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ÄR DU ANHÖRIG? 

Har du en närstående som på grund av långvarig sjukdom, 

ålder, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning behöver                 

ditt stöd? En stor del av all vård och omsorg utförs av                   

anhöriga, ett arbete som kan vara väldigt omfattande.  

Anhöriga som vill och kan göra omsorgsinsatser för                      

sin närstående ska erbjudas stöd från kommunen enligt          

socialtjänstlagen. Din närstående kan vara en familje-

medlem, släkting eller vän. Om du eller din närstående                     

är bosatt i Mölndals stad är du som anhörig välkommen                    

att ta del av Anhöriglots utbud. 

Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd vänder sig                  

till dig som är anhörig och över 18 år. 

VILKET STÖD KAN DU FÅ? 
 

Anhörigstödet ska vara individuellt anpassat.             

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror                  

på dina behov och vilken livssituation som du                   

befinner dig i.  

Vi erbjuder bland annat enskilda stödsamtal,                 

föreläsningar, samtals-grupper, studiecirklar,              

mötesplatser och friskvårdsaktiviteter. All info 

kring vad som händer denna termin finns att                        

hitta i detta program. 



ATT TA DEL AV                    

VÅRT UTBUD ÄR    

KOSTNADSFRITT                 

OCH VI SOM                       

ARBETAR HÄR HAR 

TYSTNADSPLIKT 

ANHÖRIGSTÖD 

ANHÖRIGVÅRDARKORT 

Anhörigvårdarkortet är en säkerhet för att du och din närstående                 

ska känna er trygga om något händer dig. Kortet innehåller följande                           

information: 

- Namn på dig som anhörigvårdare  

- Namn och uppgifter på den du vårdar och som är beroende                                          
av din hjälp 

- Namn på personer som kan kontaktas om du blir sjuk eller råkar                  
ut för  en olycka. Dessa personer är informerade om vad de ska                    
göra om de blir uppringda.  

Anhörigvårdarkortet är gratis och du kan beställa det hos Anhörig-

lots. Kortet viks ihop till visitkortsstorlek och förvaras i plånboken                                

tillsammans med ID-handling/körkort. Glöm inte att ta bort anhörig-

vårdarkortet ur plånboken om förhållandena förändras. 

FÖLJ OSS GÄRNA                    

PÅ FACEBOOK  

WWW.FACEBOOK.COM/ 

ANHORIGLOTS 



CARIN WASS 

OM NPF FÖR FAR– OCH MORFÖRÄLDRAR 
 

Carin Wass är aktiv i Attention Göteborg och har bred erfarenhet                   

av att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, i               

familjen. Carin kommer och berättar om hur det är att leva i vår              

samtid med NPF och vilka utmaningar det för med sig. Hur kan                     

vi på ett konstruktivt sätt hantera vardagen och stötta varandra?                 

Hur beter sig barnbarnen och vad kan ligga bakom det beteendet?  

DATUM: TISDAG DEN 14/9 DIGITALT VIA TEAMS                                       

TID: 18.00-20.00                                                                                                                           

ANMÄLAN: ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE                                                             

MEDARRANGÖR: ATTENTION, HÄRRYDA OCH LERUMS KOMMUN                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

LINDA POIDNAKK                                                                                              
LIVET UT I VUXENLIVET MED NPF 
 

 

 

Liten blir stor och plötsligt förändras ditt uppdrag som förälder.                          

I samband med att ditt barn på 18-årsdagen tar steget ut i vuxenlivet 

behöver du ha kunskap om vad detta innebär för den med NPF och 

dig som förälder. I denna föreläsning får du grundläggande kunskap 

om saker som är bra att veta, med utgångspunkt i olika exempel.                         

Föreläsningen leds av Linda Poidnakk som är styrelsemedlem i                   

Attention Lerum och NPF-förälder.  
 

 

 

 

 

 

DATUM: TORSDAG DEN 21/10 DIGITALT VIA TEAMS                                                  

TID: 18.00-20.00                                                                                                                     

ANMÄLAN: ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE                                                                       

MEDARRANGÖR: ATTENTION, HÄRRYDA OCH LERUMS KOMMUN                                                                                    



FUNKTIONSSTÖD 

 

 

 

                                                                                          

ÅSA HAGSTÖM                                                                                         
NÄTKOLL 

Vet vi, eller tror vi att vi vet vad våra barn  gör bakom skärmen?              

