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Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nyhetsbrev nr 6 2016

Nka söker fyra medarbetare
Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) verksamhet bedrivs på uppdrag av Socialstyrelsen och har sin
verksamhet förlagd till Regionförbundet i Kalmar län i samverkan med blad annat Linnéuniversitetet. Nka:s
uppdrag är att vara ett expertstöd till kommuner, landsting och enskilda utförare avseende anhörigstöd. Det är
också att fungera som en länk mellan forskning, praktik och beslutsfattare samt att vara nationell kontaktpunkt
för internationella frågor och samverkan inom området. Nu söker vi fyra medarbetare:
Forskare/möjliggörare för metoder och verktyg för stöd till anhöriga
Forskare/möjliggörare inom området Barn som anhöriga
Journalist/kommunikatör inom området anhörigstöd
Postdoktor Interkulturell forskning, utlysning av Linnéuniversitetet

Klicka här för att läsa mer om tjänsterna!
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2016.

Nka:s webbinarier hösten 2016
16 september kl. 10:00-12:00 - om webbutbildningen Stöd till anhöriga. Med Gunilla Matheny och Paul
Svensson.
11 oktober kl. 15:00-16:15 - om sömn och sömnsvårigheter hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning
och deras föräldrar. Med Mirjam Ekstedt och Ann-Kristin Ölund.
26 oktober kl. 14:00-15:00 - om anhöriga som ger insatser till närstående med stroke – En kunskapsöversikt
som beskriver olika stödprogram för anhöriga. Med Eva Månsson Lexell.
8 november kl. 14:00-15:00 - om kunskapsöversikten Anhöriga till äldre personer med psykisk ohälsa. Med
Iréne Ericsson och Marie Persson.
Läs mer om Nka:s webbinarier hösten 2016

Nationellt kompetenscentrum anhöriga samlar in, strukturerar och sprider forskningsresultat, kunskaper och
erfarenheter inom anhörigområdet. Tillsammans med anhöriga, personal och beslutsfattare vill vi göra
skillnad för anhöriga och deras närstående.
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