
Att ge eller få omsorg är en del av livet och att hjälpa 

dem som står oss nära är naturligt och betydelsefullt. 

Du som vårdar, hjälper och stödjer en familjemedlem, 

släkting, god vän, arbetskamrat eller granne kan själv 

behöva stöd. 

Anhörigcentrum 
ger stöd åt anhöriga  

Anhörigcentrum, Hälsofrämjandeenheten,  
Laholms kommun, 312 80 Laholm, www.laholm.se 

  



Välkommen 
till mötesplats för anhöriga i Laholms kommun 

Som besökare har du möjlighet att 

vara med och påverka aktiviteter och 

utbud. Anhörigcentrum samarbetar 

även med föreningar, organisationer 

och olika verksamheter. 

Aktuellt program kan hämtas på     

Anhörigcentrum eller på 

www.laholm.se, stöd och omsorg, 

barn, unga och familj, anhörigstöd 

Anhörigcentrum är mötesplatsen 

för dig som stöttar, hjälper eller 

vårdar en närstående ung som 

gammal. 

Via Anhörigcentrum kan du få stöd 

och hjälp att hantera din situation 

samt råd om vart du kan vända dig 

med olika frågor.  

Här erbjuds gemenskap med andra i 

liknande situation samt olika aktivi-

teter som t ex föreläsningar, utbild-

ningar och anhöriggrupper.  

 

Du som kommer till oss har rätt att 

vara anonym, ingen registrering 

görs.    



     Vilket stöd kan du få via oss? 

• Enskilda samtal 

• Träffa andra i samma situation 

• Information och mer kunskap 

om din närståendes problematik 

• Föreläsningar 

• Friskvårdsaktiviteter 

 

 
 

Vem kan behöva anhörigstöd? 

Du som är förälder till ett barn med 

speciella behov eller funktionsned-

sättningar. Du som har en närstå-

ende med missbruksproblematik 

eller psykisk ohälsa. 

Du som har en make/maka eller 

förälder som är långvarigt sjuk.  

När livet plötsligt förändras på 

grund av en närståendes sjukdom 

eller bortgång.  



Välkommen! 

Anhörigcentrum, Hälsofrämjandeenheten 

  

 

 
Kontakt: 

 
Anhörigkonsulent 

Järnvägsgatan 3, 312 30 Laholm 
Telefon: 0430-266 75, 0430-153 60 
E-post: anhorigcentrum@laholm.se 

 
 

Ring för att boka tid. 
Stängt alla röda dagar. 

Vill du veta mer? 

Vill du veta mer om anhörigstöd  
och Anhörigcentrum, gå in på 
www.laholm.se, stöd och  
omsorg, barn, unga och familj, 
anhörigstöd 

Gilla oss på Facebook:           
Anhörigstöd Laholm 

 

 

Vi finns för dig! 

Ann-Christin Johansson Alexandra Nilsson 


