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ANHÖRIGFÖRENINGEN i STOCKHOLM
Plusgiro 174626-2 Org.nr 802410-515
NYHETSBREV NR 51 februari 2022
Hej!
Nytt år, nya tag! Vi har lärt oss väldigt mycket under den här pandemin och måste bygga vidare på alla
erfarenheter. På grund av smittspridningen har vi flyttat vårt Årsmöte och mötet med socialborgarrådet
Jan Jönsson till tisdagen 5 april med förhoppning om att vi då ska kunna mötas fysiskt. Vi kommer att
fortsätta iaktta försiktighet och hålla avstånd. När Kallelsen till mötet går ut kommer vi därför be er
meddela om ni kan vara med så att vi har antalet under uppsikt.
Tisdagen 5 april 2022
på Svärdet, Tanto Seniorlokus, Rosenlundsgatan 44
13.00 ÅRSMÖTE (för medlemmar)
14.00-15.00 MÖTE MED SOCIALBORGARRÅDET JAN JÖNSSON (öppet för alla)
samtalet kommer i huvudsak röra sig om styrdokumentet ”Stockholms stads program för stöd
till anhöriga 2021-2024” med planer för hur hela kommunens verksamhet ska genomsyras av
”anhörigperspektivet”
Sedan sist har vi haft möte med anhörigkonsulenter från olika stadsdelar i Stockholm för att diskutera
hur vi på bästa sätt kan samarbeta i framtiden och hjälpa varandra att underlätta för anhöriga.
Regelbundna möten planeras och vi tror att samarbete med anhörigkonsulenterna kan leda till att
anhöriga t.ex. får tillgång till fler anhöriggrupper i olika delar av Stockholm och att olika nätverk kan
utvecklas. Eftersom styrdokument etc. utfärdas av Stockholms stad är det viktigt att vi får en
uppfattning av vad som händer i olika delar av Stockholm och att vi kan öka vårt medlemskap för att få
större gehör i Stadshuset. Vi måste naturligtvis alla förhålla oss till de regler och de resurser som finns.
Men som en utomstående aktör har Anhörigföreningen möjlighet att agera politiskt. Ju fler vi blir desto
mer kan vi och desto effektivare blir vi.
Vi behöver fler aktiva medlemmar!
Är du intresserade av att vara med på ett hörn? Du kanske inte vill arbeta i styrelsen men har ett
speciellt intresse för en viss fråga? Vi är väl medvetna om att man som aktiv anhörigvårdare har
mycket knappt om tid, men det kan vara av värde att få vidarebefordra sina erfarenheter och på så vis
bidra till en framtida förbättring av anhörigas villkor. Hör av er till någon av oss i styrelsen!
Vi behöver en ny kassör! Om ni är intresserade av styrelsearbete kontakta valberedningen Britt Liwf
britt.liwf@gmail.com
Slopade restriktioner?
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Nu kan alla känna sig fria, eller…? Anhöriga till boende på SÄBO får inte fritt träffa sina närstående.
Inte gå ut i korridorerna, inte träffa andra boende trots säkerhetsutrustning och vaccinationer. Inga
rekommendationer hörs från Region eller Kommun, alla tidigare restriktioner kvarstår. När får vi
besked?
Samarbeten
Möjligheterna till samarbete med andra organisationer runt gemensamma evenemang har förhindrats
av smittspridningen. Vi väntar oss inte att komma igång med det förrän till hösten men då hoppas vi
kunna bjuda in till intressanta möten.
Många anhöriga är medlemmar i olika diagnosförbund. För att klara av uppgiften att stödja och hjälpa
har man behov av kunskap om sina närståendes olika funktionsnedsättningar. Men vi vet också hur lätt
anhöriga har att åsidosätta egna behov. Vi vill därför stärka kontakten med diagnosförbunden och nå
fler anhöriga.
Anhöriga är en jättelik resurs, som utför en mycket stor del av vården i samhället. Anhörigföreningen
ser som sitt uppdrag att se till att ”anhörigperspektiv” blir ett ord med en reell betydelse inom regional
och kommunal verksamhet. Kommunikation för att anhöriga ska nås av det stöd som finns behöver
förbättras, kontakter mellan regional sjukvård och kommunal omsorg behöver stärkas, anhörigråd
upprättas på boenden. Listan är lång och vi tror att samarbeten och nätverkande är vägen framåt. Vi är
därför mycket glada över att ha fått en god kontakt med anhörigkonsulentnätverket i Stockholm, som vi
ser som en grundbult i att bygga samarbeten.
Hemsidan (www.anhorigstockholm.se)
Med Maja Nilssons hjälp arbetar vi vidare med hemsidan. Det är ibland en svår balans mellan en
önskan att presentera så mycket användbar information som möjligt och att göra sidan enkel och
tillgänglig med användbara länkar. Vi är mycket tacksamma om ni tar er tid och kommenterar! Avsikten
med hemsidan är att ge er information och även att berätta om oss för andra intresserade.
Digitala utskick
Som vi sa i förra brevet fortsätter vi med utskick per post. För att hålla kostnaderna nere vore vi
tacksamma om de av er som lika gärna tar emot nyhetsbrev digitalt på mailen meddelar oss med
uppgift om eventuellt ändrade mailadresser. Skicka till anhorigstockholm@gmail.com
Slutligen vill vi påminna om den uppdaterade Anhörighandboken, som nu ligger på nätet
www.anhorighandboken.se Massor av användbar information för anhörigvårdare!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Anita Oxburgh, ordförande, anitaox@bredband.net tel. 070 574 79 57
Carina Sundling, sekreterare, carina.sundling@gmail.com
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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

