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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 Anhöriglots. 

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. 

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 familjemedlem, släkting eller vän.                               

Så länge 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. 

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK 

På vår Facebooksida, Anhöriglots i Mölndals stad, lägger vi 

upp löpande information om vad som händer under terminen 

och övriga upplysningar som rör anhörigstöd.  

Genom Facebook kan vi lättare att nå ut i de fall något av 

våra arrangemang blir ändrat eller inställt. Följ oss gärna där 

för att ta del av vårt utbud. 

www.facebook.com/anhoriglots 

ATT TA DEL AV                    

VÅRT UTBUD ÄR    

KOSTNADSFRITT                 

OCH VI SOM                       

ARBETAR HÄR HAR 

TYSTNADSPLIKT 

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. 



AKTUELLT PÅ WEBBEN 

Nationellt kompetenscenter anhöriga 

På Nka:s hemsida anhoriga.se hittar du forskning, aktuella händelser 

och senaste nytt inom anhörigområdet. Tillsammans med anhöriga, 

professionella  och beslutsfattare vill Nka göra skillnad för anhöriga 

och deras närstående med mål om att bidra till en förbättrad och mer 

effektiv vård och omsorg för alla.       
 

Navigeringskurs om demens för anhöriga                                    

Lär dig mer om olika demenssjukdomar, kognitiva                                      

hjälpmedel, framtidsfullmakt och mycket mer genom                                      

att ta del av de filmer som finns att tillgå i navigerings-                                        

kursen under stöd och utbildning.   

Farmor och mormor behöver också någon att prata med 

I Nka-podden möter du Vanja, Eva och Pia, som alla är far eller              

mormor till ett barnbarn som har en funktionsnedsättning. I samtal 

med möjliggörare/praktiker Mona Pihl delar de med sig av sina             

historier och erfarenheter.                

I skuggan av ett syskon                                                                   

I denna podd får vi ta del av erfarenheterna från Amad som kom till 

Sverige med sin familj från Förenade Arabemiraten när hon var barn. 

Amad är syster till en bror med autism och berättar om svårigheterna 

att växa upp i en familj där all uppmärksamhet fokuserades på hennes 

brors behov och om relationerna med ett samhälle som stigmatiserade 

henne för sin kulturella bakgrund.       

NKA Attention                                                 
Play på YouTube  

Attention Play är Riksförbundet Attentions filmkanal. Här kan                         

du se filmklipp , intervjuer och föreläsningar som handlar om                     

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Asperger,               

Tourette och OCD.  
 

Trots allt!                                                                                           

Flera korta videoklipp  med Psykologen Bella Stensnäs som                         

pratar om föräldrakapital, att vara good enough och hur man                         

kan bemöta, hantera och lösa konflikter som förälder.   
 

Få skolan att funka för elever med NPF                                                     

I den här filmen får träffa Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet                   

som aktivt jobbat för att få till NPF-vänliga skolor. Vi får höra                                

deras ledord vad gäller förhållningssätt och bemötande, hur viktig 

lärmiljön är och hur ledningen spelar en väldigt central roll.                                                               
 

Känslogrejen.se                                                                                            

En serie med klipp om hur människor med                                                      

NPF upplever känslor med en  annan intensitet                                                   

än normen. På känslogrejen.se finns det även                                                     

sammanställda tips från hundratals personer                                                         

rörande känslor, exekutiva funktioner och                                                                  

kommunikation. Materialet är lättillgängligt,                                              

enkelt att förstå och hantera.  



FÖRELÄSNING                              
Våra vanligaste ångestsyndrom                                                

Föreläsningen kommer belysa ångestsyndromen social fobi, GAD,    

paniksyndrom och PTSD. Generell fakta kommer att varvas med                 

egna erfarenheter. Avslutningsvis får vi lära mer om hur vi kan                 

tänka kring bemötande av människor som mår psykiskt dåligt och               

om verksamheten "Ångestsyndromsällskapet" som vänder sig till    

människor med ångestproblematik och deras anhöriga . 

DATUM: Onsdag den 7/4 via Zoom                                                                                                        

TID: 18.00 –19.30                                                                                                  

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

PSYKISK OHÄLSA 

 MEDITATION OCH SAMTAL                                             
För anhöriga till närstående med psykisk ohälsa 

Gruppen leds av Christine Engström som är beteendevetare och 

vägledare inom holistisk hälsa. Hon har lång erfarenhet och ett             

genuint intresse för psykisk hälsa och sambandet mellan kropp, 

sinne och själ. Hon är utbildad inom trauma bearbetning och                    

certifierad lärare i TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises), 

en enkel och effektiv metod för ex. stress och spänningar.  

 

 

 

Varje tillfälle innehåller incheckning och utcheckning samt ett             

specifikt tema med tillhörande övningar och reflektioner. Kursens 

syfte är att inspirera och sprida kunskap om kopplingen mellan  

tankar, känslor och kropp samt ge redskap för hantering av stress, 

känslor och tankar som kan påverka hälsan och relationen med sig 

själv och andra. 

