Boktips
Anhörig i nöd och lust
författare är Lennarth Johansson. Tips och råd
till dig som anhörig. Det finns ett studiematerial
till boken som är framtaget av förbundet.
Men jag då?
Att förlora sig själv som anhörigvårdare.
Författare Karin Rex Svensson.
En personlig berättelse om att vara anhörig.

Kan beställas direkt av författaren via mail: karin.rex.
svensson@gmail.com

Stroke och sedan.
Författare Maria Svendenius.
Ytterligare en anhörigs berättelse.

Tyck inte synd om mig
Författare Felicia Elvnäs. En tonårings berättelse
om när hennes pappa fick en stroke.
Aron och Noras nya mamma
Författare Lena Ekmark. När ens förälder får
en hjärnskada så kan det vara svårt för ett
barn att förstå.
Böckerna går att beställa från förbundets hemsida: www.strokeforbundet.se

Du är inte ensam - tillsammans är vi starkare!
www.strokeforbundet.se
info@strokeforbundet.se
tel: 08 - 721 88 20

Tips för att starta en

anhöriggrupp

Här finns tips om hur man kan gå till väga, praktiskt
och konkret med förslag på teman och föreläsare och
lite annat smått och gott att tänka på inför att starta en
anhöriggrupp.
Samtalsledare
Det är viktigt att någon är utsedd till att vara samtalsledare.
Den som har den uppgiften fördelar ordet så att alla som vill får
komma till tals. Den som är samtalsledare ska driva samtalet
framåt men själv inte ta för stort utrymme. Det är viktigt att komma
överens om att allt som sägs stannar i gruppen.
Praktiska saker
Utskicket kan gå till alla medlemmar till första mötestillfället. Men
brevet ska vara riktat till den anhörige, då tanken är att dessa
träffar ska vara en fristad för anhöriga. Många gånger upplever
anhöriga att det är svårt att lämna sin närstående. Ett tips är att
samtidigt som anhöriggruppen möts så kan man ha en annan
aktivitet för de som har haft stroke.
Fika
Glöm inte fikastunden, gärna mitt i.

Gruppstorlek
Gruppen bör inte vara för stor, max 8-10 deltagare.
Förväntningar
Låt alla skriva ned sina förväntningar vid första tillfället.
Förslag på tema
Hur får man det praktiska att fungera? Vem får utrymme i hemmet?
Att få glädje och energi i livet. Läs en bok och diskutera den.
Förslag på föreläsare
Anhörigkonsulent, neuropsykolog, biståndsbedömare, apotekare,
försäkringskassan, hälso- och livsglädjeinspiratör, dietist med flera.
Förslag till samarbetspartner
Andra organisationer såsom Studieförbunden, Röda korset,
Anhörigkonsulenter, andra föreningar, kyrkans diakoner med flera.
Stöd för att bilda anhöriggrupper
STROKE-Riksförbundet kan bidra vid bildandet av anhöriggrupper genom sitt föreningsstöd. Studieförbunden kan även
stötta verksamheten genom att man gör anhöriggruppens möten
som studiecirkel.

