
 
Program våren 2022 
Anhöriglots - en del av stadens anhörigstöd 



Du som är anhörig är inte ensam 
 
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. Om du eller din närstående 
är bosatt i Mölndals stad är du som anhörig över 18 år välkommen att ta 
del av Anhöriglots utbud. 

 

Vilket stöd erbjuder vi? 
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, 
samtalsgrupper, studiecirklar, mötesplatser och friskvårdsaktiviteter.

Anhörigvårdarkortet
Anhörigvårdarkortet är en säkerhet för att du och din närstående ska 
känna er trygga om något händer dig. Läs mer om anhörigvårdarkortet på
näst sista uppslaget.  

 



I denna broschyr finner du vårens program. 
Att ta del av vårt utbud är gratis och vi som arbetar 

med anhörigstöd har tystnadsplikt. 



Funktionsstöd

Relax och snack för NPF-mammor
När: Måndagar 18.30-20.30  
Datum: 17/1, 21/2, 21/3, 25/4 och 23/5 
Plats: Streteredsbadet
Anmälan: info@molndal.attention.se

Dessa kvällar består av avkoppling, återhämtning och prat 
med andra kvinnor i liknande situation. Träffarna inleds med 
mindfulnessövning för att landa i nuet. På Streteredsbadet finns 
varmvattenbassäng och bubbelpool. Du anmäler dig till respektive 
tillfälle. 

Måndagkvällarna arrangeras av Attention Mölndal och Anhöriglots 
i samverkan, i hopp om en skön stund för dig som är NPF-mamma.



NPF-Café
När: Onsdagar 18.30-20.30  
Datum: 2 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april 
Plats: Församlingscentrum i Lindome, Annestorpsvägen 1
Anmälan: Ingen anmälan. För frågor går det bra att kontakta 
Eva Martinsson, eva.martinsson@svenskakyrkan.se

Här träffas föräldrar som har ett eller flera barn med diagnos inom 
det neuropsykiatriska fältet såsom autism, adhd, tourettes syndrom, 
språkstörning eller liknande. Vi fikar tillsammans och delar tankar 
om livet och vardagen, utmaningar och möjligheter, stora som små. 

Träffarna leds av Katarina Zackrisson, blivande specialpedagog 
och mamma till två barn med NPF samt Eva Martinsson, diakon i 
Svenska kyrkan. 



När: Torsdag 10 februari, 18-20.  
Plats: Digitalt via Teams-länk
Anmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se för länk. 

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 hålls av Linda Poidnakk är NPF-förälder och 
styrelsemedlem i Attention Lerum. 

Mölndals stad i samverkan med Attention Lerum och anhörigstödet 
i Härryda och Lerum.

Digital föreläsning: Livet ut i vuxenlivet med NPF

Digital föreläsning: Om LSS, SoL och anhörigstöd
När: Torsdag 3 mars, 18-20  
Plats: Digitalt via Teams-länk
Anmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se för länk. 

Vilket stöd och hjälp kan en familj få från kommunen? I vilka fall går 
det att ansöka om insatser från LSS och när är det enheten Barn 
och familj som familjen kan vända sig till? Under kvällen kommer 
representanter från LSS och Barn och familj att berätta om sina 
uppdrag och arbeten. Vi kommer också att ge information om 
anhörigstöd och vilket stöd föräldrar kan få i kommunen.  

Medarrangör: Härryda och Lerums kommun



Digital föreläsning: NPF-förälder och skolan
När: Torsdag 7 april, 18-20 
Plats: Digitalt via Teams-länk
Anmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se för länk. 
 
Att ha ett barn med NPF i skolan kräver ofta många möten. Inför 
och under dessa möten med rektor, lärare eller elevhälsan kan 
det bra att du som förälder känner till en del om skolans värld 
och elevens rättigheter. Det kan göra dig tryggare i mötena. Vi 
välkomnar dig till en digital föreläsning med Attention Mölndal som 
går igenom anpassad studiegång, extra anpassningar, särskilt stöd, 
åtgärdsprogram, med mera. 

