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I Sverige vårdar cirka 1,3 miljoner personer en närstående. 
Målet för anhörigstödet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska 
belastning och genom information, personligt stöd och gemenskap med 

andra främja den anhöriges livssituation.  
 

Aktuellt Hösten 2018 
 
Samtalsgrupper. Här kan du som vårdar eller stödjer en närstående få råd och 
stöd i en mindre grupp, genom att träffa andra som befinner sig i liknande 
situation.  
 
Trivselgrupp. För dig som är anhörig till någon med demens. Varannan gång 
kommer ni tillsammans du och din närstående för en stunds umgänge tillsammans 
med gruppen, varannan gång kommer du själv för en stunds avkoppling och samtal 
om situationen som anhörig.  
 
Välkommen att höra av dig om du önskar delta i någon grupp. Vi startar upp 
grupper efter önskemål och behov. 
 
Öppen träff  ”Första tisdagen i månaden”  kl. 15- ca 17. Föreläsningar eller 
information i aktuella ämnen. Programmet annonseras i Lokaltidningen samt 
kommer att finnas på hemsidan www.engelholm.se  
 
  
 

                             Var god vänd! 

http://www.engelholm.se/Omsorg


Den nationella anhörigdagen, en dag för anhöriga. 
I anhörigstödet uppmärksammar vi detta tisdagen den 2 oktober första tisdagen i 
då vi kommer att erbjuda ett längre program över dagen.  
Programmet annonseras i Lokaltidningen samt kommer att finnas på hemsidan 
www.engelholm.se  
 
Föreläsningsträffar inom tema Psykiatri  
12/9, 2/10 (Anhörigdag se ovan), 21/11, 11/12  kl. 18-ca 20 
Programmet annonseras i Lokaltidningen samt kommer att finnas på hemsidan 
www.engelholm.se       

 
Studiecirkel/Demensutbildning för anhöriga 
Under hösten anordnar kommunens Demenssjuksköterska tillsammans med 
kommunens Anhörigstöd en Studiecirkel/Demensutbildning för anhöriga. 
 
Utbildningen vänder sig främst till dig som har en närstående som nyligen fått en 
demenssjukdom/demensdiagnos 
Start torsdagen d. 20 sept. med ytterligare 5 träffar varannan torsdag därefter.   
Tid: kl.17.30 - 19.30. Anmälan krävs senast 15/9, begränsade platser, tel. el epost 
se nedan. 
 
Hör av dig om du vill delta i någon av våra aktiviteter! 
Kontakta oss gärna om du har andra önskemål. 
 
Önskar du information om aktuella aktiviteter i Anhörigstödet under året meddela 
oss gärna ditt namn och kontaktuppgifter så kommer aktuell information till dig via 
brev eller epost. 
 
Träffpunkter för seniorer finns på kommunens vårdboende samt även mobila 
träffpunkter Café Omtanken i centrala Ängelholm, Munka Ljungby och Hjärnarp. 
Här är alla välkomna för aktivering och social samvaro. I höst startar ytterligare en 
mobil träff på Södra Utmarken. 
Se aktuellt program på www.engelholm.se/träffpunkter 
Eller ring så skickar vi gärna önskat program. 
 
Varmt Välkommen! 

 
Maritha Lindqvist 

0431-46 91 35 
maritha.lindqvist@engelholm.se 

Anhörigcentrum Åsbogatan 40, 262 51 Ängelholm 
(entré Willans vårdboende/trygghetsboende) Se även hemsida 

www.engelholm.se 
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