffat personer som vill starta anhörigföreningar. Dessa 
möten har under året resulterat i fem nya föreningar.  

Vi vet att många yngre personer idag föredrar föreningar 
som är internetbaserade. Detta ger större flexibilitet 
både med avseende på tid och rum. Oavsett var du 
bor och oavsett vilken tid på dygnet du har möjlighet 
att vara inne och läsa och skriva kan du vara aktiv i en 
sådan förening. Anhörigföreningen som ursprungligen 
låg i Jönköping och som heter Där du andas har under 
det senaste året utvecklas till att bli en nätförening och 
under 2018 fattade de beslut om att helt och hållet gå 
över till att endast existera på internet. Kansliet har tagit 
fram en plattform för föreningen på Workplace och 

hjälpt till i marknadsföring och uppstart. Detta arbete 
kommer att fortsätta under nästa år med förhoppningen 
om att Anhörigas riksförbund på sikt kommer ha en 
stor internetbaserad förening där alla som vill kan bli 
medlemmar. 

Informationsmaterial och trycksaker
En del i arbetet med att öka medlemsantalet är att ta 
fram och tillgängliggöra bra trycksaker så som 
informationsbroschyrer. Under 2018 har vi tagit fram 
tre nya foldrar. En beskriver medlemskapet i Anhörigas 
Riksförbund och kan användas såväl lokalt som 
nationellt för att sprida information om oss och 
möjligheten att bli medlem. En annan folder redogör för 
våra fem intressepolitiska frågor som vi tog fram inför 
riksdagsvalet med en uppmaning till lokalföreningarna 
att använda den i mötet med politiker i valstugorna. 
Det är en bra broschyr som på ett överskådligt vis 
berättar vilka frågor förbundet står för.Den tredje är en 
mall till en folder för lokalföreningar att använda. 

Alla foldrar kan dessutom lokalanpassas genom att 
man sätter en klisteretikett på baksidan med 
kontaktinformation till respektive lokalförening.

Det andra målet med Anhörigas Riksförbunds 
verksamhet är att verka för att lokalföreningar 
bildas samt att stödja dessa i deras verksamhet. 

Målgrupp är våra medlemmar och lokalföreningar 
samt de som potentiellt skulle kunna bli nya med-
lemmar och lokalföreningar. Alla är välkomna som 
medlem i Anhörigas Riksförbund oavsett om man är 
anhörig eller inte. Under 2019 har vi arbetat med 
följande verksamheter för att stötta våra lokalförening-
ar och verka för att nya ska bildas.  

Föreningsutveckling
För att Anhörigas Riksförbund skall kunna nå sina 
mål behöver fler vara med och driva våra frågor. Att 
växa handlar framför allt om att få fler medlemmar i 
de befintliga lokalföreningarna, men också om att vara 
tillgängliga för personer som väljer ett medlemskap 
direkt i förbundet. Dessutom är det viktigt att det bildas 
fler lokalföreningar. En effektiv medlemsrekrytering 
kräver kunskap om hur man väcker människors 
engagemang. För att organisationen skall kännas 
relevant är det viktigt att vi alltid uppfattas som 
professionella och framgångsrika. Det är också viktigt 
att vi alltid talar om vår organisation på ett positivt och 
intresseväckande sätt. 

Det innebär också ett medvetet målgruppstänk så 
att rekryteringen av nya medlemmar breddas och att 
människor ur fler målgrupper nås. För att det ska 
lyckas behöver vi till exempel jobba med ett medvetet 
bildspråk så att människor i olika åldrar och med olika 
bakgrund känner sig tilltalade. 

Under 2018 har kansliet haft flera arbetsdagar där vi 
diskuterat medlemsrekryteringen och hur vi som 
organisation kan bli mer medvetna i vårt arbete med 
att nå nya medlemmar. Vi har tagit fram ett tydligt 
koncept för medlemskapet och detta arbete har mynnat 
ut i en ny folder. För att det ska synas att organisationen är 
så stor som den faktiskt är, har vi under 2018 arbetat 
för att få vårt informationsmaterial att se mer enhetligt 

Mål 2: Stöd till lokalföreningar
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Vi Anhöriga och Förbundsnytt 
Vi Anhöriga är Anhörigas Riksförbunds medlemstidning 
och en av våra viktigaste medlemsförmåner. Under 
året har den utkommit i fyra nummer som trycks i 
6000 exemplar varav merparten skickas direkt till våra 
medlemmar. Övriga tidningar går till prenumeranter 
så som anhörigstöd, sjukhus mm, samt att de används 
i marknadsförningssyfte genom spridning till bibliotek, 
väntrum, mässor och konferenser. 