Föreläsningen hålls av Anna Malcus och Charlotte Boqvist från 
Attention Mölndal. 

Medarrangör: Attention Mölndal 

Samtalsgrupp för föräldrar till barn med 
problematisk frånvaro i skolan

Att vara förälder till ett barn som inte går i skolan kan kännas 
ensamt och svårt. Genom samtalsgruppen vill vi skapa en 
mötesplats för föräldrar och ge möjlighet att dela tankar och 
erfarenheter. Att träffa andra i liknande situation kan ge bekräftelse, 
energi och styrka. Vi kommer att träffas fem gånger under våren 
och träffarna kommer att ha olika teman utifrån vad som är viktigt 
för gruppen att prata om eller få kunskap om. Gruppen leds av 
anhörigkonsulent och familjebehandlare.

När: Datum för vårens tillfällen meddelas till intresseanmälda
Plats: Café Möllan, Göteborgsvägen 19-21
Intresseanmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se 
                                       



Hälsa & välmående

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

Plats: Dalens hälsoklinik
Anmälan: Telefon: 031-315 26 25
eller epost: 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 värdechecken vid ditt besök. En 
check avser massage på 25 minuter.                                                         



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. 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.

När: 10 tillfällen med start fredag 25 februari, 11-12.30
Plats: Dansstudion på Aktiviteten, Frejagatan
Anmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se 
eller ring 031 315 26 25 
                                    



Bollan och Andreas skulle åldras tillsammans. De längtade efter
att få ta barnbarnen till Liseberg. Att få åka karusell och äta
spunnet socker med dem. Det blev inte så. De hann inte. När
Andreas insjuknar i Alzheimer ställs den trygga tillvaron på paus.
En drabbande monolog om att vara nära anhörig under en svår
period i livet. 

Marie Delleskog och regissören Carina M Johansson ingår
båda i Göteborgs Stadsteaters fasta ensemble. Marie Delleskog
har tidigare framfört De ska vara två, en pjäs om bröstcancer av
Ylva Lööf och i regi av Christel Körner.

Var är min man? sätts upp i samarbete med Alzheimerfonden.
I samband med föreställningen finns representanter på plats för
att svara på publikens frågor.

Med Marie Delleskog, regi Carina M Johansson, manus Ylva Lööf.
 
Vi erbjuder en lunchföreställning och en kvällsföreställning:

   När: 10 maj, 12.30 och 17 maj, 18.30

   Plats: Bio Möllan, Göteborgsvägen 19-21

   Biljetter: 
   Maila till anhoriglots@molndal.se 
   eller ring 031 315 26 25 

Teater: Var är min man? 

Demens



När: 19 april, 17.30-19.30 
Plats: Mölndals stadsbibliotek, Bergmansgatan 31 
Lokal: Hajen.
Anmälan: Studieförbundet Vuxenskolan, telefon 031 874 746 
eller via webbsidan sv.se/molndal

Journalisten Henrik Frenkel berättar om sin egen erfarenhet 
av att få en diagnos med trolig utveckling till Alzheimers. 
Henrik beskriver sin upplevelse att vara patient och glappet 
mellan diagnos och omsorg, och hur man håller sig kvar i 
det friska livet. Henrik startade bloggen och podcasten Hjälp, 
har jag Alzheimer?! Han är ambassadör för Alzheimerfonden 
och grundare till stiftelsen Alzheimer Life vars syfte är att 
informera och opinionsbilda om kognitiva sjukdomar. 

Professor Henrik Zetterberg är en av världens mest 
betydande forskare inom Alzheimers. Henrik ger oss det 
nyaste inom forskning, nya diagnostiska metoder och 
läkemedel. Nyligen blev han uppmärksammad och hyllad av 
miljardären och filantropen Bill Gates för sitt arbete med att 
med hjälp av biomarkörer i enkla blodtester kunna spåra tidig 
Alzheimer. 

