
Vårprogram 2023 
på Anhörigcentrum 

 

Vårens program innehåller anhöriggrupper,                     

fysiska och digitala föreläsningar i olika ämnen,                     

evenemang och friskvårdsaktiviteter. 

                            

Hör av dig till oss så får du veta mer.   

Välkommen! 

Anhörigcentrum 

Laholms kommun, Järnvägsgatan 3, 312 80 Laholm  

0430-266 75, 0430-153 60 ● www.laholm.se 



Vårprogram 2023 

 
                                                                             

 

Digital samtalsgrupp – för dig 

som är anhörig till någon med              

flerfunktionsnedsättning                                              

I gruppen kan du prata om det som är 

viktigt för dig och samtidigt möta och 

lyssna på andra som är i liknande situ-

ation. Nationellt kompetenscentrum 

anhöriga bidrar med kunskap och erfa-

renhet. Vi träffas vid åtta tillfällen via 

den digitala plattformen Zoom.             

Vi startar nya grupper varje termin och 

deltagandet är kostnadsfritt.  

Anmäl dig via Nka:s webbplats:  

anhoriga.se/anhorigomraden/

flerfunktionsnedsattning/                           

Under fliken samtalgrupper 

 

Digital samtalsgrupp för föräldrar  

till vuxna barn med flerfunktions-

nedsättning                                          

Här ges möjlighet att prata om det som 

känns viktigt för dig och samtidigt 

lyssna på andra med liknade erfarenhet.  

Förstaträffen: 1 mars kl. 17.30-19.00  

15 mars, 29 mars, 12 april, 26 april,  

10 maj, 24 maj och 7 juni 

Anmälan görs via:  

https://anhoriga.se/Nyheter/

samtalsgrupp-for-foraldrar-till-vuxna-

barn-med-flerfunktionsnedsattning/ 

Nka-podden  Missa inte att 

lyssna på Nka:s podcast.            

https://anhoriga.se/nkaplay/

nka-podden/  

 

Digital samtalsgrupp för             

Vuxensyskon via Nka 

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 svårt att veta vad du själv vill?         

Hur kan man påverkas när ett syskon har 

en sjukdom eller funktionsnedsättning? 

Kanske är du ett vuxensyskon och vill dela 

dina tankar och erfarenheter med andra 

som också känner igen sig i de här frå-

gorna? Välkommen till digital samtals-

grupp för vuxensyskon. Gruppen träffas 

vid åtta tillfällen och startar så snart det är 

en full grupp. Samtalet sker via Zoomlänk.                   

Anmälan och andra frågor, kontakta          

maria.ahlqvist@anhoriga.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIPS INFÖR VÅREN 



  

Studiecirkel kring att vara anhörig 
till en myndig person med              
psykisk ohälsa.   

Med fokus att anhöriga ska må bra i 

sitt anhörigskap och få hjälp med att ta 

hand om sig själva. Möjlighet till diskuss-

ion och reflektion med andra anhöriga, 

blandat med olika metoder och fakta.  

Anmäl intresse till    

Anhörigcentrum. Start 

när vi har tillräckligt 

många anmälda.   

I samverkan med ABF 

och RSMH. 

  

Utbildning i förflyttningsteknik                                    
Är du intresserad av att lära dig grunderna 
med förflyttningar på bästa sätt? Att lära 
sig en bra teknik är viktigt för både den 
som hjälper och den som behöver hjälpen. 
Grupper skapas utifrån de anmälningar som 
kommer in.  
 
 
I samarbete med Korpen arrangeras: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Walk and talk /gemensam promenad                                             
Samling utanför  Laholms vandrarhem, 
Tivolivägen 4, Laholm, för en gemensam  
promenad som avslutas med fika.  
Allt är kostnadsfritt 
Onsdagar klockan 9:30 under perioden         
18 januari –31 maj 2023 
Tipspromenad, söndagar  
 klockan 9:30-11:00. 
 
 
 

 
Samtalsgrupp för anhöriga                                   
till någon med Parkinson.  
6 februari kl. 14:00-15:30  

 

Anmälan senast kl. 12 den 6 februari 

till Anhörigcentrum.  

 

Ny grupp uppstart av samtalsgrupp                              
för dig som står nära någon med demens/

minnesproblematik.                                             

15 februari kl. 14:00-15:30                     

Anmälan senast kl. 12 den 14 februari 

till Anhörigcentrum. 

 

 

Fysisk/Digital kurs om demens.   

Träff 1 av 3.                                                                                    

Demenssamordnare Inger Ivarsson            

håller i den fysiska/digitala utbildningen 

genom Teams och på Anhörigcentrum.         