Under 2018 har tidningen förändrat sitt utseende 
lite grand. Även innehållet har förändrats något. I 
stället för temanummer finns det i varje nummer ett 
fördjupade reportage. Syftet med dessa är att på ett mer 
känslomässigt plan komma nära oss anhöriga. I våras 
undersökte vi möjligheten att hitta fler annonsörer 
till Vi Anhöriga. Det visade sig svårt då vår målgrupp 
uppfattas som otydlig av de stora annonsförsäljnings- 
företagen. Ett nytt försök kommer göras under 2019 
när en tidning med ett nytt utseende kommer kunna 
visas upp.  

Förbundsnytt är ett internt nyhetsutskick som under 
året gått ut via e-post till ordföringarna i våra lokal-
föreningar. Det sista utskicket gick med riktig post. 
Vi är medvetna om att Förbundsnytt inte nått alla 
eftersom inte alla har en e-postadress. Detta är något 

som vi skall se över inför 2019. Det var planerat för sex 
utskick men det blev bara fem. Orsaken är att kansliet 
hade väldigt mycket att göra under de sista månaderna 
av året och prioriterade bort ett utskick.

Hemsidan och medlemsidorna 
Under 2018 inleddes arbetet med att skapa en helt ny 
hemsida åt Anhörigas Riksförbund. Lansering kommer 
att ske i början av 2019. Det har varit svårt att navigera 
på den gamla sidan och den har även varit svår att upp-
datera. Ett av målen för 2018 var att skapa undersidor 
för lokalföreningarna. Detta har visat sig svårare än vi 
från början trott, bland annat på grund av den gamla 
sidans uppbyggnad. Arbetet med att hitta en bra form 
för detta kommer därför att fortsätta under 2019. 

Vi hade som mål för 2018 att öka användandet av 
medlemsidorna bland annat genom att skriva om dem 
i Vi Anhöriga och i Förbundsnytt. Dettas har gjorts 
men det har inte lett till ett ökat användande av med-
lemssidorna. I slutet av 2018 har vi därför skickat ut en 
enkät till samtliga anhörigföreningar för att kartlägga 
hur den interna kommunikationen idag sköts inom 
förbundet samt hur behovet av kommunikationsverk-
tyg ser ut. Detta arbete kommer att fortsätta under 
2019. Bland annat kommer vi då fatta ett beslut om 
medlemssidornas framtid. 
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Tredje målet med Anhörigas Riksförbunds 
verksamhet är att påverka samhället så att 
anhörigas situation uppmärksammas. Det 

handlar om att öka medvetenheten om anhörigas 
livssituation hos allmänhet så väl som beslutsfattare. 
Som grund för det opinionsbildande arbetet finns 
fem intressepolitiska frågor som förbundet tagit fram 
gemensamt. För att lyckas med påverkansarbetet jobbar vi 
på flera sätt. För att skapa folkopinion behöver vi sätta 
ljus på anhörigbegreppet och nå allmänheten via sociala 
och etablerade medier, men också de som redan är 
intresserade av våra frågor till exempel på mässor och 
konferenser. För att nå beslutsfattare behöver vi främst 
arbeta med att skapa personliga relationer till 
nyckelpersoner, till exempel på myndigheter och inom 
politiken. Under 2019 har vi främst arbetat på följande 
vis för att uppmärksamma anhörigas situation.  

Fem intressepolitiska områden 
Under våren tog vi fram en folder där våra fem 
intressepolitiska områden presenterades. Broschyren 
skickades ut till lokalföreningarna och användes flitigt 
under valet då frågorna var ett bra underlag för att 
starta samtal med lokalpolitiker. Dessutom tog 
styrelsen fram ett diskussionsunderlag med förslag till 
frågeställningar. Under året har vi även skickat ut 
foldern så ofta vi kunnat till olika politiker, 
beslutsfattare samt till potentiella medlemmar. 
Frågorna ligger till grund för allt vårt opinionsarbete. 