Föreläsningen ger fakta om unga med NPF och deras extra utsatthet 

på nätet varvad med handfasta tips och råd till vuxna vad  de kan 

tänka på i samtalen med barnet och dess förehavande på nätet.  

Nätkoll är  ett avslutat projekt genom ett samarbete mellan Attention 

Hisingen-Kungälv och Allmänna Arvsfonden. Åsa Hagström är         

ordförare i Attention Lerum, specialpedagog och mamma till barn 

med NPF. Hon är även utbildad att leda utbildningar i Nätkoll. 

DATUM: TORSDAG DEN 18/11                                                                                           

TID:  18.00-20.00                                                                                                                       

ANMÄLAN: ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE                                                                                                       

MEDARRANGÖR: ATTENTION, HÄRRYDA OCH                                                             

LERUMS KOMMUN 



 DU ÄR INTE ENSAM                                                                           
EN SAMTALSGRUPP FÖR DIG SOM STÖTTAR                                               
NÅGON VUXEN MED PSYKISK OHÄLSA  

Genom att prata våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa 

varandra att se saker i nytt ljus. Och i ett nytt ljus kanske vi orkar och 

vågar ta nya steg och se att det faktiskt bär vidare. Förhoppningsvis 

kan den här gruppen få vara en plats för sådana samtal och där alla 

känslor är okej att känna. 

DATUM:  6 TORSDAGAR MED START DEN 28/10                                                                                                   

TID: 17.30-19.00                                                                                                      

PLATS: DIGITALT VIA TEAMS                                                                               

ANMÄLAN: 031-3152625 ELLER ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE 

SAMTALSGRUPP FÖR MOR– OCH FARFÖRÄLDRAR  

Välkommen att delta i en digital samtalsgrupp där du som mor- eller 

farföräldrar till ett barnbarn med funktionsnedsättning får möjlighet    

att möta andra som befinner sig i en liknande situation. Vi samtalar             

och delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra.  

Vi startar upp gruppen och bestämmer datum när det finns tillräckligt 

många intresserade. 
 

ANMÄLAN: 031-3152625 ELLER ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE 



STUDIECIRKLAR OCH SAMTALSGRUPPER 

ANHÖRIGCIRKEL DEMENS 

Cirkeln vänder sig till dig som har en mamma eller pappa med någon 

form av kognitiv svikt eller demensdiagnos. En demenssjukdom                     

förändrar inte bara livet för den som är sjuk utan även för anhöriga. 

Anhörigcirkeln ger dig ökad kunskap kring demens, hjälpmedel och 

bemötande. Cirkeln ger dig även möjlighet att dela erfarenheter med 

andra anhöriga i liknande situation. Vi bjuder på kaffe och smörgås.                   

DATUM: 5 ONSDAGAR MED START DEN 29/9                                                                                                   

TID: 17.30-19.30                                                                                                      

PLATS: CAFÉ MÖLLAN, GÖTEBORGSVÄGEN 19 

ANMÄLAN: 031-3152625 ELLER ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE 



GLÖMSKA - NORMALT ÅLDRANDE ELLER                             

DEMENSSJUKDOM? 

FÖRELÄSNING MED MARIANNE MELKERSSON 

Att glömma saker är något vi alla gör ibland, men var går gränsen för 

demens? Marianne Melkersson  föreläser om åldrande, glömska och 

symtomen för demenssjukdom. 

Marianne är överläkare, geriatriker och tidigare chef för Kungälvs 

sjukhus. Idag är hon ordförande i Stiftelsen Gott ledarskap som delar 

ut stipendium till årets enhetschef, som skapar en trygg bas både för             

de demenssjuka och personalen. 

DATUM: TISDAG DEN 14/9  
TID: 14.30-15.30                                                                                                   

PLATS: BIO ETAGE, ALMÅSGÅNGEN 1, LINDOME 
ANMÄLAN: ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE 

 



FÖRELÄSNINGAR 

ATT STÅ BREDVID NÄR VÄRLDEN FALLER 

FÖRELÄSNING MED MARIT SAHLSTRÖM OM ATT VARA                                           

ANHÖRIG TILL NÅGON MED PSYKISK OHÄLSA. 

I Marit Sahlströms hyllade debutroman ”Och runt mig faller          

världen” lyfter hon anhörigperspektivet utifrån egna erfarenheter, 

att vara den som står bredvid någon som mår dåligt.  