21 februari kl. 16:30-18:30                                                         

Anmälan till  Anhörigcentrum.  

 

 

 

Fysisk/Digital kurs om demens.     

Träff 2 av 3                                                                                   

Demenssamordnare Inger Ivarsson            

håller i den fysiska/digitala utbildningen 

genom Teams och på Anhörigcentrum.         

28 februari kl. 16:30-18:30 

 

 

       

 

 

FEBRUARI 



  

Samtalsgrupp för anhöriga                        

till någon med Parkinson.  

6 mars kl. 14:00-15:30  

Anmälan senast kl. 12 den 6 mars                     
till Anhörigcentrum.  

 

Fysisk/Digital kurs om demens.      
Träff 3 av 3.                                                                                    
Demenssamordnare Inger Ivarsson            
håller i den fysiska/digitala utbildningen 
genom Teams och på  
Anhörigcentrum.         
7 mars kl. 16:30-18:30  

 

 

Visning av smarta hjälpmedel 
Kom och få nya idéer om       
aktivering med VR teknik 

Alexandra Oancea  

visar VR glasögon,  

som kan användas 

bl.a. för aktivering, 

rehabilitering,     

träning, resa runt i 

världen ifrån sin egen fåtölj.                                

Mari Ferdinandsson finns på plats och visar 

smarta hjälpmedel . 

Möjligheternas rum, Tegelbruksvägen 3,         

Lingården, Laholm  

Drop in den 9 mars kl. 13:00-14:30 

Vi bjuder på fika. Välkommen! 

 

Samtalsgrupp                                 
för dig som står nära någon med demens/

minnesproblematik.                                             

15 mars kl. 14:00-15:30                     

Anmälan senast kl. 12 den  14 mars 

till Anhörigcentrum. 

 

Föreläsning med : 

 

 

Hur kan du                                   

stötta ditt barn i motgång 

Hur kan du som vuxen tänka för att vara ett 

stöd för ditt eller dina barn när barnet          

möter motgångar och hinder i sin vardag. 

Vad är viktigt i föräldrarollen? Vad behö-

ver barnet för att må bra trots motgångar?  

Kristina berättar hur du och ditt eller dina 

barn kan träna tillsammans för bättre mot-

ståndskraft i er vardag. Hon kommer också 

att gå igenom hur hjärnan arbetar under 

stress och vad vi männi-

skor behöver för att må 

bra  

Föreläsare:                       

Barnläkaren, författaren 

Kristina Bähr     

              

1 mars kl. 18-20 Aulan på Campus,        

Osbecksgymnasiet                                      

Det bjuds på fika från kl. 17.30   

 

För dig med barn  mellan  1-18 år.              

Syftet med föreläsningen är att du som 

förälder, eller annan viktig vuxen, ska få 

kunskap, inspiration samt konkreta verktyg 

kring barn och ungas hälsa och positiva 

utveckling. 

Kostnadsfri föreläsning och ingen anmälan 

krävs. Mer information och föreläsnings 

finns på www.laholm.se/foraldraremellan   

 

 

MARS 



 

Digital föreläsning:  

Uppdrag: Frisk -                                
En föreläsning för dig som vill 
lära dig mer om ätstörningar, 
bemötande och förebyggande 

insatser  

 

Föreläsningen vänder sig till alla som vill 

lära sig mer om ätstörningar, ger dig ökad 

kunskap om vad ätstörningar är, tidiga var-

ningssignaler, bakomliggande orsaker samt 

redskap att bemöta någon du är orolig för.  

Föreläsare: Ellen Abrahamson, verksam-

hetsledare i Frisk & Fri, (riksföreningen 

mot ätstörningar), har egen erfarenhet efter 

att ha varit sjuk, men har även erfarenhet 

av att vara anhörig till någon som drabbats 

av ätstörning.  

Kostnadsfri föreläsning  som Livesänds 
genom Zoom. Länken till föreläsningen 
finns på Laholm kommuns hemsida.                                                                  
https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/
barn-unga-och-familj/anhorigstod/
forelasningar/ 

22 mars kl. 18:15-20:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsning med : 

 

 

 

”Rusta ditt barn för livet” 

Mer information kommer senare 

28 mars kl. 18-20 Blackbox på Campus,        

Osbecksgymnasiet                

Syftet med föreläsningen är att du som  

förälder, eller annan viktig vuxen, ska få 

kunskap, inspiration samt konkreta verktyg 

kring barn och ungas hälsa och positiva  

utveckling. 

Ingen anmälan krävs.  

Mer information kommer att finns på:  

www.laholm.se/foraldraremellan   

 

Samtalsgrupp för anhöriga                                   

till någon med Parkinson.  

