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GOD JUL, GOD FORTSÄTTNING OCH GOTT NYTT ÅR!
Vi lever i konstiga tider, men vi hoppas att ni alla trots det mår bra och att ni får en
trevlig helg!
Sedan vårt senaste nyhetsbrev och delvis på grund av vårt möte med Trygghets- och
Äldreborgarrådet Erik Slottner har styrelsen beslutat att bredda verksamheten och
vända oss till anhöriga i övriga stadsdelar i Stockholm. Detta innebär att vi kommer att
ändra vårt namn till Anhörigföreningen i Stockholm och anpassa våra stadgar.
Pandemin har visat upp enorma brister i äldrevården. Anhöriga har fått bära en ännu
tyngre börda än vanligt när man försökt skydda sina närstående från smitta, eller
vägrats umgänge med dem genom besöksförbud. Många boenden och
hemtjänstorganisationer har jobbat hårt, men bristerna i förutsättningarna har blivit
uppenbara - bemanning, utbildning och tillgängliga boenden. Vi vill vara med och
förbättra villkoren och göra anhörigas del av vården synlig och erkänd!
Vårt interna förändringsarbete kommer i första hand gå ut på att vidga vårt kontaktnät
på alla plan i Stockholm. Många av anhörigkonsulenterna i de olika
stadsdelsnämnderna kommer att stödja oss och vi räknar med att kontakter med
anhöriga i andra delar av staden på sikt kommer att leda till fler aktiva grupper.
Förändring tar tid och vi hoppas naturligtvis att ni som redan är medlemmar kommer
att fortsätta stödja vårt arbete!
Stockholms stads utlovade utvärdering av styrdokumentet ”Program för stöd till
anhöriga 2017-2020” blev i stället ett nytt styrdokument ”Stockholms stads program
för stöd till anhöriga 2021-2024” som sändes ut på remiss till stadsdelsnämnderna
under hösten. Det är ett ambitiöst dokument med utvidgade åtaganden. Det låter bra
men vi är mest intresserade av hur det omsätts i praktiken.
Vi funderar också på vad vi kan erbjuda er under våren, då det knappast är troligt att
vi kan hålla några fysiska möten. Ett par föreläsningar tänker vi att vi ska kunna
erbjuda digitalt och det återkommer vi till.
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Årsmötet
Årsmötet ska enligt stadgarna hållas innan slutet på februari. Det enklaste sättet blir
nog för oss att skicka ut all relevant dokumentation per post tillsammans med ett blad
med frågor ni kan rösta ja eller nej till. Vi återkommer med mer detaljer i början av
året.
Jag klarar inte av allt det här digitala!
Om ni behöver någon att prata med ring Anhöriglinjen 0200 239 500, öppen
måndag-tisdag, torsdag-fredag 10.00-15.00, onsdag och söndag 18.00-21.00
(juldagen stängd).

Digital hjälp
För alla er som har tillgång till datorer, plattor och smarta telefoner finns en massa
information och underhållning på nätet. Mats Klöfver på fixartjänst hjälper er med
enkla frågor - mats.klofver@stockholm.se tel. 08 508 12 621 telefontid mån-fre
8.30-9.30. Seniornet Sweden www.snso.se har en lokal förening, Seniornet
Södermalm och de har digitala möten

Appen Digi Care
Ni kan ladda ner en app från App Store som heter Digi Care. Där finns mycket
information och ett forum varje tisdag med handledda samtal mellan§ anhöriga som
utbyter erfarenheter.
Anhörigstöd
Anhörigstöd på nätet finns också på www.enbraplats.se. Om ni inte redan får det
nyhetsbrev vår anhörigkonsulent skickar ut genom En Bra Plats, så kontakta
Cecilia Erkstam cecilia.erkstam@stockholm.se.
Sköt om er!
Varma Hälsningar
Styrelsen
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