Sociala medier
Under 2018 har vi tagit fram nya riktlinjer för hur vi 
ska använda sociala medier i vårt opinionsbildande 
arbete. Facebook har uppdaterats allt ifrån någon gång 
i veckan till flera gånger per dag beroende på vad som 
har varit aktuellt att sprida. Vi har ökat antalet ”gillare” 
från 1200 i början av året till över 2000 personer vid 
årets slut. Många av våra inlägg delas även vidare vilket 
innebär att vi ofta når stor spridning. Vi har även 
experimenterat med att marknadsföra vissa inlägg 
för att se hur stor spridning det kan ge. Vi har gjort 

bedömningen att jämfört med att sätta annonser i 
tiningar är marknadsförda inlägg på Facebook ett billigt 
sätt att nå många som intresserar sig för anhörigfrågor. 
Naturligvis är vi medvetna om att inte alla finns i 
sociala medier vilket medför att vi aldrig kommer kunna 
flytta över hela vår kommunikation mot allmänheten 
till de sociala plattformarna. Under hösten 2018 har vi 
även skapat möjlighet att skänka pengar till Anhörigas 
Riksförbund via vår Facebook-sida. 

Etablerade medier
Anhörigas Riksförbund arbetar dagligen med att skapa 
kontakter med etablerade medier. Under 2018 har vi 
medverka i tidningar, radio och TV i anslutning till 
händelser som väcker intresse och debatt. Förbunds-
ordförande Ann-Marie Högberg har bland annat 
medverkat i Studio Ett i SR P1 i ett program som 
handlade om Anhörigskap och i en nyhetssändning 
i P4 Sörmland, samt i P4 Halland i anslutning till 
Anhörigriksdagen. Hon har även blivit intervjuad av 
bland annat Sydsvenskan och Sjukhusläkaren. 
Kanslichef Lina Brustad medverkade bland annat i en 
artikel i DN i början av året.     

Anhörigfrågan har dessutom varit tema för ett avsnitt 
av Kropp och själ i SR P1 och ett avsnitt av Karlavagnen 
i SR P4. Under vecka 46 var det ”Anhörigvecka” i 
TV4-programmet Malou efter Tio. Då var bland annat 
vår organisationsombudsman Anett Karlsson och vår 
jurist Erik Ward på plats i studion och telefonnumret 
till Anhöriglinjen visades i bild varje dag hela veckan. 
I dessa tre fall har kansliet varit delaktig i planeringen 
av programmen för att hitta alltifrån rätt vinkel och 
ordval till statistik och personer som kunde medverka i 
programmen. 

Anhörigveckan
Nationella anhörigveckan som en gång instiftades av 
Anhörigas Riksförbund gick som vanligt av stapeln 
i början av oktober. Runt om i landet arrangerades 
föreläsningar och träffar. Kanslichef Lina Brustad höll 

två föreläsningar under veckan, en i Arboga och en 
i Varberg. Dessutom medverkade kansliets personal 
tillsammans med anhörigföreningen i Göteborg vid en 
helkväll om anhörigskap och skuld som arrangerades 
av den nya föreningen Att vara anhörig i Göteborg. 
Kansliet gjorde inför veckan ett utskick till samtliga 
kommunala anhörigstöd i Sverige med information 
om Anhörigas Riskförbund, alla lokalföreningarna och 
fördelarna med att samarbeta med oss, samt genomförde 
en kampanj i sociala medier med 90-kontot och 
Anhöriglinjen i fokus. 

Styrelsen deltog på flera ställen runt om i landet. 
Förbundsordförande Ann-Marie Högberg medverkade 
på Anhörigföreningen i Göteborgs dag tillsammans 
med Nka och stadens anhörigstöd. De stod i Nordstan 
och delade ut information. I Sjöbo arrangerade 
Svenska kyrkan och anhörigföreingen ett panelsamtal 
om anhörigskap. Där fördes bland annat samtal om 
möjligheten att skapa en förening som sträcker sig över 
flera kommuner. I Hörby arrangerades två 
föreläsningar med Erik Ward och Beata Terzis. 
I Karlstad ordnades en heldag som ett samarbete mellan 
flera diagonsförbund och anhörigföreningen. Östra 
teatern gav pjäsen Skuggsyskon, en pappa till en 
multihandikappad son höll en föreläsning och en 
psykolog pratade om anhörigskap. 