3 april kl. 14:00-15:30                                                                     

Anmälan senast kl. 12 den 3 april till            

Anhörigcentrum.   

 

Fysisk/Digital kurs om demens.   

Träff 1 av 3.                                                                                    

Demenssamordnare Inger Ivarsson            

håller i den fysiska/digitala utbildningen 

genom Teams och på Anhörigcentrum.         

11 april kl. 16:30-18:30                                                         

Anmälan till  Anhörigcentrum.  

 

 

  

April 



Fysisk/Digital kurs om demens.     
Träff 2 av 3                                                                                                         
Demenssamordnare Inger Ivarsson            
håller i den fysiska/digitala utbildningen 
genom Teams och på Anhörigcentrum.         
18 april kl. 16:30-18:30 

 

 

 

Föreläsning från Hjärnkoll   

"Från barn till vuxen över en natt." 

Under denna föreläsning får du höra hur 

det var för Mia att som barn behöva ta  

vuxenansvar och hur det påverkat henne 

som vuxen.                                                            

Hon behövde växa upp alldeles för fort och 

blev den som bröt isen i det svenska          

samhället för familjen.                                        

Som barn, år 1992, fick hon tillsammans 

med familjen fly från ett krigshärjat Balkan 

för att  söka en fristad i Sverige.  

Hur är det att komma in 

i en ny kultur och lära 

sig ett främmande 

språk?  

 

Föreläsare                                                       

(H)järnkollsambassadör  Mia Granström 

19 april kl. 17:30-19:30   

Kostnadsfri föreläsning.                                

Anmälan till  

Anhörigcentrum 

senast den 4 april 

 

 

 

Fysisk/Digital kurs om demens.      

Träff 3 av 3.                                                                                    

Demenssamordnare Inger Ivarsson            

håller i den fysiska/digitala utbildningen 

genom Teams och på Anhörigcentrum.         

25 april kl. 16:30-18:30 

 

Samtalsgrupp                              
för dig som står nära någon med demens/

minnesproblematik.                                             

27 april kl. 14:00-15:30                     

Anmälan senast kl. 12 den 26 april 

till Anhörigcentrum 

 

Samtalsgrupp för anhöriga                                   

till någon med Parkinson.  

8 maj kl. 14:00-15:30                            

Anmälan senast kl. 12 den 8 maj                    

till Anhörigcentrum.   

 

Samtalsgrupp                              
för dig som står nära någon med demens/

minnesproblematik.                                             

25 maj kl. 14:00-15:30                     

Anmälan senast kl. 12 den  24 maj 

till Anhörigcentrum 

Samtalsgrupp för anhöriga                                   

till någon med Parkinson.  

12 juni kl. 14:00-15:30                             

Anmälan senast kl. 12 den 12 juni                    

till Anhörigcentrum.  

 

 

  

Maj 

Juni 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vem kan behöva anhörigstöd? 

Du som har en make/maka, förälder eller barn som är långvarigt sjuk. 
Du som är förälder till ett barn med  speciella behov eller funktions-
nedsättningar. Du som har en närstående med missbruksproblematik eller  
psykisk ohälsa. 
När livet hastigt förändras på grund av en närståendes sjukdom eller bortgång. 
 
Vilket stöd kan du få via oss? 

- Träffa andra i samma situation 
- Trevlig gemenskap 
- Information och mer kunskap om din närståendes problematik                                                                   
- Föreläsningar/informationstillfällen 
- Enskilda samtal                                  
- Gemensamma friskvårdsaktiviteter 

Önskar er en trevlig sommar! 

Behoven styr utbudet 

På Anhörigcentrum är det samtalsgrupper 

igång inom några olika områden. Nya grupper 

startas upp efter hand utifrån önskemål.   

           Välkommen att kontakta  oss             

för mer information.                                                               

                                           

Höstens program starta i september 2023 

Välkommen! 



Anhörigcentrum 

Laholms kommun, Järnvägsgatan 3, 312 80 Laholm  

0430-266 75, 0430-153 60 ● www.laholm.se 

Kontakt Anhörigcentrum 

Anhörigkonsulenter:  

Ann-Christin Johansson och Alexandra Nilsson 

Adress Järnvägsgatan 3, 312 30 Laholm  

Telefon: 0430-266 75,0430-153 60 

E-post: anhorigcentrum@laholm.se  

Kontaktformulär E-Tjänster 

 

                          Gilla oss Facebook: anhörigstöd Laholm 

 

 

 

 

                              Stängt alla röda dagar   

 

 

Här hittar du oss i Laholm: 


