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Stort intresse för hållbart
arbetsliv i Almedalen

Yrkesverksam och anhörig en (o)möjlig kombination?

Arbetsgivare för anhöriga var på plats på
Almedalsveckan 2014 för att väcka uppmärksamhet
kring nätverket och lyfta anhörigfrågan i debatten. Vi
ville också känna in vad som sägs om ett hållbart
arbetsliv i livets alla skeden. Läs hela reportaget här

Arbetsgviare för anhöriga höll i ett eget seminarium
på måndagen i Almedalsveckan 2014. Det var
många som var intresserade av vad panelen hade
att säga om arbetsgivarens respektive anhörigas
ansvar att samtala med varandra. Läs hela
reportaget här

"Ica står kvar"
I vår femte film ur vår digitala berättelseserie "En (o)möjlig kombination?" får vi träffa Claes Wallman,
Icahandlare på Ica Våxnäs i Karlstad.
- Jag ser positiva resultat i min försäljning genom att jag ger mina anställda det stöd de behöver, säger han
om varför han är medlem i Arbetsgivare för anhöriga. Se Claes och övriga filmer i vår berättelseserie här

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!

Modigt motstånd
Berit Johansson (C), förtroendevald inom Bergs
kommun och Jämtlands läns landsting har gjort ett
inlägg på ltz.se. Kommunfullmäktige har beslutat att
Bergs kommun ska ingå i nätverket Arbetsgivare för
anhöriga. Läs mer om hennes inlägg här

"En god arbetsplats är en
arbetsplats där alla trivs"
"Det är så oerhört viktigt med öppenheten hos
personalen så att vi pratar med varandra och inte om
varandra", säger Ann-Kristin Åkerberg på frågan
varför det är viktigt för Svenska kyrkan i Hörby att vara
medlem i Arbetsgivare för anhöriga. Läs hela
reportaget här

Anhörigomsorg med stort ansvar
Kajsa Huddlestone har levt som anhörig hela sitt vuxna liv. Både till sin mamma och till sin CP-skadade son.
Hon har blandade känslor till det stöd hon fått av samhället och personer runt omkring henne. Hon arbetar
idag på Nordström assistans och upplever en stor förståelse från arbetsgivaren och har flera kollegor i
samma situation. Läs hela reportaget här

Nyheter från AHR

Nyheter från Nka

Anhörigas Riksförbund skapade uppmärksamhet
och knöt kontakter under Almedalsveckan med sina
röda västar med ordet "Anhörig" på ryggen. Följ vår
vecka i Almedalen på AHR:S Facebook-sida eller på
AHR:s Twitter.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga medverkade
under Almedalsveckan 2014! Ta del av våra
reportage och filminslag från Almedalen här.

På kongressen i april beslutades att Anhörigas
Riksförbund skulle utlysa ”Anhörigåret 2015”.
Planeringsaktiviteter är redan inbokade i höst! Mer
information kommer löpande på vår webbplats!
I höst är det val och vi har tagit fram ett flygblad med
”Fem utmaningar till de politiska partierna inför
höstens val 2014”. Det kan till exempel användas
som diskussionsunderlag med lokala politiker.
Ladda ner flygbladet som pdf här
Vecka 40 är som vanligt Anhörigveckan och lördagen
den 4 oktober är det Nationella Anhörigdagen. Runt
om i Sverige anordnas lokala aktiviteter för att
uppmärksamma dagen. Mer information om detta
kommer på Anhörigas riksförbunds webbplats.

Nka har kommit ut med en ny kunskapsöversikt: "Det
handlar också om tid och pengar - Anhörigomsorg,
försörjning, lagar" av Ann-Britt Sand. Ladda ner den
som pdf här
I höst startar webbutbildning för dig som möter Barn
som anhöriga. Följ utvecklingen här!
Nka:s Regionala mötesdagar är planerade till
hösten. Uppsala den 30/10, Östersund den 13/11
och Lund den 27/11. Mer information kommer inom
kort finnas på Nka: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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