Fyra filmer om Anhörigskap
Under hösten inleddes ett samarbete mellan Anhörigas 
Riksförbund, Röda Korset, och Nka. Röda Korsets 
folkhögskola gavs uppdraget att producera fyra kortfil-
mer som porträtterar anhöriga. Syftet med filmerna är 
att öka allmänhetens förståelse för anhörigfrågan. 
Filmerna som premiärvisades under festliga former den 
7 december på Röda korsets huvudkontor i Stockholm, 
kommer dels kunna användas i sociala medier, dels 
finnas tillgängliga för nedladdning på vår hemsida så 
att lokalföreningarna kan använda dem i sitt lokala 
påverkansarbete. Filmerna finns i fullängdsversion 
samt en kort teaser på en minut.

Mål 3: Opinionsbildning
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Det fjärde målet med Anhörigas Riksförbunds 
verksamhet är att genom informations- och 
utbildningsinsatser, samt genom delaktighet 

i forskning och kunskapsutveckling på anhörigområdet, 
nå större förståelse för anhörigas arbete. Målgrupp är 
de som i sin yrkesroll träffar anhöriga samt forskare 
och beslutsfattare, men även anhöriga själva. För att 
nå detta mål ha vi under 2018 genomfört vår årliga 
konferens Anhörigriksdagen som vänder sig både till 
professionen och anhöriga med den senaste kunskapen 
på anhörigområdet. Vi har också erbjudit studiecirklar till 
våra lokalföreningar och bidragit med våra perspektiv 
och vår kunskap i utredningar, skrivelser och remisser. 

Anhörigriksdagen
Anhörigriksdagen är sedan 20 år tillbaka en årligen 
återkommande tvådagarskonferens om Anhörigfrågor. 
Den vänder sig till människor som i sin profession 
arbetar med anhörigfrågor, framför allt anhörigkonsu-
lenter samt chefer och politiker inom kommuner och 
regioner. Dessutom vänder sig Anhörigriksdagen till 
anhöriga med förhoppningen om att den skall fungera 
som en mötesplats där profession och anhöriga möts 
på lika villkor. 2018 års konferens var den tjugonde i 
ordningen och temat var Anhörig – med rätt till eget 
liv. Huvudföreläsare var bland andra Margareta Win-
berg, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Martina 
Takter och Eric Löwenhtal. Antalet betalande deltagare 
var 334 personer varav 101 personer var våra egna 
medlemmar. 

På prov valde vi under 2018 att ge föreningar möjlig-
het att ställa ut i små montrar till ett väldigt fördelak-
tigt pris. Syftet var att skapa kontakt och samarbete 
med andra organisationer som driver våra frågor. Detta 
blev mycket uppskattat. Vi samarbetade med Campus 
Varberg för att låta studenter på eventutbildningen 
vara med och tänka till om hur vår egen monter kunde 
lyftas fram och bli mer synlig och intressant. Det 
resulterade i att Anhörigas Riksförbunds egen monter 
innehöll en massa saker såsom bokbord med författare 

som sålde sina böcker, att vår jurist Erik Ward fanns på 
plats under hela riksdagen och kunde svara på frågor, 
samt att det fanns utrymme att slå sig ned och samtala 
med personal och representanter från styrelsen.    

Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda 
med konferensen, framför allt när det gäller program-
mets innehåll samt Lisa Syrens skickliga modererande. 
Det som fick lite sämre betyg var maten, kritik som vi 
fört vidare till Arena Varberg som huserade arrangemanget. 
Anhörigriksdagen har i alla år varit förlagd till Varberg. 
I utvärderingen passade vi på att ställa ett par frågor 
om detta för att utreda möjligheten att på sikt flytta 

konferensen till en annan stad, bland annat för att hit-
ta mer intäkter och minska kostnaderna. Vi ser att del-
tagarantalet långsamt sjunker. Orsaken verkar främst 
vara att de kommunalt anställda anhörigkonsulenterna 
får allt mindre fortbildningsmöjligheter. Detta är något 
vi måste förhålla oss till inför framtida konferenser. 

