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1. Välkommen
Karin Axelsson hälsade välkommen.
Kort presentationsrunda.
2. Minnesanteckningar
Stina Lindén refererade förra mötets minnesanteckningar.
Tanken var att en gemensam broschyr som presenterar föreningarnas och
förvaltningarnas publika anhörigstöd skulle tas fram. Denna broschyr läggs dock
på is p.g.a. bristande underlag.
3. Rapporter från:
a) Förtroendevalda
Det kommer att tillsättas en ny Omsorgschef i Hässleholm då Annika Andersson
har valt att sluta.
Enligt Karin ligger omsorgen just nu på ca. 3 miljoner plus.
Socialnämnden vill vara transparant ut mot allmänheten. Robin poängterade att
han gärna tar emot frågor. Det kan vara problematiskt att föra en dialog via
insändare och svar i tidningen.
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b) Förvaltningarna
Kristina berättade om de tre Barnkonventionsdagar som anordnades i Röda
salongen på Kulturhuset. Det har mestadels varit positiva omdömen kring dessa
dagar som även uppmärksammades av media.
Barn- och utbildningsförvaltningen har börjat komma till sin rätt i de nya
lokalerna på Havremagasinet.
Det är en stor grupp från Hässleholm som åker på årets Anhörigriksdag den 1516/5.
Stina och demenssjuksköterskan har besökt bibliotek runt om i kommunen för
att ge information om anhörigstöd till intresserade besökare.
Den 6/9 är det konferens i Röda salongen på Kulturhuset – ”Makt och
möjligheter för patienter och anhöriga”. Föreläsning av Anders Printz som är
Kanslichef på Vårdförbundet. Därefter blir det en humorföreställning med Hasse
Brontén. Den kallas ”Bipopulär” och behandlar ämnet psykisk ohälsa och om
hur det var att växa upp med en far som hade bipolär sjukdom.
c) Föreningarna
FUB: Den 12/9 föreläser Elaine Johansson om ”Besvärliga anhöriga”.
Föreläsningen är på Senioren och alla är välkomna. Mer information kommer.
Diabetesföreningen: Lördagen den 21/4 kl. 14-ca.16 kommer ungdomar från
”Ung Diabetes” till Blå salongen på Hässleholms kulturhus. De ska berätta om
äventyret när de besteg Kebnekaise sommaren 2017. Alla är välkomna.
Den 26/9 föreläser professor Charlotte Erlanson-Albertsson som forskat mycket
kring matfrågor och den 14/11 kommer en annan professor från Lund att
berätta om diabetesens medicinska historia.
Demensföreningen: En enkät är på väg att skickas ut till politikerna i Hässleholm
med fokus på hur de tänker kring demenssjuka och deras anhöriga.
Anhörigföreningen: Nationella Anhörigdagen kommer i år att uppmärksammas
den 5/10. Bland annat föreläser Fredrik Ekdala.
4. Stadgar – ändring i § 6 Ekonomi
§ 6 i Anhörigrådets stadgar behöver förtydligas något. AU får i uppdrag att
tydliggöra när handlingar ska vara inlämnade för beredning. Rådet beslutar att det
ska göras ett tillägg i paragrafen om att beslut fattas i Anhörigrådet.
Vid det sista mötet på året ska den ekonomiska översikten vara klar så att beslut
kan fattas på kommande års första möte.
5. Utvärdering av Föreningsdagen
Den 2/2 anordnades en föreningsdag med SWOT-modellen som tema. Dagen
var uppskattad och några av kommentarerna var att det var ett utmärkt verktyg,
bra att få synpunkter från andra och bra att alla arbetar mot samma mål. Lisen
betonade vikten av att föreningarna samverkade under dagen.
Inför kommande föreningsdag kom förslag om att bjuda in anhörigombud för
att få veta mer om deras roll.
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6. Tidningen Anhöringen
De föreningar som inte var med i förra årets Anhöringen får en ny chans att
presentera sig i årets tidning. Kontakta Stina för mer information.
Utöver information om föreningar kommer den bland annat att innehålla
reportage om biståndshandläggare samt om hemtjänsten.
Redaktionsgruppen består av Stina, Kristina och Per.
7. Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2017
Verksamhetsberättelse för Anhörigstöd 2017 presenterades och godkändes av
styrgruppen på februarimötet. Denna kommer att finnas tillgänglig på hemsidan.
8. Arrangemang – ansökningar 2018
Det har inkommit två nya önskemål om medel till anhörigarrangemang.
Diabetesföreningen har lämnat in en ansökan om 11.900 kr. för arrangemanget
om ”Ung Diabetes” på Kebnekaise.
Beslut: rådet godkänner Diabetesföreningens ansökan. Pauli deltog ej i beslutet.
Diabetesföreningen riktar ett tack till Anhörigrådet.
HRF planerar för en teckenspråkskurs för föräldrar och andra anhöriga till barn
med hörselskada och vill ansöka om 10.000 kr. för detta ändamål. HRF har dock
inte inkommit med en formell ansökan ännu.
Beslut: rådet tar ett preliminärt beslut om att godkänna HRF:s ansökan och
avsätter därmed 10.000 kr. Summan betalas ut mot redovisning. Lena deltog ej i
beslutet.
Detta innebär att det i Anhörigrådets budget finns kvar 8000 kr. till oförutsedda
utgifter under resterande del av året.
9. Verksamhetsplan Anhörigstöd 2019
Styrgruppen ska fatta beslut om verksamhetsplan för anhörigstöd för 2019 och
framåt. Rådets medlemmar uppmanas att i samband med nästa möte komma
med synpunkter på hur innehållet i denna kan se ut. Verksamhetsplan 2017-2018
finns på hemsidan och kan användas som underlag.
10. Övrigt
Lisen informerade om att Senioren bjuder in till Pensionärernas dag den 23/5
kl. 9.30-11.30. Alla pensionärer och anhöriga är välkomna. Det blir information
från Lotta Tyrberg som är MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) samt en
sjuksköterska från ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Senioren bjuder på fika.
Ingen anmälan.
Robin tog upp dataskyddsförordningen GDPR. Från och med den 25 maj 2018
ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL) och gäller som lag i alla
EU:s medlemsländer. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar
för de som behandlar personuppgifter, däribland föreningar. Hässleholms
kommun har anställt en person som arbetar heltid med GDPR för att se vilka
åtgärder kommunen behöver göra.
Det går att hitta mer information om den nya lagen på nätet.
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11. Kommande möten
Nästa Anhörigråd är den 31/8 och därefter den 9/11.

Minnesanteckningar: Gunilla Andersson och Stina Lindén
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