Marit kommer också att berätta om sitt arbete med att stötta barn 

och unga i riskzon för utanförskap. Under femton år har Marit 

arbetat med hemmasittande unga på Stockholms Stadsmission 

och numera Magelungen Utveckling. 2019 kom hennes andra 

roman ”Skred ut” som handlar om att försöka räcka till men till 

slut tappa greppet om tillvaron och verkligheten.  

DATUM: TISDAG DEN 5/10 DIGITAL VIA ZOOM 
TID: 18.00-20.00 
ANMÄLAN: ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE 

ÖNSKEMÅL OM ANHÖRIGSTÖD?                                                                      

Finns det något kring anhörigstödet som du tycker saknas?               

Vi tar gärna emot förslag och idéer på vilka ämnen som bör 

lyftas. Med tillräckligt många deltagare inom målgruppen                

kan vi starta upp studiecirklar och samtalsgrupper.  



MASSAGE 

Massagen gör oss lugna, avslappnade och har både rehabiliterande                          

och förebyggande effekter för både kropp och själ. Massagen utförs                             

på Dalens Hälsoklinik. Du anmäler dig till Anhöriglots för att få din                       

värdecheck. Med checken kan du sedan själv boka in din tid. Vi har                                     

begränsat antal värdecheckar. 

ANMÄLAN: 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se. Glöm inte                             

att du behöver beskriva din anhörigsituation och uppge din adress.                                                           

BOKNING: Kontakta Michelle på tfn 031-29 97 30 eller boka tid direkt                         

på hemsidan dalenshalsoklinik.se. Ta med värdechecken vid ditt besök.                         

En check avser massage på 25 minuter.                                                                                                                



HÄLSA OCH VÄLMÅENDE 

MEDICINSK YOGA 

Mediyoga är en terapeutisk yogaform som används inom svensk 

hälso- och sjukvård. Genom mjuka enkla rörelser, avslappning 

och meditation stimuleras och stärks kroppens självläkande                

system. Den medvetna andningen går som en röd tråd genom hela 

yogapasset. De flesta övningarna går att göra både på yogamatta 

och stol, vilket gör att alla kan delta utifrån egen förmåga och 

dagsform. Övningarna är långsamma och inkännande, utan krav 

eller prestation. 

Svensk forskning har visat att Mediyoga har god effekt mot bland 

annat stress, rygg-, hjärt- och sömnproblem, högt blodtryck, oro 

och ångest. Kärnan i Mediyoga är att skapa ökad balans fysiskt, 

mentalt och emotionellt. Yogan leds av Anna-Karin Johansson, 

diplomerad instruktör. 

DATUM: 10 TILLFÄLLEN MED START FREDAG DEN 24/9                                                                                                                             

TID: 11.00-12.30 

PLATS: BIO ETAGE, ALMÅSGÅNGEN 1 I LINDOME                                                                                                       

ANMÄLAN: ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE 



HÄLSA OCH VÄLMÅENDE 

SJÄLVMEDKÄNSLA                                                                                        

EN INSPIRATIONSFÖRELÄSNING MED KINA NYMAN,                                   

DIPLOMERAD MINDFULNESSINSTRUKTÖR                                                       

Självmedkänsla är en metod för att möta oss själva och livet med                

en vänligare och mer tålmodig röst. Att vara mer medkännande               

mot oss själva och det vi bär med oss i form av tankar, känslor,               

upplevelser och behov.  

Under föreläsningen får du lära dig grunderna i självmedkänsla                

och vi provar på några korta övningar. När vi övar oss i själv-

medkänsla, stärker vi vår förmåga att förhålla oss till vårt eget 

inre, så som vi skulle bemöta en kär person som har det svårt, 

med tålamod, värme och acceptans. 

DATUM: ONDAG DEN 29/9, DIGITAL VIA ZOOM                                                                                            

TID: 17.30-19.00                                                                                                        

ANMÄLAN: ANHORIGLOTS@MOLNDAL.SE 

MEDARR: HÄRRYDA KOMMUN 



FÖRELÄSNINGAR 

DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT MÅ BRA 
 
 
 
 
 

OM ÅLDRANDE OCH PSYKISK OHÄLSA  
 
Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer, men det är aldrig 

för sent att må bättre. Det finns hjälp att få och den psykiska 

ohälsan kan förebyggas. När någon drabbas av psykisk ohälsa  

är det fler som berörs, den som står nära påverkas också.                        

