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NYHETSBREV NR 52 maj 2022 

ÅRSMÖTEN  -  MEDLEMSAVGIFTER  -  JÖNKÖPINGSPROJEKTET –  

IDÉER FÖR KOMMANDE HÖST 

Hej! 

Nu verkar det vara full fart igen. Snart kanske vi glömt den här tiden med pandemin, som verkade så 
oändlig! Men förhoppningsvis har vi lärt oss lite mer om hur saker och ting fungerar! 

Årsmötet 26 april på Kristinehovs Malmgård                                                                            
Styrelsen består nu av Anita Oxburgh (ordförande), Carina Sundling (sekreterare), Ingalill Rönnlöf 
(kassör), Helene Rotsman Axnäs, Agneta Lindström, Mats Myrberg och Ruta Steiner (ledamöter). 
Valberedning är Britt Liwf och revisor är Bernice Porter Litzing. De nya stadgarna innehåller några små 
förändringar och godkändes av mötet. För att vara giltiga behöver de godkännas även av nästa 
årsmöte. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Medlemsavgifterna stannar på 100kr/år. 

Årsmötet följdes av ett samtal med Socialborgarrådet Jan Jönsson. Vi hade meddelat att det vi ville tala 
om var ”Stockholms Stads program för anhörigstöd 2021-2024”. Jan Jönsson förklarade att 
dokumentet tagits fram av Socialförvaltningen på uppdrag av Kommunalfullmäktige och att det är 
huvudsakligen beroende på stadsdelsnämnderna hur programmet förverkligas. De 13 
stadsdelsnämnderna kan göra olika prioriteringar. Vi berättade att vi upplevde programmet som väldigt 
ambitiöst men kände en viss skepsis inför förverkligandet eftersom det ingenstans beskriver HUR detta 
ska ske. Programmet nämner att det i Sverige finns 1,3 miljoner anhöriga som helt eller delvis stöder 
och vårdar närstående. I den siffran inkluderas inte de 500 000 barn som räknas som anhöriga. Alltså 
har Stockholms Stad i runda tal 130 000 vuxna anhöriga och 50 000 barn. Av dem är det kanske 40% 
som är i behov av stöd i någon form bl.a. samtal, avlastning, ekonomisk ersättning. Några av våra 
medlemmar delgav sina erfarenheter av dygnet-runt jourtjänst i sitt eget hem, av att vara 
sambandscentral mellan specialistvård, primärvård och boende och av att bli snäst och hänvisad till en 
köordning när man själv akut ska in på sjukhus. 

En av anhörigkonsulenterna som närvarade förklarade att programmet mottagits positivt av dem för att 
det identifierar problem och visar på att anhörigkonsulenterna inte ensamma kan stå för anhörigstödet 
utan utgör en del av det. Hon berättade att man till en början med planerar en halv temadag under 
våren och en hel dag till hösten med berörd personal för implementeringen av anhörigperspektivet i 
verksamheten. 

Jan Jönsson påpekade att när en nationell anhörigstrategi antas kommer staten också att bidra med 
pengar, vilket kommer ge arbetet med anhörigperspektivet lite skjuts. Vi erbjöd oss att bidra med vår 
kunskap och erfarenhet i arbetet och föreslog några saker som borde tas i beaktande: 

• Kontakten mellan sjukvård och omsorg måste bli bättre  
• Information om anhörigstöd ska lämnas ut på vårdcentralerna 
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• Anhörigråd på boendena 
• Mer medicinskt utbildad personal på boendena 
• Bättre språkutbildning för personalen  
• Inkludera anhöriga i vårdteamen 
• Värdigt bemötande 

Anhörigas Riksförbunds årsmöte                                                                                                     
Riksförbundets årsmöte hölls i Norrköping och var både fysiskt och digitalt. Kansliet och styrelsen har 
stärkt AHRs position under pandemin gentemot myndigheterna. Man har nu stöd från 
Folkhälsomyndigheten såväl som Socialdepartementet. Samarbetet med andra organisationer har 
utökats. AHR har också varit mycket engagerade i arbetet med en nationell anhörigstrategi. 
Anhöriglinjen får allt fler samtal och det väcktes tankar om att utveckla en större närvaro på nätet. 
Ordförande Ann-Marie Högberg talade om att arbeta mot politikerna och skulle skicka runt lämpliga 
frågor att ställa på möten och vid uppvaktningar. De kommer att finnas på hemsidan 
www.anhorigasriksforbund.se Mötet avslutades med en underhållande och tänkvärt kåseri av Lisa 
Syrén, ambassadör för förbundet. 

Medlemsavgifter!!!!                                                                                                                                 
Ni medlemmar är förutsättningen för vår verksamhet. Men ovanligt många av er har inte ännu betalt in 
er årsavgift. Kanske för att vi inte sänt ut postgiroblanketter som vi brukar? Bifogar i detta brev. För er 
som får nyhetsbrevet digitalt är Plusgirot 17 46 26-2 Anhörigföreningen i Stockholm. Om ni är osäkra 
om ni betalt in så kontakta Ingalill Rönnlöf (ingalillronnlof@gmail.com mobil: 070 642 74 59). Hon har 
koll. Eller bara betala in och skulle det vara en dubbelbetalning noterar vi det som en inbetald avgift för  
2023. 

Jönköpingsprojektet                                                                                                          
Forskningsprojektet Gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas användning 
bedrivs vid Hälsohögskolan i Jönköping. En av de fyra som ansvarar för arbetet är Pia Nilsson, 
forskningsassistent och även anhörigkonsulent vid Ersta Diakoni. Som en del av studien behöver Pia 
intervjua olika typer av anhöriga. Det här är ett viktigt forskningsprojekt för oss anhöriga och kan ge oss 
mycket användbar information för vårt påtryckningsarbete. Vi hoppas flera av er är villiga att ställa upp! 
Kontakta Pia: pia.nilsson2@ju.se mobil: 070 446 84 71  

Idéer för kommande höst                                                                                                                           
Vi diskuterar olika idéer för sammankomster i höst. Vi vill hitta något roligt som kan muntra upp och 
engagera. Vi återkommer med personer och ämnen närmare hösten. Om ni har någonting ni vore 
intresserade av, så hör gärna av er till anhorigstockholm@gmail.com eller mobil: 070 574 79 57!  

Hemsidan (www.anhorigstockholm.se)                                                                                                 
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.  

Med vänliga hälsningar 

Anita Oxburgh                                                                                                                                      
Ordförande                                                                                                                       
anitaox@bredband.net mobil: 070 574 79 57 


