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Ni glömmer väl inte att anmäla er till Nationellt kompetenscentrum anhörigas regionala
mötesdagar? Anmäl er redan idag till Uppsala den 30 oktober, Östersund den 13
november och Lund den 27 november!
Läs mer på Nka:s webbplats för att se programmet för mötesdagarna.

Bergs kommun vill vara ett
föredöme för ett hållbart
arbetsliv
Bergs kommun gick med i nätverket Arbetsgivare för
anhöriga genom en motion som lämnats in av Berit
Johansson (C). Läs om Bo Lindström, HR-chef för
Bergs kommun och hans tankar om medlemsskapet

Vimmerby kommun vill satsa
på en bra affärsidé
Elisabeth Lago Nilsson (KD) lämnade in en motion
till Vimmerby kommun i november förra året. Läs om
hur Vimmerby kommun kommer att arbeta framöver
för ett hållbart arbetsliv!

Just nu: Följ, gilla och diskutera Arbetsgivare för anhöriga på:
Facebook, Twitter, Instagram och LinkedIn

Använd gärna vår hashtag #hållbartarbetsliv för att visa att ni också tar
ställning!

"Våra medlemmar ska kunna
känna balans i livet"
Sedan Unionen skapades 2008 har de arbetat för ett
föräldravänligt och HBTQ-vänligt arbetsliv. Hör Peter
Tai Christensen, utredare för enheten för politik,
opinion och påverkan vid Unionen berätta om
Unionens arbete mot ett mer hållbart arbetsliv för
deras medlemmar.

Anhörig och anhörigkonsulent
Barbro Jansson har jobbat som anhörigkonsulent i
Härnösands kommun i 15 år. 2010 förändrades
hennes liv då hon plötsligt blev anhörig till sin make
samtidigt som hon själv fick en cancerdiagnos. Läs
hennes berättelse på vår webbplats.

Nationella Anhörigveckan 2014
Den 6-10 oktober var det den årliga Nationella Anhörigveckan. Läs om Arbetsgivare för anhörigas aktiviteter
under veckan.

"Att synliggöra
yrkesverksamma anhöriga på
din arbetsplats"
Det är titeln på den handbok för chefer och
personalansvariga som Arbetsgivare för anhöriga
har utformat till sina medlemmar. Läs mer om
handboken på vår webbplats eller läs
sammanfattningen av handboken här.

Vi anhöriga nr 3 2014 - Tema:
Hållbart arbetsliv
Temat för senaste numret av Anhörigas
Riksförbunds tidning, Vi anhöriga, är hållbart
arbetsliv. Arbetsgivare för anhöriga har fått tre
uppslag i tidningen. Läs hela tidningen direkt på din
dator, surfplatta eller smartphone här.

Nyheter från Anhörigas
Riksförbund

Nyheter från Nationellt
kompetenscentrum anhöriga

Två projektledare har tillsatts för Anhörigåret 2015,
Annie Boström från Anhörigas Riksförbund och Eva
Gustavsson från Nka. Ni kan följa det arbetet på vår
webbplats eller ställa frågor direkt till oss.

Regionala mötesdagar 2014 kommer att hållas i
Uppsala, Östersund och Lund. Läs mer och anmäl
dig redan idag!

Nya numret av Vi anhöriga med temat Hållbart
arbetsliv har kommit ut, nu går tidningen även att
läsa direkt på webben!
Nästa års Anhörigriksdag äger rum 5-6 maj, mer
information kommer på vår webbplats.
En stor kommunikationssatsning är på gång inom
förbundet, vi kommer att hålla er uppdaterade, så
håll utkik!

Nka arrangerade ett familjeläger för föräldrar och
syskon till barn med flerfunktionsnedsättning
tillsammans med FUB och SRF i somras. Läs om
Lotta och Emmanuel Frecon som är föräldrar till
Vilma och deras reflektioner kring lägret
Barn som anhöriga anordnade en nationell
konferens den 6-7 oktober. Läs reportagen från
konferensen här!
Den 7 november arrangeras en inspirationsdag i
Stockholm om stöd till anhöriga personer med
psykisk ohälsa. Nka kommer naturligtvis vara på
plats. Läs mer om dagen på NSPH:s webbplats.
Följ Nka på Facebook, Twitter och Instagram. Använd
gärna vår #Nkanhöriga för att hjälpa oss att sprida
information och kunskap om och för anhöriga!

Arbetsgivare för anhöriga är ett nationellt samarbetsprojekt mellan Anhörigas Riksförbund, Nationellt kompetenscentrum
anhöriga och arbetsgivare som utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga för ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden.
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