År  Profession Medlemmar Totalt
2015  270  85  355
2016  299  132  431
2017  309  84  393
2018  233  101  334

Mål 4: Forskning och utbildning
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Studiecirklar 
Studiecirklar leder till kunskapsinhämtning som i sin tur 
leder till egenmakt och möjligheten att göra informerade 
val. På så vis ökar upplevelsen av att vara en aktiv part i 
sitt eget liv och att man har möjlighet att påverka såväl 
samhället runt omkring som den egna livssituationen. 
Det handlar dels om kunskap om sin närståendes sjukdom 
eller funktionsnedsättning i rent utbildningssyfte för 
att öka förståelsen för den närstående och förbättra 
möjligheten till kommunikation. Dels handlar det om 
studiecirklar om den egna livssituationen. Slutligen 
handlar det om studiecirklar som berör föreningslivet 
för att kunna ta en aktiv roll, så som en styrelsepost, i 
en lokal anhörigförening. 

Under 2018 hade vi som mål att föra fram tre nya 
studiecirklar och uppmuntra föreningarna att genomföra 
dem. Vi har tagit fram studiecirkeln I nöd och lust 
och anpassat cirkelmaterialet till Tänk om jag vetat till 
anhörigföreningarna. Vi har tillgängliggjort studiecirkeln 
När jag inte längre är med,Röda korsets studiecirkel, 
Anhörigcirkeln, som bygger på vår Anhörighandbok 
samt studiecirkeln Endamålsparagrafen som handlar 
om föreningsarbete. Samarbetet med Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV) har fördjupats bland annat med ett 
gemensamt Webinarium som sändes ut till alla anställ-
da på SV, där det diskuterades hur ett samarbete med 
anhörigföreningarna kan fungera. 
 
I våra sex regioner har det genomförts träffar, där någon 
från kansliet närvarat vid merparten av träffarna, inbjudna 
av arrangerande lokalförening. Syftet med dessa är att 
träffas, fördjupa relationer, hitta områden att samverka 
kring osv. Dessa träffar har varit bra tillfällen att sprida 
kunskap om studiecirklarna, och att dela ut nytt material 
att fylla studiecirkelpärmarna med. Webbutbildningen 
Anhöriga i Fokus har visats vid flera möten.   

Utredningar, Skrivelser och Remisser
Anhörigas Riksförbund finns med i en av 
referensgrupperna som är kopplade till utredningen 
för en ny socialtjänstlag. När utredningen släppte ett 
delbetänkande i våras skickade Förbundsstyrelsen in en 
skrivelse där de påpekade att anhörigperspektivet var 

allt för bristfälligt. Under 2018 har även 
förbundsordförande Ann-Marie Högberg tagit initiativet 
till en gemensam skrivelse för alla lokalföreningarna i 
Stockholmsregionen som gick till Stockholms landsting.  
Under det gångna året har Anhörigas Riksförbund 
varit remissinstans för fem nationella vårdprogram 

gällande olika cancerformer samt cancerrehabilitering. 
Vi har i remissvaren betonat vikten av att anhörigas 
situation uppmärksammas och belyses i alla nationella 
vårdprogram och att frivillighet måste vara 
grundläggande för anhörigas medverkan.
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En förutsättning för att kunna bedriva ett fram-
gångsrikt arbete i civilsamhället är samverkan 
med andra organisationer och berörda 

myndigheter. Under 2018 har samverkan med följande 
organisationer och myndigheter vara särskilt framtränande:  

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
Som part i Nka sitter förbundsordförande Ann-Marie 
Högberg med i styrgruppen som har regelbundna 
sammanträden. Utöver denna kontakt har kansliets 
personal gjort flera besök hos Nka under året samt 
deltagit i ett gemensamt Webbinarium och två konfe-
renser. Vi har skrivit en gemensam projektansökan till 
Jämställdhetsmyndigheten som fått bifall och som beskrivs 
nedan. Anhörigas Riksförbund har varit involverade i 
arbetet med en Anhörigstrategi och det har förts flera 
samtal om hur det arbetet skall fortsätta under 2019. 