SAMTALSGRUPP                                                                              

För föräldrar till ungdomar 

med psykisk ohälsa 

Samtalsgruppen riktar sig till                   

föräldrar med ungdomar som                

drabbats av ångest, depression,                

utmattning eller psykos. Gruppen        

tar upp olika teman utifrån de                    

behov och önskemål som finns                    

i gruppen, Gruppen leds av Tina 

Jonson, leg. psykolog på St Lukas. 

Anmäl intresse på tfn                                          

031- 315 26 25 eller på                                  

anhoriglots@molndal.se   

                                                                                                                                                                                    

SAMTALSGRUPP                                             
För anhöriga till någon                        

med ångestsyndrom 

I samtalsgruppen finns det                

möjlighet att möta och samtala 

med andra anhöriga till någon 

med ångestsyndrom. Tankar, 

känslor och erfarenheter delas 

med varandra. 

Vid intresse av att medverka 

kan du kontakta Ellinor på ÅSS, 

ellinor@angestgoteborg.se  

                                                

DATUM: 6 torsdagar med 

start den 25/2. Återträff den 

29/4. Kursen sker digitalt.                                                                                                         

TID:18.00-19.30                                                                                                         

ANMÄLAN: 031-315 26 25 

eller anhoriglots@molndal.se 

mailto:ellinor@angestgoteborg.se


MASSAGE 
Massagen gör oss lugna, mer 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 värdechecken 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.                                                                                                                

 

STUDIECIRKEL                                                            
Må bra när livet är fullt av utmaningar                                           

Hur gör man för att må bra när livet är fullt av utmaningar och det är                       

svårt att hålla humöret uppe, känna trygghet och harmoni?  

I den här onlinekursen pratar vi t ex om hur stress påverkar dina känslor. 

Hur dina känslor påverkar din hälsa. Varför det är så lätt att fastna i oro          

och rädsla, och hur vi kan bryta mönstret. Hur kan du signalerar lugn                           

till kroppen?  Hur du kan öka din energi, när du behöver det som mest?                          

Du får en verktygslåda med redskap och kunskap som du kan använda                          

i ditt dagliga liv och vi delar våra erfarenheter och inspirerar varandra,                       

till ett liv i mer glädje och tillit. Kursledare är Maria Wictorson som            

driver friskvårdsföretaget Hälsofocus. 

DATUM: Fyra måndagar med start 12/4 (Zoom) TID: 18.00-19.45                                                                                                         

ANMÄLAN: 031-874746 MEDARR: Studieförbundet Vuxenskolan                                                                             

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE 

STUDIECIRKEL                                                    
Stresshantering med EFT 

För dig som önskar nya vägar för att hantera och släppa stressen i                             

vardagen med hjälp av EFT (Emotional Freedom Techniques). Vi                          

samtalar och finner lugnet i stunden, både med hjälp av EFT,  guidade                    

meditationer och mindfulness. EFT är ett både skonsamt och kraftfullt                 

verktyg att använda för hantering av det mesta som har en känslomässig 

grund. Med hjälp av EFT kan du snabbt lära dig att minska din stress                       

och oro. Ledare är Kicki Lekberg som är certifierad EFT Practitioner.  

DATUM: Fem måndagar med start 1/3 (Zoom) TID: 18.00-19.45                                                                                                         

ANMÄLAN: 031-874746 MEDARR: Studieförbundet Vuxenskolan                                                                             



FÖRELÄSNINGSSERIE                    

Föreläsare Andreas Svensson, specialpedagog och föreläsare.                

Andreas har mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter                  

inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Idag är han yrkes-

verksam som ADHD-konsulent samt som föreläsare på Ågrenska.               

Alla föreläsningar kommer att hållas över Zoom.                            

 

3 MARS KL 18.00 - NPF I HEMMET, GRUND                                                                             

Föreläsningen ger grundläggande kunskaper om neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism och OCD. Andreas                      

beskriver vad diagnoserna innebär och hur de påverkar vardagen.                  

Deltagarna får ta del av praktiska exempel på hur omgivningen kan 

stötta och underlätta för barn och unga med neuropsykiatriska                       

svårigheter.                                                                                                           

17 MARS KL. 18.00 - NPF I HEMMET, FÖRDJUPNING                                                                                

Denna föreläsning ger praktiska exempel på hur du kan stötta barn 

med neuropsykiatriska svårigheter och hur du kan hantera svåra                    

situationer i hemmet. Innehållet förutsätter att deltagarna har grund-

läggande kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser. Föreläsningen             

är en fördjupning där deltagarna får exempel på metoder, strategier 

och hjälpmedel att använda för att underlätta vardagen med ett barn 

med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.                                                                            

24 MARS KL. 18.00 - NPF I SKOLAN                                                                                         

Denna föreläsning vänder sig till föräldrar, tillsammans med skol-

personal. Föreläsningen fokuserar pedagogiska strategier för hemmet 

och skolan samt samverkan mellan hem och skola kring elever med 

NPF.  