Medarrangör:  
Demensföreningen i Mölndal-Härryda och        
Studieförbundet Vuxenskolan

Föreläsning:  
Henrik och Henrik - Alzheimers ur två olika perspektiv



Ett café både för dig som stöttar och hjälper och för dig som tar 
emot hjälp. Vi hittar på trevligheter såsom ost- och ölprovning, har 
filmvisning och långa fikastunder med mycket prat och skratt. 

När: 24 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 10.30-12.00
Plats: Reminiscenslägenheten på Lackarebäcks äldreboende 
Gunnebogatan 66
Anmälan: Har du frågor är du välkommen att kontakta 
Anhörigföreningens ordförande Aina Granath på 
telefon 0702-61 30 37. Anmälan till samma telefon tas emot 
senast fredagen innan varje tillfälle.

Medarrangör: Anhörigföreningen i Mölndal

Anhörigcafé

Café Förgätmigej är en träffpunkt för dig som har en 
demenssjukdom och dina anhöriga. Vi dricker kaffe, pratar, skrattar, 
lär av varandra och tar vara på livets glädjeämnen tillsammans. . 

Vi säljer kaffe med dopp till självkostnadspris, 30 kronor. 

När: Sista lördagen i månaden, 11-12.30
Plats: Berzelius träffpunkt, Terrakottagatan 1A
Anmälan: Anmäl dig senast två dagar före 
Eva Lundström, 0705- 24 72 32  
eller Birgitta Garnemark, 0738-00 72 12.  
Begränsat antal platser.  

Medarrangör: 
Demensföreningen Mölndal-Härryda,  
Studieförbundet Vuxenskolan  
och Förenade Care

Café Förgätmigej



Vad gör en demenssjuksköterska? Ann-Christin Oskarsson Ringsby 
berättar om sin roll i Mölndals stad och informerar om saker som 
kan vara bra att veta om kognintiv svikt och demenssjukdom. 
 
Tillfället riktas till anhöriga eller personal som vill veta mer om de 
olika diagnoserna, bemötande och stöd i vardagen. Det kommer 
också finnas tid för frågor och samtal utifrån ämnena som lyfts. 

Anhörigkonsulenterna finns också på plats och informerar om vilket 
stöd som finns att få. 

Vi bjuder på kaffe och smörgås.  

När: Måndag 7 mars, 11-12.30 eller 14 mars 18-19.30 
Du väljer vilket tillfälle som passar dig bäst.
Plats: Åby Mötesplats
Anmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se eller 
ring 031-315 26 25

Bra att veta om demenssjukdom
- demenssjuksköterskan informerar

Cirkeln vänder sig till dig vars partner har 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

När: 5 onsdagar varannan vecka, med start 9 mars, 11-13
Plats: Grupprummet i Café Möllan, Göteborgsvägen 19-20
Anmälan: Ring 031- 315 26 25

Anhörigcirkel



Psykisk  hälsa

Genom att prata om 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. 

Intresseanmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se för att visa 
ditt intresse för denna samtalsserie. Vi återkommer till dig när vi har 
mer information om plats och tid. 

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

Vad gör en psykiatrisjuksköterska? Caroline Hjalmarsson berättar 
om sin roll i Mölndals stad och informerar om tecken på psykisk 
ohälsa, egenvård och vad anhöriga kan göra och tänka på. 
 
Det kommer att finnas tid för frågor och samtal utifrån Carolines 
information. Anhörigkonsulenterna finns på plats och berättar om 
det stöd som finns för dig som anhörig. 

Vi bjuder på kaffe och smörgås.  

När: Måndag 20 mars, 18-20
Plats: Åby Mötesplats
Anmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se

Bra att veta om psykisk ohälsa  
-Psykiatrisjuksköterskan informerar



Psykisk  hälsa

När: 22 februari, 18.00
Plats: Digitalt via Teams-länk
Anmälan: Maila till anhoriglots@molndal.se för länk. 

