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Du som är anhörig är inte ensam 
 
Att leva nära och stötta någon som på grund av psykisk ohälsa kan 
kännas ensamt och svårt. Som anhörig finns det ofta tillfällen där 
man behöver prata om det som känns tungt eller få råd och stöd 
inför saker man funderar på.

På Anhöriglots hjälper vi dig att skapa en bild över situationen 
och ser över vilka behov som just du har. Vi erbjuder bland annat 
enskilda stödsamtal, föreläsningar, samtalsgrupper, studiecirklar, 
mötesplatser och friskvårdsaktiviteter

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting eller vän. 
Om du eller din närstående är bosatt i Mölndals stad och du som 
anhörig över 18 år är du välkommen att ta del av Anhöriglots utbud. 

 
I denna broschyr finner du vårens program. 

Att ta del av vårt utbud är gratis och vi som arbetar 
med anhörigstöd har tystnadsplikt. 



Fler tips till dig
Utöver det stöd som finns att tillgå genom Anhöriglots finns 
ett stort utbud av kunskap och information kring anhörigas 
situation. Du kan bland annat söka dig till sammanhang 
inom föreningslivet eller via digitala grupper på nätet. Här 
nedan följer några tips. Undrar du över något eller vill veta 
mer, är du välkommen att kontakta oss med dina frågor.

 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa:  
 nsph.se 

 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa:   
 rsmh.se

 MIND, medmänskliga samtal kostnadsfritt:   
 mind.se 

 

Anhörigvårdarkortet
Anhörigvårdarkortet är en säkerhet för att du och din 
närstående ska känna er trygga om något händer 
dig. Ta kontakt med anhöriglots om du vill ha ett 
anhörigvårdarkort. 



Psykisk livräddning
När: 9 mars, kl.17.30-19.30 
Plats: Hörsalen Hajen
Anmälan eller frågor: webbanmälan på molndal.se/anhorigstod 
eller tel. 031-315 26 25.

Vill du veta mer om hur du kan vara ett medmänskligt stöd till 
någon som inte mår bra och har tappat livsviljan?
Representant från föreningen SPIV berättar om hur vi kan skapa 
en större trygghet kring ämnet självmord utifrån aktuell och 
grundläggande kunskap inom suicidprevention.

Föreläsningar



Om självskadebeteende och bemötande 
När: 15 mars, kl. 18.00-19.30  
Plats: Digitalt via Teams 
Anmälan eller frågor: webbanmälan på molndal.se/anhorigstod 
eller tel. 031-315 26 25. 

En digital föreläsning om självstadebeteende och 
ätstörningsproblematik. Vad är och innebär självskadebeteende? 
Hur kan vi förstå och vara till hjälp för den drabbade? Vad ska man 
tänka på i mötet med någon som har självskadebeteende? Hur kan 
vi stötta? Med ökad kunskap och gott bemötande kan man göra 
stor skillnad. Vi kommer även få ta del av föreläsarens egen historia 
från sjuk till frisk.  

Föreläser gör Maria Rasmusson Huggins, lokal ambassadör för 
föreningen SHEDO.

Föreläsningar



Mötesplats Anhörig
När: 3 tisdagar: 21/2, 21/3 och 25/4, kl.17.30-19.30  
Plats: Café Möllan, Mölndal
Anmälan eller frågor: anhoriglots@molndal.se eller  
tel. 031-315 26 02

En mötesplats för dig som är anhörig till någon med långvarig 
sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller äldre. Vi träffas 
och pratar om det som känns aktuellt för tillfället. Anhörigkonsulent 
finns på plats för att svara på frågor och leda samtalet. Vi bjuder på 
kaffe/te och smörgås. 

Du är inte ensam  
- en samtalsserie för dig som stöttar en 
vuxen person med psykisk ohälsa

När: Gruppen startar när vi har tillräckligt många deltagare 
Intresseanmälan: anhoriglots@molndal.se eller  
tel. 031-315 26 02

Genom att prata om våra upplevelser och erfarenheter kan vi stötta 
varandra och hjälpa varandra att se saker i ett nytt ljus. Att träffa 
andra i liknande situation kan ge bekräftelse, energi och styrka.

Samtalsgrupper



Digital samtalsgrupp för Vuxensyskon
När: Gruppen startar när det finns tillräckligt med deltagare 
Plats: Digitalt via Zoom.
Anmälan: Anmälan och andra frågor, maria.ahlqvist@anhoriga.se 
 
Har du svårt att veta vilket ansvar du har för ditt syskon? Är din 
självständighet ibland en belastning för dig? Får du dåligt samvete 
när du tänker på ditt syskon? Har du svart att veta vad du själv vill?  
 
Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när 
ens syskon har en sjukdom eller funktionsnedsättning? Kanske är 
du ett vuxensyskon och vill dela dina tankar och erfarenheter med 
andra som känner igen sig? Välkommen till digigal samtalgrupp. 

