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NYHETSBREV NR 50 december 2021 

 

Hej! 

Sedan vi senast hörde av oss har vi arbetat med vår hemsida och med att förbereda samarbeten med 
andra grupper under det kommande året för att synliggöra anhöriga. Socialborgarrådet Jan Jönsson 
från Stockholms Stad kommer och pratar med oss 24 februari. Det sker i samband med vårt årsmöte. 
Vi hade ju ett alldeles nyligen invänder ni kanske, men det årsmötet var försenat med ett drygt halvår 
på grund av pandemin. Nu är vi tillbaks i fas. Så lägg in datumet i era kalendrar! 

Torsdagen 24 februari 2022                                                           

Kristinehovs Malmgård  

Kristinehovsgatan 2 (nära Högalidskyrkan)  

12.00 ÅRSMÖTE FÖR MEDLEMMAR 

13.00-14.00  MÖTE MED SOCIALBORGARRÅDET JAN JÖNSSON 

Vi har bjudit in socialborgarrådet för att få veta hur arbetet med Stockholms Stads program för 
Anhörigstöd fortskrider och för att ge oss och våra medlemmar möjlighet att framföra önskemål och 
erfarenheter. För dem som vill sätta sig in i frågorna kommer vi att lägga upp dokumenten ”Stockholms 
Stads program för stöd till anhöriga 2021-24” och en ”Utvärdering av anhörigstödet” från 2018 på vår 
hemsida www.anhorigstockholm.se För dem som vill få dokumenten per post ring 070 574 79 57 eller 
maila anhorigstockholm@gmail.com 

Aktuella frågor 

Vi följer upp de frågor som togs upp på årsmötet - Bemanning och kompetens på boenden, behovet av 
anhöriggrupper på boenden och samordning runt individanpassad vård. Pandemin har synliggjort så 
många brister i vården. Trots att de lyfts fram och bekräftats av så många under det gångna året är 
risken stor att de åter sjunker ur det allmänna medvetandet. Dela gärna med er till oss av era 
erfarenheter, både bra och dåliga!  

Hemsidan (www.anhorigstockholm.se) 

Med hjälp av Maja Nilsson arbetar vi med hemsidan. Vi är mycket tacksamma om ni har tid att gå in på 
den och meddela oss vad ni tycker. Avsikten med hemsidan är framför allt att ge våra medlemmar 
information som kan hjälpa dem i vardagen men också att förmedla vad vi gör till dem som är 
intresserade av vår verksamhet. 
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Mailadress (anhorigstockholm@gmail.com) 

Vi kommer fortsättningsvis sända ut våra Nyhetsbrev per post, men hoppas på sikt att få kontakt med 
fler medlemmar per mail. Hittills har ungefär hälften av medlemmarna meddelat oss sina mailadresser. 
Men när vi skickar ut meddelanden visar sig flera av inboxarna vara fulla och meddelanden kommer i 
retur. Om ni bytt mailadress meddela oss! 

Vi påminner! 

Anhöriglinjen - tel. 0200 239 500 - är till för alla anhöriga som behöver stöd och hjälp eller bara någon 
att prata med. Den är öppen måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-15.00 onsdag och söndag 18.00-
21.00.  

Digitala Anhörigträffar                                                                                                  Kom med på 
anhörigträffen varje tisdag och utbyt erfarenheter och information. Ladda ner appen ”DigiCare 
Anhörigstöd” Du hittar den i Apple App Store eller på Google Play.  

Användbar information på nätet:  

www.anhorigasriksforbund.se                                                       www.anhorighandboken.se                                                                     
www.enbraplats.se – med Demenslotsen, Kommuninfo och Kunskapscenter       www.anhoriga.se – 
Nka Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga – aktuell information om anhörigas rättigheter och 
forskning kring anhörigfrågor 

Ett lästips inför helgerna är Fanny Ambjörnssons Om Nadja: en systers berättelse, en gripande bok 
om en lillasyster som under hela sitt liv skulle behöva 24 timmars vård och som präglade en hel familjs 
liv.  

Vi hoppas att de flesta av er nu fått den tredje sprutan och kan fira jul tillsammans med nära och kära! 

VI ÖNSKAR ER ALLA EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! 

Styrelsen 

Anita Oxburgh, ordförande, anitaox@bredband.net tel. 070 574 79 57                                             
Carina Sundling, sekreterare, carina.sundling@gmail.com                                                                
Ingalill Rönnlöf, kassör, ingalillronnlof@gmail.com                                                                           
Helene Rotsman Axnäs, ledamot, heroax@icloud.com                                                                    
Agneta Lindström, ledamot, agneta.lindstrom@icloud.com                                                                  
Ruta Steiner, ledamot, ruta_steiner@hotmail.com 


