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Datum

2017-05-04

Handläggare
Anhörigstrateg Stina Lindén
Omsorgsförvaltningen
0451-26 87 36
stina.linden@hassleholm.se

Anhörigråd - minnesanteckningar
Tid: torsdag 4 maj, kl. 9-11.30
Plats: Senioren, stora konferensrummet
Deltagare:
Anhörigföreningen, Siv Nilsson
Demensföreningen, Lisen Ekdahl
Epilepsiföreningen Norra Skåne, Niklas Ivarsson
FUB, Gunilla Nilsson
HRF, Bengt Lundén
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
Karin Axelsson hälsade välkommen.
2. Minnesanteckningar
Karin Axelsson refererade förra mötets minnesanteckningar.
3. Rapporter
Siv Nilsson och Kristina Kjellqvist kommer att delta i Kfsk:s projekt kring
anhörigstöd, men rapporterar att inga möten hållits ännu.
4. Budget för Anhörigrådet 2017-2018
I verksamhetsplan för anhörigstöd 2017-2018 finns budgeterat 124 000
respektive 125 000 kr till Anhörigrådet. Hur denna budget ska användas ska
avgöras vid rådsmöte. Inför dagens möte har en del föreningar hunnit stämma av
med sina styrelseledamöter/medlemmar om synpunkter på budgeten. Att kunna
ansöka om föreningsbidrag anser flertalet vara positivt, men det kan också vara
av intresse att kunna anordna gemensam aktivitet som riktar sig till anhöriga,
även yngre. Redan vid förra mötet beslutades att Rådet använder 20 000 kr för
att deltagare ska få åka till Anhörigriksdagen.
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Rådet anser också att föreningar bör kunna ansöka om pengar inför kommande
år och det bör då finnas ett fastställt datum när ansökan senast ska vara
inlämnad.
Ett förslag på ansökningshandling och förfarande inför nästa år presenteras på
nästa rådsmöte.
5. Anhörigriksdagen
I år åker såväl föreningsrepresentanter som personal och förtroendevalda till
Varberg den 9-10 maj. Rådet har avsatt 20 000 kr till deltagande för
föreningsrepresentanter dessa dagar och fördelningen ser ut som följer:
Neuroförbundet, 2 personer, båda dagarna
Anhörigföreningen, 5 personer, båda dagarna
Från förvaltning och politik deltar:
Anhörigombud samt enhetschef inom FSS, 12 personer under en av dagarna
Förtroendevald, 1 person, båda dagarna
Personal buf, of, anhörigstöd, 2 personer, båda dagarna
Sammanlagt åker 22 personer från Hässleholm.
6. Nationella Anhörigdagen, 6 oktober 2017
I år är det Anhörigföreningen som arrangerar denna dag, som ju är instiftad av
deras riksförbund. Varje förening i Anhörigrådet firar sina egna dagar, t.ex.
Strokedagen, Alzheimerdagen, och de har många anhöriga bland sina
medlemmar. Vid Nationella Anhörigdagen tidigare år har Anhörigrådets
föreningar haft möjlighet att presentera sin verksamhet vid utställningsbord.
Även andra föreningar, organisationer, företag och verksamheter har ställt ut.
Frågan är hur Rådet framöver vill hantera denna dag. Ska Anhörigföreningen
vara ensam arrangör eller ska det ske i samverkan med andra? Anhörigföreningen
är öppen för förslag.
Synpunkter som framkom under mötet:
Det är viktigt att ingen förening särbehandlas, alla föreningar har lika villkor och
värde.
Samarbete mellan föreningar förespråkas.
Till nästa rådsmöte i september bereder Robin Gustavsson, Karin Axelsson,
Gunilla Andersson och Stina Lindén ärendet och lämnar ett förslag.
7. Anhöringen 2017
Temat för årets nummer är föreningsliv och föreningarna i Anhörigrådet får
möjlighet att presentera sig där. Det vore bra om samtliga föreningar är
representerade på något sätt. Föreningen behöver inte ha ett helt färdigt förslag
på text utan kan höra av sig till redaktionsgruppen för att få hjälp.
Redaktionsgruppen består av Stina Lindén, Kristina Kjellqvist och Per
Ljungman. Hör av er till redaktionsgruppen senast fredag 19/5.
Stina Lindén tar kontakt med Neuroförbundet och Föreningen HjärtLung för att
informera dem om detta.

