
Välkomna till 
Samverkanswebbinarium!

Goda exempel på samverkan i anhörigfrågor 



Välkomna!

• Samverkansboost
• Syfte att ge inspiration 

kring hur man bättre kan 
samverka i frågor som rör 
anhöriga.

• Praktiskt
• Ritva Gogh, Nka och Zophia 

Mellgren, SKR 
• Varför samverka?
• Presentationer av goda 

exempel
• Vägen framåt



Del av SKR:s Kraftsamling psykisk hälsa 
delarenan Utökat anhörigstöd

• Personer från idéburna organisationer, kommuner, regioner, 
myndigheter, anhöriga

• Alla bidrar med sina erfarenheter och kunskaper

• Hur kan vi tillsammans förbättra och underlätta för anhöriga?

• Träffar var tredje/fjärde vecka

• Alla är med så mycket man själv förmår och har mandat för

• Ett komplement i arbetet, inte en börda



Anhörigfolder framtagen

• https://anhoriga.se/stod--
utbildning/stod-i-
anhorigfragor/kraftsamling-
for-psykisk-
halsa/anhorigfolder/

• https://anhoriga.se/globalas
sets/media/publicerat/infor
mationsmaterial/folder-
anhoriga-utskriftbar.pdf

• Finns även på finska, fler 
översättningar på gång

https://anhoriga.se/stod--utbildning/stod-i-anhorigfragor/kraftsamling-for-psykisk-halsa/anhorigfolder/
https://anhoriga.se/globalassets/media/publicerat/informationsmaterial/folder-anhoriga-utskriftbar.pdf


Tema samverkan i anhörigfrågor

”För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn”

• Varför samverka?
• Stötta anhöriga, många gånger en osynlig grupp
• Sprider kunskap
• …….

• ”Det måste få ta tid och viktigt med kontinuitet över tid för att nå resultat”

• Hur sprider vi våra goda exempel sen?
• Via anhörigkonsulenter och idéburna organisationer
• Synas i olika sammanhang= webbsidor, lokalradion P4, morgonsoffor
• Regioner och kommuners kommunikationsplan 
• Lägga flyers på olika ställen såsom bibliotek, sporthallar 
• …….



Presentatörer av goda exempel

• Välkomna! Ritva Gogh, forskare, sitter i Nka:s ledningsgrupp och Zophia Mellgren 
samordnare/handläggare SKR, ansvarig för anhörigfrågor

• Monica Berg, Enhetschef/anhörigkonsulent Nyköpings kommun och Jenny Jonsson,
Jenny Jonsson, enhetschef på överförmyndarnämnden

• SKR, Zophia Mellgren, samordnare/handläggare SKR, ansvarig för anhörigfrågor

• Nina Radak, Felicia Kronberg från Anhörigcenter i Lund

• Ulla Molin, anhörig, Anhörigföreningen i Sollentuna

• Carola Nordebrink, anhörigsamordnare Huddinge, Esbjörn Falk, Region Stockholm

• SNAPH (samverkan i Stockholms län) Mikael Nylander, anhörigkonsulent i Danderyd

• Peter Hjelm, projektledare från Arvsfondsprojektet Vägra skuld

• Nka

• Avslut



Nästa träff i Utökat anhörigstöd

• Nästa träff i Utökat anhörigstöd

• 28 mars https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=33b4bfc3ef19

• Som vanligt behöver man först anmäla sig till träffen via denna 
anmälningslänk, sedan skickas zoomlänk ut dagen innan eller samma 
dag.

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=33b4bfc3ef19


Tack för idag!

• Kontaktuppgifter

• ingrid.lindholm@anhoriga.se

• 072-465 83 77

• anhoriga.se

mailto:Ingrid.lindholm@anhoriga.se