Samtalen följer ett material som heter Fokus på mig, vuxensyskon 
och leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i 
nationellt nätverk med stöd från Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga, Nka.  
 

Samtalsgrupper

Scanna QR-koden med din 
mobiltelefon för mer information om 
samtalsgruppen.  



Massage 
Massagen gör oss lugna, avslappnade och har både 
rehabiliterande och förebyggande effekter för kropp och själ. 

Massagen utförs på Dalens Hälsoklinik. Du anmäler dig till 
Anhöriglots för att få en värdecheck som du behöver ha med dig 
vid besöket. Efter det bokar du själv in din tid. Anhöriglots har ett 
begränsat antal värdecheckar som i första hand delas ut till den 
som delar bostad med sin närstående. 

Plats: Dalens hälsoklinik, Toltorpsgatan 50A
Anmälan: Telefon: 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se. 
Beskriv din anhörigsituation och uppge din adress för anmälan.  
Boka tid: Ring 031-29 97 30 eller boka tid direkt på webbsidan 
dalenshalsoklinik.se. Ta med din värdecheck vid besöket. En 
check avser massage på 25 minuter.                                                         

För att så många som möjligt ska kunna ta del av en 
hälsofrämjande aktivitet kan du som anhörig anmäla dig till högst 
en friskvårdsaktivitet. Vid anmälan vill vi därför att du berättar 
vilken aktivitet du önskar i första respektive andra hand och att 
du kort beskriver din anhörigsituation.

 

Hälsa & 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. Övningarna är långsamma och inkännande, utan krav 
eller prestation. 

Mediyoga har god effekt  mot stress, högt blodtryck, oro, ångest 
och sömnproblem. Kärnan i mediyoga är att skapa ökad balans hos 
oss fysiskt, mentalt och emotionellt. 

Yogan leds av Anna-Karin Johansson, diplomerad instruktör.

När: 10 tillfällen under våren, fredagar kl. 13.00-14.15 med start
24/2, uppehåll 7/4, sista tillfället är 5/5.   
Plats: Dansstudion på Aktiviteten, Frejagatan 1
Anmälan: Telefon: 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se. 
 
                                    

Se fler friskvårdsaktiviteter 
på nästa uppslag 

Hälsa & välmående 



Kurs i stress- och utmattningshantering 
En kurs där du får verktyg att ta dig ur en stressad kropp och 
utmattad hjärna. Du får lära dig vad som händer i kroppen 
vid stress och hur du kan känna av tidiga varningssignaler. 
Varje vecka  innehåller ett specifikt tema där ni tillsammans 
varvar teori med praktiska övningar/yoga. Du deltar 
utan prestationskrav. Kursen leds av Emma Guldner, 
mediyogaterapeut med kunskaper inom stress och utbrändhet. 

När: 6 tillfällen med start måndag den 6/2 kl. 19.00-20.30  
Plats: Ditt Yogarum, Gamla Riksvägen 42, Kållered.
Anmälan: Telefon: 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se. 
                               

Qi Gong - smidig i kroppen och glad i sinnet 
Ragna Forsberg, auktoriserad Qi Gonginstruktör i Biyunmetoden, 
förklarar sambanden mellan rörelse, koncentration, naturen och 
dess stärkande effekter. Metoden passar de allra flesta. En metod 
som kan motverka stressrelaterade problem samt stärka fysisk och 
mental balans. Qi Gong har en systematisk Genomgång av hela 
kroppen med långsamma, mjuka rörelser och naturlig andning. 
Välkommen till en behaglig samvaro! 

När: Tisdagar kl 12-13, 7/3-9/5 
Plats: Mötesplats Åby, katrinebergsgatan 6
Anmälan: Telefon: 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se. 



Mindfulness i naturen 
Mindfulness i naturen erbjuder återhämtning och en paus från 
vardagens alla krav, intryck och beslut som kan trötta ut hjärnan. 
Vi går långsamt och delvis i tystnad och stannar till för att under 
guidning rikta uppmärksamheten mot våra sinnen. Vi övar oss i 
att lägga märke till tankar, känslor och försöker vara närvarande i 
nuet och låta naturen ge oss ett lugn.

Forskning visar att vi mår bra i naturen, hälsoeffekter 
som minskade stressnivåer, sänkt blodtryck och starkare 
immunförsvar påvisas.

Aktiviteten passar alla oavsett förkunskaper. Vi rör oss långsamt i 
skogen på stigar och ibland ojämnt underlag. 

När: Onsdagar kl. 17.30-19.00, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5  
Plats: Samling på parkeringen vid Stensjön (Brostugan), John 
Halls väg. Närmaste busshållplats: Gunnebo Park. 
Anmälan: Telefon: 031-315 26 25 eller anhoriglots@molndal.se. 
                               



Kontakt
Telefon: 031-315 26 25 
E-post: anhoriglots@molndal.se   
Besöksadress: Göteborgsvägen 19-21 
molndal.se/anhorigstod 


