
     
           Vem berörs av anhörigstöd? 
 

            Kommunen erbjuder anhörigstöd  
            till dig som ger stöd, hjälp eller  
            omsorg till en person i din närhet  
            som är långvarigt sjuk eller äldre  
            eller som stödjer en närstående som 

            har ett funktionshinder.  

 
 

          Vem är anhörig? 
 

            Maka/make; livskamrat; föräldrar till  
            barn, ungdomar eller vuxna; barn;  
            syskon; annan släkting; vän eller granne. 
    
            Som anhörig är du ett ovärderligt stöd 
            till den person som behöver din hjälp. 
            Det du gör betyder mycket för hans  
            eller hennes livskvalitet. Som anhörig  
            behöver du också stöd och tid för dig själv  
            för att klara av din situation. Då kan du  
            vända dig till oss på anhörigstödet. 
  

                Vi finns till för dig! 
 

 
                 

 

            TEMAKVÄLLAR 
            klockan 18.00 - 20.00 

 

            Tisdagen den 12 september 

            Teater/föreläsningen Med Erik Donell  
            "Jag vill vara normal" ger en insikt i hur det  
            kan vara att leva med en vanlig funktionsned- 
            sättning som Tourette, ADHD och OCD.  
            OBS LOKAL Odeon, Kulturhuset 
            För anmälan och mer information: Kontakta  
            anhörigstödet på telefon 0500-49 88 70  
 
 

            Torsdagen den 19 oktober 
              Information om god man och förvaltare. 
             Hur ser uppdraget ut? Vad är skillnaden mellan 
             god man och förvaltare? Kan uppdragen se olika 
             ut beroende på individens behov?   
             Representanter Östra Skaraborgs frivilliga  

             samhällsarbetare 
 
 

            För anmälan och mer information: 
            Kontakta anhörigstödet på telefon  
            0500-49 88 70 eller anhorig@skovde.se 
            Anmäl matallergi 

 

    

            ANHÖRIGCAFÉ DROP-IN 
 

            Alla onsdagar kl. 13.00 – 16.00 
            På anhörigstödsverksamheten finns kaffet  
            framdukat under hela eftermiddagen, kom när 
            du har möjlighet. Du kan få information, träffa    
            andra anhöriga och få en stunds gemenskap. Vi  
            finns på plats alla helgfria onsdagar. 
                  

 
 

            Anhörigcafé med tema: 
 

            Några onsdagar har vi ”föreläsare” mellan  
            kl. 14.00 – 15.30. Vi avslutar med kaffe och kaka. 
 
 

            Onsdagen den 30 augusti 
            Representant från Fonus informerar om 
            praktiska saker kring dödsfall. Hur  
            använder man vita arkivet. Det kommer  
            även finnas möjlighet att ställa frågor. 
 

            Onsdagen den 20 september 
            Apotekets tjänster. Information om fullmakter, 
            apodos, utbyte av läkemedel, högkostnadsskydd. 
            Julia Albo, Apoteket hjärtat 
 

            Onsdagen den 18 oktober 
            Vi kommer visa en kort film ur ett anhörigperspektiv 

            därefter samtalar vi om filmens innehåll. 
            Anhörigstödspersonal 
 

            Onsdagen den 15 november 
            Nostalgisk bio eftermiddag   
            Lasse Åbergs ”Sällskapsresan” eller ”Finns det 
            Svenskt kaffe på grisfesten”. Avslutar som vanligt 
            med kaffe och kaka.  
            OBS Insläpp från 13.00, glöm inte anmäla dig! 
            FILMEN BÖRJAR KL. 13.15 
 

            Onsdagen den 29 november 

           Information om etapp 2 av Ekedals Äldreboende 
            Vad skall det bli för äldreboende? Antal platser? 
            Varifrån kommer maten?  
            Personal och arbetssätt? 
            Avdelningschef Tobias Hultström 
              
             För anmälan och mer information: 
             Kontakta anhörigstödet på telefon  
             0500-49 88 70 eller anhorig@skovde.se 
            Anmäl matallergi 
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            OBS ÄNDRAD DAG OCH TID FÖR 

            Café för anhöriga och  
            närstående till våffelcafé 
 

            Våffelcafé är det 1.a helgfria onsdagen  
            varje månad klockan 13.00 – 16.00 
 

            Anhörigstödet bjuder in dig som är anhörig  
            tillsammans med den person i din närhet som  
            du stödjer och hjälper. När man stödjer och  
            hjälper en person kan det ibland vara trevligt 
            att träffa andra personer i liknande situation. 
            Naturligtvis kan du som anhörig komma själv! 
 

            Vi bjuder alla på kaffe och våffla dessa onsdagar  
 

            Följande datum är det våffelcafé: 
              Onsdagen den 6 september 
 

              Onsdagen den 4 oktober  
 

              Onsdagen den 1 november   
 

              Onsdagen den 6 december inget café, julfest 
 

              Onsdagen den 3 januari 2018 
 

              Mer information: 
              Kontakta anhörigstödet på telefon 
              0500-49 88 70 eller anhorig@skovde.se 
 

 
 

            Du som är med i anhörigstödet kommer få  
            information kontinuerligt om övriga aktiviteter  
            som vi anordnar! 
 

            Varmt välkomna till våra aktiviteter! 
            Aktiviteterna är i anhörigstödets lokaler på Ekedal,  
            se nedan       

Besöksadress: 
 

Äldrecentrum Ekedal 
Ekedalsgatan 14 

Anhörigstödsverksamheten, plan 2 
 

Huvudentrén våning 1, gå åt vänster 
Följ skylt anhörigstödsverksamhet.  

Trappa eller hiss till våning 2 
På våning 2 vänster dörr/korridor.  

OBS det finns två entréer. 
 

 
 

För mer information - kontakta anhörigstödet, 
Telefon 0500-49 82 38 eller 0500-49 88 70 

E-post, anhorig@skovde.se 
www.skovde.se/Anhorig/ 

 

 

Anhörigstöds 
 verksamheten 

             Sektor vård och omsorg 

 

                       

  Det är vi som arbetar med anhörigstöd. Vårt mål 
    är att försöka ge dig lite egen tid, hopp och glädje. 

 
 

Höstens 

PROGRAM 

2017 
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