YOGA & SAMTAL                                      
För anhöriga till barn och unga med NPF 

Det här är din stund. Delta i den lugna yogan och landa i gemenskapen 

med andra som också har en närstående med NPF-diagnos (ex autism, 

ADHD, Tourettes). Kursen syftar till att stärka din inre balans och att              

du får vara en del av en gemenskap som förstår din vardag.  

Kursen kommer hållas digitalt alternativt utomhus tills vi känner oss 

trygga med att yoga inomhus tillsammans. Leder gör Anna Malcus.                                      
 

DATUM: 20/4, 4/5, 18/5 och 1/6                                                                                                         

TID: 18.30-20.00                                                                                                     

ANMÄLAN: 031-874746                                                                          

PLATS: Lorry, Gamla torget 43 i Mölndal                                                                                                                             

MEDARR: Folkhälsa i Mölndal och Studieförbundet Vuxenskolan 

FUNKTIONSSTÖD 



STUDIECIRKEL I KREATIVT SKRIVANDE                               

För anhöriga till någon med demenssjukdom                                              

Att ägna sig åt att skriva i stunder är inte bara kreativt, forskning visar 

att det även är hälsofrämjande och ger återhämtning. Litteraturen och 

det egna skrivandet är en viktig tillflyktsort och ger möjligheten att          

bearbeta livets olika faser och prövningar. Att skriva är ett känt sätt att 

närma sig det svåra.  

Journalisten och författaren Ulrika Nandra leder kursen                                       

efter ett beprövat koncept med målet skapa känslan av                                                       

utveckling och glädje genom kreativitet                                                                            

DATUM: 6 tisdagar med start den 23/3 (Zoom)                                                                                                        

TID: 18.30-20.00                                                                                                         

ANMÄLAN: 031-874746                                                                                                                                                                                                              

MEDARR: Studieförbundet Vuxenskolan                                                                            

DIGITAL MÖTESPLATS                                           

Behovet av att få prata av sig i grupp stannar inte upp bara för att  

världen är upp och ner. Om du har tillgång till en smartphone,                   

surfplatta eller dator med kamera, kan du delta i gruppen Vem du                 

är anhörig till, eller vad denne har för problematik spelar inte så stor 

roll, i gruppen försöker vi lägga fokus på dig och hur du mår. Vilka 

övriga teman och ämnen som tas upp, bestämmer vi gemensamt.  

DATUM: 10/3 och 24/3, gruppen har möjlighet att boka in fler                      

träffar om intresse finns.                                                                                                         

TID: 13.00-14.00                                                                                                     

ANMÄLAN: Meddela maildress till anhoriglots@molndal.se                                                                        

 I NÖD OCH LUST                                                         

Samtalsgrupp för dig över 65 som vårdar                   

närstående i det gemensamma hemmet  

Fem digitala träffar där du som anhörig får dela med dig av tankar 

och erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Varje 

tillfälle har ett eget tema som berör målgruppen, såsom hur det är 

att bo tillsammans med en partner som är sjuk och vilka ämnen är 

svåra att prata om? 

Mötet genomförs digitalt i Zoom. Om man behöver hjälp att                  

testa Zoom innan mötet kan man be om detta över telefon.                  

För intresse kontakta Helena Holmberg på 076-533 04 55 eller                                    

helena.holmberg@brackediakoni.se 

DEMENS OCH ÄLDRE 

MINNESLUCKAN                                     

Till hösten hoppas förebyggande 

enheten kunna öppna upp en ny 

verksamhet för personer vars 

minne sviktar i tidig ålder. En              

mötesplats för den som är 70 år 

eller yngre och vill ha hjälp att 

hitta sitt sociala sammanhang                  

och meningsfullhet i vardagen. 

Samtal och träffar för anhöriga 

kommer också att erbjudas på                 

mötesplats Minnesluckan.                  



FAMILJERÅDGIVNING 

Familjerådgivningen är öppen för alla 

slags familjebildningar såsom gifta,                

sambor, särbor, samkönade, ensam-

stående och styvfamiljer, med eller                   

utan barn.                                                                    

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 anhörigstö-

det. 

Telefon 031-315 11 61                                              

måndagar och fredagar mellan                    

kl. 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.  

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 erbjuder                                                        

- 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 

ÖVRIGT STÖD I KOMMUNEN 

Mölndals stads familjerådgivning                         

utförs av S:t Lukasstiftelsen, som har                

mottagningar i både Mölndal och                  

Göteborg. Varje samtal kostar 300 kr.                        

Kontakta S:t Lukas på tfn 031-588512 

https://sanktlukas.se/goteborg/familjeradgivning-molndals-stad/

