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Anhöriga till personer med psykisk 
ohälsa

Tips - läs en bok tillsammans



Läs ett kapitel var och en för sig och träffas sedan tillsammans. 

Förslag på frågor att samtala kring:

o Vad vet du om författaren? Påverkar det din läsning av boken? Hur/varför?

o Hur är boken berättad? Finns det en jag-röst eller en allvetande berättarröst? Berättas historien i 
nutid eller dåtid, eller växelvis?

o Vad tycker du om språket i boken? Är det lätt att ta till sig?

o Vad tycker du om personerna i boken? Vad tror du att det är som får dig att känna så?

o Anser du att boken har ett budskap och i så fall vilket?

o Känner du igen dig i berättelsen? 



Anhöriga till personer med 
flerfunktionsnedsättning

Tips – titta på ett webbinarie



Titta på ett webbinarie i förväg – diskutera tillsammans. 

Förslag på frågor:

o Känner du igen dig?

o Vilket perspektiv tycker du saknas?

o Vad har du lärt dig genom webbinariet?

o Vad kan vara användbart i ditt eget liv och anhörigskap?

Anhöriga till personer med 
flerfunktionsnedsättning



Anhöriga till äldre personer
Tips – titta på en film tillsammans



Titta på filmen tillsammans – dela skärm. 

Förslag på frågor att prata om:

o Känner du igen dig i berättelsen? 

o Vad väcker filmen för känslor och tankar hos dig? 

o Vilken roll ska anhöriga ha? 

o Vilket ansvar ska den anhörige ta – vilka andra kan ta ansvar? 

o På vilket sätt tar du hand om dig själv?

Anhöriga till äldre personer



Barn som anhöriga
Tips – titta på en film tillsammans



Barn som anhöriga

Filmer om att vara barn till förälder med psykisk ohälsa. 

Förslag på teman att prata om:

o Att anpassa sig till sin sjuka förälder

o Känslan av ansvar

o Känslan av skuld 

o Känslan av ensamhet

o Information – kunskap om sjukdomen

Kom ihåg att förmedla: Det finns vuxna som hjälper!



Andra tips!


