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Välkommen att kontakta 
anhörigstöd
Vi vänder oss till dig som har en närstående över 65 år, 
som på grund av sjukdom, missbruk, fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd, din hjälp eller 
vård, för att klara sin vardag. Din närstående kan vara en 
familjemedlem, släkting, vän eller granne. 

Läs mera på goteborg.se/anhorigstodnaradig 
För frågor och föranmälan, se kontaktuppgifter på sista sidan.  

Anhöriggrupp
Är du intresserad av att träffa andra 
anhöriga som är i en liknande anhörig-
situation och utbyta erfarenheter?
Vi startar grupper med olika  
inriktningar efter behov. 

Stödsamtal
Vill du ha information, råd, stöd 
eller någon att prata med om din 
anhörigsituation är du välkommen 
att kontakta oss anhörigkonsulenter i 
stadsområde Centrum.

Anhörigcafé
Torsdag 6 oktober kl. 13–15

Prova på Mindfulness med Linda  
Sörensson, äldrekonsulent och  
Mindfulness-instruktör.

Torsdag 17 november kl. 13–15

Information från biståndshandläggare, 
Örgryte-Härlanda, om insatser/ 
hjälpmedel som finns att tillgå och 
ansöka om. 

Torsdag 8 december kl. 13–15

Information från Anhörig Göteborg.

Torsdag 12 januari kl. 13–15

Information från Strokeföreningen 
Västra Götaland.
Plats: Anhörigcenter
Karl Gustavsgatan 63
 
Det bjuds på fika vid alla tillfällen. Tid 
för frågor och efterföljande samtal är 
inplanerat i tiden. 

Demensutbildning  
med efterföljande  
samtalsgrupp
Tisdag 4 oktober, tisdag 11 oktober, 
tisdag 18 oktober och  
tisdag 25 oktober kl. 13–15

Under hösten erbjuder vi Demens- 
utbildning som består av fyra träffar.
Under utbildningen tar vi upp Demens-
sjukdomar och konsekvenser i vardagen.
Fysisk aktivitet, miljö och hjälpmedel. 
Att vara anhörig, vilken hjälp finns att 
få och vart vänder man sig. Det kommer 
finnas tid för frågor vid alla tillfällen.
Medverkande: Demensteamet. 

Efter utbildningen erbjuds fortsatta 
samtalsträffar vid fyra tillfällen där du 
som anhörig själv styr innehållet utifrån 
de behov som finns. Anhörigkonsulent 
på plats. Dessa tillfällen är:
Tisdag 1 november, tisdag  
8 november, tisdag 15 november 
och tisdag 22 november kl. 13–15. 

Plats: Anhörigcenter
Karl Gustavsgatan 63

Anhörig i ett hav av  
känslor – igenkänning och 
stöd när livet utmanar
Torsdag 8 december kl. 17–19 

När Maria Estling Vannestål väntade sitt 
fjärde barn drabbades hennes mamma av 
en demenssjukdom. I sitt föredrag berättar 
Maria om egna och andras erfarenheter 
och presenterar idéer för hur vi kan 
bli mer hållbara som anhöriga och 
människor. Om vi ska orka finnas till 
för våra närstående behöver vi också ta 
hand om oss själva. Maria arbetar som 
författare, föreläsare och cirkelledare 
med fokus på utveckling och livskvalitet. 
Hon har tidigare skrivit en barnbok med 
anhörigtema och är nu aktuell med en 
ny bok: Anhörig i ett hav av känslor. 
Plats: Anhörigcenter
Karl Gustavsgatan 63

Stresshantering i vardagen
Torsdag 19 januari kl. 17–19

Med Linda Sörensson, äldrekonsulent

Praktiska verktyg blandat med teori för 
att hantera stress i vardagen. Lär dig om 
hur kroppen och hjärnan fungerar samt 
hur du kan träna dig och din hjärna till 
återhämtning och hälsa. 
Plats: Anhörigcenter
Karl Gustavsgatan 63

http://www.goteborg.se/anhorigstodnaradig


Kontaktuppgifter

E-post
anhorigstod.centrum@aldrevardomsorg.goteborg.se

Telefon 
Anhörigkonsulenter i ditt område:

Centrum  .......................031-365 76 80
Majorna, Linné  ..........031-365 84 66
Örgryte, Härlanda  ....031-365 63 36

Besöksadress
Karl Gustavsgatan 63

Närmaste buss och spårvagnshållplats är Kapellplatsen.

För mer information gå till  
goteborg.se/anhorigstodnaradig 
eller scanna QR-koden med din mobilkamera  
för att snabbt och enkelt komma till rätt webbsida.

Med reservation för eventuella ändringar och tillägg i programmet.
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