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Anhörigråd - minnesanteckningar
Tid: torsdag 16 mars 2017, 9.00-11.30
Plats: Senioren, stora konferensrummet
Deltagare:
Anhörigföreningen, Siv Nilsson
Demensföreningen, Lisen Ekdahl
Epilepsiföreningen Norra Skåne, Anita Levin
FUB, Lisbeth Johansson
HRF, Camilla Gustafsson Mood
Neuroförbundet, Mats Thulin
Strokeföreningen, Gun Hansson
Karin Axelsson, ordf omsorgsnämnden
Robin Gustavsson, ordf socialnämnden
Per Ljungman, socialförvaltningen, Novum, samtalsterapeut
Kristina Kjellqvist, specialpedagogisk samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen
Gunilla Andersson, anhörigkonsulent/frivilligsamordnare, omsorgsförv.
Stina Lindén, anhörigstrateg
1. Välkommen
Stina Lindén hälsade välkommen.
2. Val av ordförande och vice ordförande
Mötet valde Karin Axelsson till ordförande och Robin Gustavsson till vice
ordförande.
3. Presentationsrunda
Alla presenterade sig då flera deltagare var nya.
4. Utvärdering – föreningsdag
Gunilla Andersson refererade föreningsdagen, som vi höll den 11 november
2016. Ett 20-tal föreningsrepresentanter deltog och utvärderingen visade ett
mycket positivt resultat. Rådet diskuterade olika upplägg för kommande
föreningsdagar. Representanterna fick i uppdrag att i sina föreningar undersöka
önskemål om innehåll för höstens dag. Gunilla Andersson och Stina Lindén tar
emot dessa önskemål och förslag innan det är dags för nästa Anhöigrådsmöte.
Vid nästa Anhörigrådsmöte fattas beslut om innehåll i höstens föreningsdag.
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5. Anhörigråd budget – verksamhetsplan anhörigstöd
I verksamhetsplan för anhörigstöd 2017-2018 finns budgeterat 124 000
respektive 125 000 kr till Anhörigrådet. Hur denna budget ska användas beslutas
vid nästa rådsmöte. Varje förening tar upp frågan hos sig, och presenterar sina
synpunkter vid nästa råd, den 4 maj. Verksamhetsplan för anhörigstöd finns på
www.hassleholm.se/a-stod.
Rådet beslutade att avsätta max 20 000 för att skicka representanter till
Anhörigriksdagen i Varberg, 9-10 maj 2017. De som vill åka tar kontakt med
Gunilla Andersson eller Stina Lindén. De 20 000 kan räcka till att fyra personer
får hela kostnaden, inklusive övernattning, betald via Rådet. Vill fler än fyra
personer åka får föreningarna själva stå för en del av kostnaden.
6. Nationella Anhörigdagen, 6 oktober 2017
Siv Nilsson presenterade en preliminär planering för årets dag:
Församlingshemmet är bokat. Elisabet Assarsson, sångerska, är bokad. Gunilla
Matheny är också vidtalad för denna dag.
Samtal fördes om vikten av Nationella Anhörigdagen och att den arrangeras.
Den är instiftad av Anhörigas Riksförbund (Anhörigföreningens riksförbund.)
Dagen har de två senaste åren arrangerats av Anhörigföreningen, lokalt i
Hässleholm. Dessförinnan var fler föreningar engagerade redan i
planeringsstadiet tillsammans med f.d. anhörigkonsulent/anhörigstrateg.
Varje förening i Anhörigrådet har dock sin egen dag att fira, t.ex. Hörseldagen,
Strokedagen, Alzheimerdagen med flera. På dessa dagar är anhörigperspektivet
också viktigt och uppmärksammas på flera håll.
Inför nästa Anhörigrådsmöte undersöker varje förening, i sin styrelse eller vid
medlemsmöte, hur deras förening genom Rådet vill hantera Nationella
Anhörigdagen framöver. Beslut fattas i Rådet den 4 maj.
7. Återkoppling från Styrgruppen för Samarbete 3 Förvaltningar
Stina Lindén refererade minnesanteckningarna från mötet den 18 november.
Informationen finns även på https://www.hassleholm.se/omsorg-ochhjalp/familj-barn-och-ungdom/samarbete-3-forvaltningar-for-barn.html
8. Stadgar för Anhörigrådet
Rådet har inhämtat synpunkter från Styrgruppen och stadgarna fastställdes.
Stadgarna finns nu i sin slutgiltiga form även på www.hassleholm.se/a-stod
under fliken Anhörigråd.
9. En bra plats – uppföljning
På www.enbraplats.se kan en anhörig numera själv skapa sitt konto.
Föreningarna uppmanades att presentera sidan vid sina möten och Stina Lindén
är gärna behjälplig.
10. Anhöringen – 2017
I år har tidningen tema Föreningsliv. Redaktionsgruppen består av Per
Ljungman, Kristina Kjellqvist och Stina Lindén. Föreningarna har i årets tidning
en halv till en sida per förening till att presentera föreningen. Senast 1 maj tar
föreningar som vill medverka kontakt med Stina Lindén. Föreningarna behöver
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inte själva skriva utan kan låta sig intervjuas, eller lämna in förslag på innehåll,
eller bidra med texter från sina förbund, med mera. Senast 1 juni ska text och ev
bilder vara klara för redigering och skickas till tryckeriet.
Redaktionen står för den slutgiltiga utformningen av materialet, men ingenting
trycks utan medgivande från de som skrivit texterna, eller de som omskrivs.
Därför behöver vi vara ute i god tid.
Tidningen har de två senaste åren skickats ut i mitten av september. Nu planeras
utskicket att göras strax före Nationella Anhörigdagen.
Anhöringen i år fyller en viktig funktion för att sprida kännedom om de
föreningar som arbetar med och för anhöriga. Anhörigas arbete är fortfarande
relativt osynligt.
11. Datum för kommande möten i Anhörigrådet 2017:
Lokal: Senioren, Tingshusgatan 2
Torsdag 4 maj: 9.00-11.30
Torsdag 7 september: 9.00-11.30
Torsdag 9 november: 9.00-11.30
12. Övrigt
a.

Kontaktlista till Anhörigrådets deltagare är nu uppdaterad. Bifogas utskick av
minnesanteckningar.

b. Representant till projekt på Kommunförbundet Skåne önskas av
projektansvarig Jeanette Heilman. Siv Nilsson utsågs av Rådet att delta i
projektets styrgrupp.

Minnesanteckningar: Gunilla Andersson, Stina Lindén
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