Eurocarers
Eurocarers är en europeisk paraplyorganisation för 
anhörigföreningar i Europa där Anhörigas Riksförbund 
länge vart medlem, men under de senaste åren inte 
varit så aktiv. För att återuppta kontakten med Eurocarers 
deltog kommunikatör Lars Tegermark på en konferens 
i Modena i Italien i juni. Resan gav upphov till flera 
nya kotakter ute i Europa samt flera artiklar i Vi Anhöriga. 
I november närvarade kanslichef Lina Brustad vid ett 
möte i EU-parlamentet i Bryssel där ett tiotal andra 
organisationer deltog i samtal kring anhörigfrågan på 
Europeisk nivå. Flera viktiga kontakter knöts, framför 
allt med vår systerorganisation i Finland, Carers Finland. 

Ideell Arena
Anhörigas Riksförbund är sedan 2017 en del av den 
ideella organisationen Ideell Arena som är ett samarbete 
mellan ett nittiotal idéburna organisationer. Ideell 
Arena startades år 1998 av forskare och ledare från den 
ideella sektorn och verksamhet bygger på erfarenhets-

utbyte och ömsesidigt lärande. I fokus står utveckling 
av ledning och styrning i den ideella sektorn. Detta 
görs genom ledarprogram, mötesplatser, nätverk och 
främjande av forskning. Under 2018 har kanslichef 
Lina Brustad ingått i ett nätverk av kanslichefer som 
ansvarar för små kanslier som driver stora frågor. 
Utbytet med andra chefer i liknande organisationer har 
varit mycket lärorikt.   

Bräcke Diakoni
Anhörigas Riksförbund har blivit inbjudna att ingå i 
ett projekt som Bräcke Diakoni driver. Projektet heter 
Vuxensyskon och finansieras av Arvsfonden. Bräcke 
Diakoni är en viktig samarbetsapartner för Anhörigas 
Riksförbund eftersom de ofta har ett tydligt anhörigfokus i 
sin verksamhet. Här finns många möjligheter till 
framtida projektidéer. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
I våras blev Anhörigas riksförbund kontaktade av 
tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) för att ingå i en utbildningssatsning som skulle 
genomföras i sex olika regioner runt om i landet. 
Anhörigas Riksförbund blev tillfrågade om vi kunde 
medverka i ett seminarium om multisjuka äldre 
och tala utifrån ett anhörigperspektiv. Lina Brustad, 
Ann-Marie Högberg samt flera medlemmar deltog i 
denna satsning från IVO. I publiken satt tjänstemän 
och politiker från kommuner så väl som regioner. Det 
blev ett väldigt bra tillfälle för oss att lyfta vårt perspektiv 
som mynnade ut i flera viktiga kontakter och 
konstruktiva samtal med beslutsfattare.     

Socialstyrelsen
Under året har Anhörigas Riksförbund arbetat för att 
hitta nyckelpersoner på Socialstyrelsen att skapa en 
närmare relation till. Tyvärr finns det inte någon som 
har ett uttalat ansvar just för anhörigfrågorna men vi 

har haft ett möte med sakkunnig inom äldreområdet 
och sakkunnig inom funktionsnedsättningsområdet. 
Ombudsman Anett Karlsson sitter numera med i 
Socialstyrelsens funktionshindersnämnd tillsammans 
med en mängd andra intresseorganisationer. 
Socialstyrelsen har arrangerat flera träffar som vi 
deltagit i, till exempel en nätverksdag för organisationer 
som arbetar för barn som anhöriga.
 
Postkodstiftelsen 
Under hösten 2018 kom besked från Postkodstiftelsen 
att de antagit vår ansökan om ett projekt med fokus 
på psykisk hälsa. Projektet handlar om att skapa en 
studiecirkel som bygger på våra sedan tidigare så populära 
”Överlevnadstips för anhöriga”. Studiecirkelmaterialet 
kommer vara fyra filmer som ska lanseras på 
Anhörigriksdagen 2019. Arbetet med filmerna inleddes 
under hösten tillsammans med en byrå som fick i 
uppdrag att sätta sig in i anhörigbegreppet och presentera 
ett förslag. Det är intressant att sätta våra frågor i 
händerna på människor som inte tidigare haft det 
perspektivet. Det ger alltid upphov till nya infallsvinklar.   

Jämställdhetsmyndigheten 
I december 2018 fick vi besked från Jämställdhetsmyn-
digheten att vi fått bifall för vår ansökan om ett projekt 
som vi sökt under våren och där vi avser kartlägga den 
forskning som berör genusaspekter av anhörigskap. 
Projektet startade den 31 december 2018 och kommer 
löpa under hela år 2019. 