Anhörigstrateg/Omsorgsförvaltningen
Post- och besöksadress: Senioren, Tingshusgatan 2, 281 31 Hässleholm
E-post: stina.linden@hassleholm.se
Telefon: 0451-26 87 36

C:\Users\stimlin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\UUQBN7HV\Minnesanteckningar
Anhörigråd 2017-05-04.doc

3(4)
8. Föreningsdag 2017
Förra årets föreningsdag var uppskattad. Föreningarna upplevde det särskilt
givande att få utbyta erfarenheter mellan varandra.
Tanken med en föreningsdag är framförallt fokus på arbetet inom föreningen.
Exempel på frågor som kom upp:
Hur kan vi rekrytera nya till vår förening, både till styrelsen och medlemmar?
Hur kan man fördela arbetsuppgifter och på så vis bredda arbetet i en styrelse?
En annan idé var att vi gemensamt skulle kunna titta på en inspelad föreläsning
med fokus på Anhörigstöd från t.ex. NKA:s hemsida och sedan ha en workshop
kring temat.
Till nästa rådsmöte arbetar Karin Axelsson, Robin Gustavsson, Stina Lindén och
Gunilla Andersson fram förslag som rådet sedan får ta ställning till.
9. Hemsidan
Hemsidan (www.hassleholm.se/a-stod) är under ständig utveckling.
Handlingar som rör Anhörigrådet går lätt att finna där, så som dagordning,
minnesanteckningar, stadgar, etc.
Frivilligverksamheten har en egen sida (www.hassleholm.se/omsorg-ochhjalp/frivilligverksamhet). Där går det bl.a. att läsa om träffpunkter och
väntjänster.
10. En bra plats
Vid varje anhörigråd har vi uppföljning av ”En bra plats”, anhörigstöd på nätet.
I nuläget är det 57 användare som har registrerat sig. Hur frekvent deras
användande är går dock inte att säga och därför har statistik på detta efterlysts
från leverantören av En bra plats.
Vi får hjälpas åt att sprida information om att En bra plats finns att tillgå.
11. Övrigt
a. Datum för nästa Anhörigråd behöver ändras. Mötet flyttas till torsdagen den
14/9 kl. 9.00-11.30.
b. HRF har lämnat in en ansökan om 8000 kr till hörseldagen den 7/10.
”Hopptimisten” Marie Hav Lundkvist föreläser och allmänheten kommer att
bjudas in.
Rådet beslutade att bevilja detta belopp mot uppvisande av kvitto.
c. På sittande möte ansökte Strokeföreningen om 2000 kr till Strokedagen som
uppmärksammas den 9 maj. Bl.a. föreläser Magnus Esbjörnsson, överläkare
vid Strokeenheten i Hässleholm.
Rådet beslutade att bevilja detta belopp mot uppvisande av kvitto.
d. På sittande möte ansökte Anhörigföreningen om 10 000 kr till nationella
Anhörigdagen den 6/10.
Rådet beslutade att bevilja ett maxbelopp om 10 000 kr mot uppvisande av
kvitto.
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e. På sittande möte ansökte Demensföreningen om 10 000 kr till två olika
arrangemang under 2017, varav det ena är Alzheimerdagen den 21/9.
Rådet beslutade att bevilja ett maxbelopp om 10 000 kr mot uppvisande av
kvitto.

Minnesanteckningar: Stina Lindén och Gunilla Andersson
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