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Om annan, ange vilken kategori av deltagare du representerar 
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Om annan, ange organisation 

Respondenter: 0 
 

  

 
 

 

Kommentar 

Respondenter: 0 
 



  

 

Kommentar 

Fantastiskt att alla så givmilt delade med sig av sina erfarenheter både från arbets- och privatlivet. 
Så öppna och engagerade deltagare 

Bra blandningar av anhöriga från olika brukargrupper samt tjänstemän från olika enheter och 
politiker från kommun och landsting. Bredden gjorde att vi kunde diskutera lösningar brett. 
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Kommentar 

Respondenter: 0 
 

  

 

Kommentar 
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10. Vad förväntade du dig att de blandade lärande nätverken skulle leda till för Din egen del? 

Ökad förståelse och insikt kring anhörigrollen.  

Få hopp och styrka genom att dela erfarenheter.  

Hoppas på bättre stöd och hjälp särskilt att kunna nå någon på helgerna vid behov.  

Att få möte anhöriga och få ta del av deras önskemål om stöd från landstinget. 

Få nya kunskaper, ha dialog om åtgärder för att underlätta för anhöriga 

kunskap och insikt 

Att finna svårigheter men även möjligheter 

ta del av varandras erfarenheter 

Ser fram mt länets gemensamma strategi som vi kan hänvisa och förhålla oss till. 

Att få dela med mig av min erfarenhet av att arbeta professionellt med stöd till närstående samt att 
det ska leda till en förbättring i möte och bemötande av närstående. 

Få förbättrad kunskap om anhörigas situation , medverka till att man synliggör deras situation och 
att man kan arbeta för förbättra vård och omsorgens syn på anhörigas roll. 

Att få ta del av erfarenhetsutbytet samt få en bred delaktighet inför arbetet med strategin 

Möjlighet att berätta och bidra på ett aktivt vis Känner att det finns ett stort behov av anhörigas 
erfarenheter och behov lyftsfram och det ärviktigt för mig att få framföra mina erfarenheter  

Ökad förståelse för anhörigas situation. 

Lyssna in andra verksamheter, brukare och politiker. Hitta breda lösningar som kan lyftas och 
jobbas med i NSV 

Jag arbetar på en öppenvård för personer med beroende av alkohol och droger och jag ansvarar 
för anhörigprogram och vuxetbarn program Min förväntning var att få mer kunskap om vilka vägar 
jag kan gå för att nå politiker för att få dom att förstå att anhöriga till beroende är en bortglömd 
målgrupp som far oerhört illa i sin kamp att älska någon nykter.  

Kunskap om andra vårdområden och problem än vård av mycket gammal alzheimerssjuka 
personer 

lära mig mer och skapa samverkan 
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Kommentar 

Vissa svårigheter att hålla sig till "ämnet" delaktighet och bemötande 

Så lättpratat och högt i tak 

Respondenter: 2 
 

  

 

Kommentar 

Det var inte alltid deltagare med från alla kategorier som var inbjudna 

Hade önskat mer delaktighet från politiker 

Väl förberedda, handleda och sammanfattade.  
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Kommentar 
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Kommentar 

Skulle kunnat varit en gång till för min del men inte säkert att alla hade fått ut något nytt av det 

Det tar lite tid att känna varandra 1-2 träffar till skulle säkert varit bra.  

Kändes lagom för detta syfte, men arbetssättet är något man kan önska att man kunde arbete mer 
med i olika frågor 

Men tror vi skulle kunna prata hör många gånger som helst 

Önskar att personer med beslutsunderlag deltog under dessa träffar.  
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Om ja, ge gärna några konkreta exempel 

Inom alla områden där det finns flera vårdgivare och komplicerad problematik. Ex. Psykiska 
sjukdomar och beroende. 

Fortsatt erfarenhetsutbyte kommun landsting anhörig beslutsfattare och utförare 

Att de som blivit inbjudan verkligen kommer på träffarna. 

Att man tar del av andras erfarenheter som finns. Viktigt att man sedan kan implementera 
erfarenheterna kunskaperna hos de lokala beslutsfattarna. 

till verksamhetsutveckling i kommun landsting, det fortsatta arbetet med att stödja och synliggöra 
anhöriga, kompetensutveckling, temaområden som SIP, Psykisk ohälsa osv 

Men möjligen hur man praktiskt kopplar detta tillverklighetrn i det dagliga arbetet 

Nu tycker jag att ur ett politiskt perspektiv så behöver detta sammanfattas och erfarenheterna bör 
leda till en diskussion och ett förslag på gemensam handlingsplan som främjar samverkan för våra 
gemensamma anhöriga och brukare mellan landsting och kommun. Arbetet bör ske i NSV. 

Politiker och andra myndighetspersoner bör delta. Detta för att våra diskussioner och 
erfarenhetsutbyte ska generera förändring för anhöriga.  
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Kommentar 

Mycket givande på ett nyttigt vis att få ta del av andras berättelser samt få reaktioner på sina egna 
berättelser och erfarenheter  

Detta kring hur anhöriga till personer med psykisk ohälsa har det  
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17. Är det något ytterligare som du vill delge oss om dina erfarenheter av blandade lärande 
nätverk? 

Jag ser det som en förmån att jag har fått vara med och delat anhörigas situation när de på ett 
mycket generöst sätt delat med sig av sin vardag. 

Hoppas att det kommer att ge resultat och bättre samarbete  

Ett trevligt sätt att ta del av olika personers erfarenheter. Även utöka ens eget nätverk. 

Våga prova BLN! 

Viktigt vad det blir av detta Viktigt vad verksamheterna gör av det 

Viktigt med anhöriga och deras inblandning för att klara välfärdsutmningarna. 

Förvånansvärt många gemensamma erfarenheter trots mycket olika problem 
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