Samarbeten
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För att Anhörigas Riksförbund skall ha 
förutsättningar att fortsätta vara en organisation 
med trovärdighet och stort kunnande måste 

organisationen ha en stabil ekonomisk situation och 
skötas på ett professionellt och framåtsyftande sätt. 
En stor organisation som Anhörigas Riksförbund kräver 
även rutiner för det administrativa arbetet och de 
demokratiska processerna samt väl fungerande stöd-
strukturer för det arbete som åligger de förtroendevalda. 
Andra viktiga arbetsuppgift är hanteringen av 
medlemsregistret samt förbundet ekonomi.   

Bredda intäktsbasen 
Under 2018 har vi påbörjat arbetet med att bredda 
intäktsbasen. Syftet har varit att skapa en tryggare 
situation för förbundet där vi inte är beroende av bidrag 
från ett enda håll. Arbetet har dels handlat om att söka 
statsbidrag och projektmedel från fler myndigheter 
än Socialstyrelsen och från olika fonder. Vi har gjort 
ansökningar till Folkhälsomyndigheten (där vi tyvärr 
fick avslag), Jämställdhetsmyndigheten, Postkodstiftelsen 
och Carl Jönssons understödstiftelse. Fler ansökningar, 
till bland annat Arvsfonden kommer färdigställas under 
2019. 

Arbetet med att bredda intäktsbasen lett till att vi blivit 
beviljade ett 90-konto som öppnar upp möjligheten att 
arbeta med insamling, till exempel genom att få 
månadsgivare. Vi har testat att göra en insamlingskampanj 
i sociala medier kopplad till 90-kontot vilken gav visst 
gensvar men här finns mycket att lära så nu kvarstår 
arbetet med att ta fram strategier för användningen av 
90-kontot och utveckla en insamlingsverksamhet. 

Årsmötet
Årsmötet genomfördes den 6-7 april i Lund. Det 
var ett sjuttiotal deltagare varav 59 ombud på plats. 
Det blev två trevliga dagar där första dagen användes 
till förhandlingar. Bland annat beslutades det om en 
höjning av medlemsavgiften till förbundet. Tre motioner 
behandlades. En handlade om att prioritera SIP – 
Samordnad individuell plan, och bifölls av årsmötet. 
De andra var om Marte Meo, som är ett 
kommunikationssystem och ansågs besvarad, samt om 
att utse en hedersmedlem, vilket avslogs. Under dag 
två hade vi besök av fil. Lic. Martina Takter från 
Malmö som höll ett anförande med rubriken Vem är 
den enskilde i ett gemensamt hem? Dagen avslutades 
med ett pass där ombuden fick gruppera sig som de 

ville utifrån samtalsämnen som de själva valde. Det 
blev en bra dag fylld av många samtal.     

De förtroendevaldas arbete
Styrelsearbetet har löpt på under hela året med 
regelbundna sammanträden där styrelsen tagit ett 
övergripande ansvar för förbundets arbete och utveckling. 
De har även arbetat med att representera förbundet till 
exempel i olika nätverk, utredningar, i paneldebatter 
och i media, samt att svara på remisser och framställa 
debattartiklar och skrivelser (se tidigare avsnitt). Under 
hela året har kansliets personal stått till förfogande för 
styrelsen, så väl som valberedning, stadgekommitté och 
revisorer i deras arbete. 
 
Administration
I kansliets arbetsuppgifter ingår utöver att driva och 
utveckla verksamheten också att sköta den löpande 
ekonomin och annan administration. I detta arbete 
ingår till exempel att ta fram och följa upp en budget 
samt det årliga ansökningsförfarandet till Socialstyrelsen 
som löper över hela året med ansökan, revidering av 
ansökan efter besked om bidrag samt återrapportering 
av verksamheten. Årsmötet innebär en del administra-
tivt arbete med de handlingar som skall färdigställas. 
Uppdateringar av medlemsregistret är ett annat viktigt 
område som löper under hela året. Under 2018 har 
införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR 
inneburit en del arbete med att se över våra rutiner för 
hanteringen av personuppgifter och gå igenom arkivet.  

En stabil och hållbar organisation
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