Föreläsningen handlar om vad psykisk ohälsa är vad man själv 

kan göra för att förebygga det och vilken hjälp man kan få.  

 

 

 

 

Susanne Rolfner Suvanto är en av landets främsta sakkunniga 

inom området äldre och äldres psykiska hälsa och ohälsa. Hon 

är författare, sjuksköterska, verksamhetsansvarig för omvård-

nadsinstitutet, har varit utredare  på socialstyrelsen och politiskt 

sakkunnig på socialdepartementet. Susanne ansvarade även för 

utredningen om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. 

 

DATUM: ONDAG DEN 6/10                                                                                          

TID: 18.00-20.00                                                                                           

PLATS: DERGÅRDSTEATERN, ALINGSÅSVÄGEN 9 I LERUM                                                                                                  

ANMÄLAN: GRATIS BILJETTER HÄMTAS UPP PÅ BIBLIOTEKET                 

I LERUM, TFN 0302-521475.                                                                                      

MEDARR: LERUM KOMMUN 

FÖR MÖJLIGHET ATT SE FÖRELÄSNINGEN DIGITALT I EFTER-

HAND, KONTAKTA JESSICA.GUSTAVSSON@LERUM.SE ELLER 

PÅ TFN 0302-522239 

 



RÅDGIVNINGSBYRÅN                              
i Mölndal erbjuder  dig som                    

anhörig information, stöd och 

rådgivning. Din närstående                    

behöver inte vara inskriven på 

Rådgivningsbyrån för att du ska 

kunna ta del av anhörigstödet. 
 

 

TELEFON: 031-315 11 61  

MÅN-FRE 09.00-10.00  

ÄR DU ANHÖRIG                         

TILL NÅGON SOM                        

MISSBRUKAR? 

VIM-MOTTAGNINGEN                
tar emot dig som är 13–25 och  

har frågor om alkohol och droger. 

Även föräldrar som är oroliga              

kan vända sig till VIM som har 

tystnadsplikt.  
 

 

TELEFON: 031-315 11 20 
E-POST:  VIM@MOLNDAL.SE 

INVUX - STÖD MED SYSSELSÄTTNING 

Har du en närstående mellan 16-24 år som står utan arbete,               

praktik eller studier? InVux är ett pågående projekt i Mölndal, 

som vill förhindra att unga ska hamna utanför samhället och      

riktar sig till unga som behöver stöd med sysselsättning.                    

Genom att erbjuda studie– och yrkesvägledning, stödsamtal, 

hjälp att hitta praktikplats m.m. försöker InVux hitta lösningar 

och anpassningar utifrån den enskildes förutsättningar och                 

behov.  

Läs mer på Mölndals stads hemsida under Omsorg och hjälp, 

Stöd till barn och unga eller kontakta Invux för mer information. 

TELEFON: 031-315 11 61, MÅN-FRE 09.00-10.00 



ÖVRIGT STÖD I STADEN 

FAMILJEFRIDSTEAMET                                                                   
VÅLD I NÄRA RELATIONER  

Blir du utsatt för någon form av kränkning, hot eller våld?                                 

Det finns hjälp att få. Även du som är orolig för någon annan,                                

är välkommen att vända dig till Familjefridsteamet. 

Här finns stöd och hjälp både till den som utsätts för våld i nära                             

relation och till personer med aggressionsproblem som utsätter                            

någon annan för våld. Teamet har lång erfarenhet av att arbeta                         

med familjer och individer där det på något sätt förekommit eller                  

förekommer våld. Våld påverkar samtliga familjemedlemmar.                              

Var och en behöver hjälp utifrån sin individuella situation.  

Familjefridsteamet kan erbjuda  

- krisstöd och behandling till dig som utsatt                                                               

- krisstöd och behandling till dig som behöver förändra ditt beteende                    

- samtalsstöd för barn som upplevt våld i sin familj                                                     

- föräldrastöd 

TELEFON: 031-315 28 10 
E-POST:  VINR@MOLNDAL.SE 



 

För att komma i kontakt med                

Anhöriglots hör av dig på: 

Telefon: 031-315 26 25                                     

E-post: anhoriglots@molndal.se                     

Hemsida: www.molndal.se/anhorigstod         

Besök: Kulturhuset Möllan,                                      

Göteborgsvägen 19-21, Mölndal                                                                

Post: Mölndals stad, Vård och omsorg,          

Anhöriglots, 431 82 Mölndal 


