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Deltagare:
Anhörigföreningen, Siv Nilsson
Demensföreningen, Lisen Ekdahl
Diabetesföreningen, Pauli Peterson
Epilepsiföreningen, Anita Levin
FUB, Lisbeth Johansson
HjärtLung, Kerstin Ramirez
HRF, Lena Mattsson
Karin Axelsson, ordf omsorgsnämnden
Robin Gustavsson, ordf socialnämnden
Per Ljungman, socialförvaltningen, Novum, samtalsterapeut
Kristina Kjellqvist, specialpedagogisk samordnare, barn- och utbildningsförvaltningen
Stina Lindén, anhörigstrateg
Frånvarande:
Strokeföreningen
Meddelat förhinder:
Neuro
OCD

1. Välkommen
Karin Axelsson hälsade välkommen.
Kort presentationsrunda.
2. Minnesanteckningar
Stina Lindén refererade förra mötets minnesanteckningar.
3. Rapporter
Under punkten rapporter finns möjlighet att informera om sådant som är på
gång som rör anhöriga, både i föreningar och i förvaltningar. Karin Axelsson
inleder med kort rapport från omsorgsförvaltningen. I omsorgsnämnden är nu
användningen av begreppet ”brukare” på agendan och förslag på bättre begrepp
ska tas fram. Ett annat aktuellt ärende är ändrade förutsättningarna för
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transporter och möjligheten att använda så kallade trappklättrare. Det finns ännu
ingen bra lösning på situationen.
Siv Nilsson informerar om läget i KfSk:s ”Projekt Anhörigstöd”. Styrgruppen
hade möte den 14 december och nästa möte är den 31 januari. Länsstyrelsen har
godkänt projektansökan för 2018 och en projektplan är under utarbetande. Den
sätts i verket 2019.
Pauli Peterson, ordförande i Diabetesföreningen som bildades i mars i fjor
och ännu är i sin uppbyggnadsfas berättade att föreningen har planer på att starta
anhöriggrupp och ungdomsgrupp. De har ett första arrangemang för att nå
målgruppen under våren. Då finns Ung Diabetes i Hässleholm, i Blå Salongen,
med ett föredrag om hur de besteg Kebnekaise. Arrangemanget är öppet för
allmänheten.
Lisen Ekdahl rapporterade från sin förening, att allt fler, både patienter och
anhöriga, faller mellan regionens och kommunens stolar. Det saknas fortfarande
samverkan i allt för många situationer, och dessutom ändras regler och viss
förvirring råder även kring detta. Karin Axelsson föreslog att föreningen
Senioren bjuder in till större möte och föredrag, där personal från region och
kommun kan berätta hur de arbetar utifrån vårdplaneringar och SIP, Samordnad
Individuell Plan.
Stina Lindén tipsar om ett webbinarium som Nka anordnar den 27 februari.
Det går att anmäla sig till detta på Nka:s hemsida:
http://anhoriga.se/kalendarium/webbinarium-vem-ar-den-enskilde-i-ettgemensamt-hem
Om det finns intresse att ta del av webbinariet tillsammans med andra på plats
på Senioren, tar Stina emot anmälningar från föreningarna. Medlemmar i
föreningarna är också välkomna att delta. Fika serveras efteråt.
Robin Gustavsson refererade skrivelse från föreningen Seniorens styrelse, om
anordnande av ”Seniordag”. Mötet diskuterade olika varianter av en sådan dag
och konstaterade att det redan finns Pensionärernas Dag, som föreningen
Senioren anordnar. Datum ännu inte fastställt. Kommunala Pensionärsrådet och
Tillgänglighetsrådet har dessutom en informationseftermiddag den 18 oktober.
Utöver dessa har eventuellt även Senior Event sin mässa under våren 2019.
4. Stadgar
Anhörigrådet beslutade att ändra lydelsen under §3 Medlemskap till

”Intresserad förening lämnar in en ansökan till rådet där det tydligt framgår att
föreningen har ett gediget intresse för anhörigfrågor och verksamhet som riktar sig till
anhöriga i Hässleholms kommun. Till ansökan bifogas verksamhetsplan där
anhörigperspektivet är synligt. Formellt beslut om att bifalla eller avslå ansökan tas i
Anhörigrådet. Antagen förening bjuds därefter in till rådets möten.”
Rådet diskuterade också § 6 i stadgarna. Till nästa möte tar anhörigstrategen
fram förslag på ny och mer adekvat formulering till den paragrafen.

5. Ekonomi
Anhörigrådet använde inte hela sin summa av anhörigstödets budget under 2017.
Planen för 2018 är klar sedan förra mötet och det finns dessutom en buffert på
cirka 30 000 kr. Enligt tidigare rådsmöten kan föreningar fortlöpande lämna in
sina ansökningar om bidrag för arrangemang under 2018.
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6. Föreningsdag 2 februari 2018
Inbjudan har skickats till alla föreningar. I dagsläget är enbart tre deltagare
anmälda och senast måndag ska anmälan vara inne. Flera representanter flaggar
för att anmälningar är på väg in.
7. Anhörigarrangemang 2018
En gemensam broschyr av enklare karaktär, som presenterar föreningarnas och
förvaltningarnas publika anhörigstöd tas fram av anhörigstrategen. Den trycks
upp, men ska även finnas tillgänglig på hemsidan, som utskrivbar pdf. I denna
broschyr kan även föreningarnas egna dagar presenteras, så som t.ex.
Anhörigdagen, Alzheimerdagen, Hörseldagen med flera.
Föreningarna lämnar in informationen kring sina arrangemang senast den 28
februari.
Föreningarna presenterade det som händer härnäst och som även anslås på
Seniorens anslagstavlor:
Diabetesföreningen: föredrag den 13 februari och den 18 april
Hjärt Lung: föredrag den 21 februari
Epilepsi: föredrag den 11 februari i anslutning till deras dag som infaller den
12.2.
Anhörigföreningen: föreläsningskväll i april
Per Ljungman informerade om BUS, barn- och ungdomssupporten, och om
öppen verksamhet riktad till föräldrar och barn och unga.
Kristina Kjellqvist berättade om de kurser hon håller tillsammans med
personal från BUS. Kurserna är riktade till föräldrar med barn i åldern 0-6. De är
totalt åtta utbildare som håller i kurser som omfattar 4 * 2 timmar. Alla föräldrar i
kommun erbjuds dessa kurser, men i Sösdala och Tyringe har intresset varit svalt.
Robin Gustavsson tipsar om ett arrangemang den 12 mars, i Röda Salongen.
Där presenteras Luleåmodellen för framtida bostadsförsörjning. ”Inspirationsdag
för äldreboende”. De som är intresserade av att delta anmäler sig till Stina
Lindén. Deltagande kostar 50 kr inkl. kaffe. Program för dagen finns inom kort
att läsa på Senioren.
Den 15-16 maj är det Anhörigriksdag i Varberg. Rådet har avsatt 20 000 till
detta och anmälan om intresse för Anhörigriksdagen görs till Stina Lindén. Mer
info om program och innehåll finns här:
http://anhorigasriksforbund.se/anhorigriksdagen-2018
8. Datum för möten 2018
16 april, 31 augusti och 9 november. Tid: 9-11. Plats: Senioren.
9. Övrigt
Siv Nilsson informerar om samarbetet med demensboendet Backebo, och att
Anhörigföreningen anordnar träffar för de anhöriga där.
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