Hur gör man när ens barn inte kan gå till skolan? Och hur kan man 
som skolpersonal stötta en hemmasittare?  Det behandlar denna 
digitala föreläsning. För dig som förälder och anhörig, och för dig 
som personal i skola. 

Föreläsningen hålls av Marit Sahlström som är författare och 
pedagog. Under 10 år arbetade hon i projektet Oneeighty som 
online stöttade hemmasittande elver tillbaka till skolan och ett 
socialt sammanhang. Hon arbetar idag på Magelungen Utveckling. 
I sina romaner lyfter hon psykisk ohälsa i ett samhälls- och 
närstående perspektiv. 

Digital föreläsning: Marit Sahlström om att
stötta barn tillbaka till skolan och det 
sociala sammanhanget



Föräldrar med ASD, handbok för ett bättre familjeliv - asdforalder.se 
ASD är en förkortning av autism spectrum disorder och är ett 
samlingsnamn för diagnoser inom autismspektrumet. Idén med handboken 
är att föräldrar med ASD snabbt och enkelt ska få information och råd. I 
texter, filmer och quiz finns fakta men också tips och råd om strategier. I 
avsnittet Föräldrar berättar delar föräldrar med sig av sina erfarenheter av 
föräldraskap med ASD.

www.

Fler tips till 
dig som anhörig

Anhörighandboken - anhorighandboken.se 
Anhörighandboken är en handbok och portal 
framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att 
förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. 

www.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga - anhoriga.se 
På uppdrag av regeringen driver Nka nationellt kompetenscentrum 
för anhörigstöd. Målgrupper är såväl anhöriga som verksamma inom 
anhörigstödsfrågor. 

www.



Projektet #vägraskuld sätter allt ljus på barn och unga som 
anhöriga. En del av dem är också unga omsorgsgivare. 

I Nka-podden berättar Lina Persson, projektledare, om 
varför det är viktigt att vuxna vågar ställa frågan ”Hur mår 
du?” och stanna kvar för att ta emot svaret. Lyssna på 
Nka-podden genom att scanna QR-koden nedan!

#vägraskuld
Fler tips till 

dig som anhörig

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. 

Kortet är gratis och du kan beställa det hos Anhöriglots. 
Vik ihop kortet och förvara det i plånboken med din 
legitimation/körkort.

Glöm inte att ta bort kortet ur plånboken om förhållanden 
förändras.

Anhörigvårdarkortet



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 molndal.se under Omsorg och hjälp, Stöd till barn och 
unga eller kontakta Invux för mer information.
Telefon: 031-315 11 61
Telefontid måndag-fredag, klockan 9-10

Invux - Stöd med sysselsättning

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

Familjefridsteamet - Våld i nära relationer



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

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
Telefontid måndag-fredag, klockan 9-10

Familjerådgivning 
Familjerådgivningen är öppen för alla slags familjebildningar, så 
som gifta, sambor, särbor, samkönade, ensamstående och bonusfa-
miljer, med eller utan barn. Mölndals stads familjerådgivning utförs 
av S:t Lukasstiftelsen, som har mottagningar i både Mölndal och 
Göteborg. Varje samtal kostar 300 kronor. 
Telefon: 031-58 85 12

Är du anhörig till någon som missbrukar?



Psst...!

molndal.se/anhorigstod

Visste du att vi erbjuder samtalsstöd?
Anhörigkonsulenterna erbjuder samtal i olika form; 
fysiskt, digitalt eller över telefon. Vi kan göra hembesök 
eller varför inte ta en promenad? Vi utformar 
samtalsformen utifrån din situation och dina behov. 

Behöver du någon att prata med? Eller vägledning 
och information om vilket stöd som finns för dig som 
anhörig? Kontakta oss så berättar vi mer. 

Telefon: 031-3152625
E-post: anhoriglots@molndal.se
Besöksadress: Göteborgsvägen 19-21, 
ingång från Café Möllan 


