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Anhörigdagen 2017.
Föreläsningar och utställningar för dig som är anhörig 
till någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har 
en funktionsnedsättning. Dagen är intressant även för 
dig som studerar eller möter anhöriga i ditt jobb. Träffa 
föreningar, kommunen, Region Örebro län och lokala 
politiker.

Vad är Anhörigdagen?
För artonde året i rad arrangeras Anhörigdagen. Syftet är att lyfta fram 
den situation anhöriga kan ha. Man kan vara anhörig till någon som är 
långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Det kan vara en 
förälder, en vän, en granne eller ett barn som behöver hjälp och stöd.  
I år lyfter vi temat medberoende och medsjuklighet. Hur påverkas  
anhöriga i familjer där någon har en långvarig sjukdom eller missbruk? 
Vilket stöd erbjuds anhöriga i den situationen? 

Under dagen blir det föreläsning och bordsutställning.

Besök utställningen
Träffa föreningar och organisationer som på olika sätt kan ge stöd till 
den som är anhörig. Där visas också vilket stöd anhöriga kan få i Örebro 
kommun och inom Region Örebro län. Du kan också träffa politiker 
från olika politiska partier, ställa frågor, samtala och diskutera. 

Program

Enklare fika såsom kaffe och kaka finns att köpa i cafeét.

kl. 14.30–15 Bordsutställning
kl. 15–15.30 Invigning, samt kort presentation av Örebros stöd till anhöriga.

kl. 15.30–16.30 Bordsutställning

kl. 16.30–18 Föreläsning, Sanna Lundell, samt kort presentation  
av Örebros stöd till anhöriga.

kl. 18–19 Bordsutställning



Sanna Lundell 
Sanna är journalist och programledare för flera upp-
märksammade TV-program, bl.a. Stalkers (TV3) och 
Djälvulsdansen (SVT).

I denna föreläsning utgår hon från sina egna livser-
farenheter av att vara anhörig och väver in den senaste 
forskningen i ämnet.

Sanna vill ge förståelse för allvaret i de anhörigas 
situation och det är hög tid att den här anhöriggruppen 
som lider i det tysta får rätt hjälp och stöd. Hon avslutar 
med förslag på lösningar för de som lider, visar var man 
kan söka hjälp och i samband med detta får Örebro 
kommun lyfta det anhörigstöd som finns att tillgå.

Per-Åke Sörman 
Invigningstalar kl. 15

Sanna Lundell
Anhörig – så över- 
lever du. 
Föreläser kl. 16.30–18

Invigningstalare och föreläsare
Invigningstalare är Per-Åke Sörman (C), 
kommunalråd med huvudansvar för program-
nämnd Social välfärd, Örebro kommun.

Med på scenen (ca. kl. 15–15.30 samt kl. 17.30–18) finns följande verksamheter 
för att berätta om Örebro kommuns anhörigstöd till personer med långvarig 
sjukdom/missbruk: 
Anhörigcentrum är till för anhöriga över 18 år som har en närstående med 
långvarig sjukdom, är äldre eller har en funktionsnedsättning. 
Öppenvårdsgruppen, är en verksamhet för personer över 18 år med missbruk 
och/eller beroende, de erbjuder även stöd till anhöriga. 
SPUTNIK, är en stödverksamhet för barn, ungdomar och vuxna som är anhöriga 
till någon som dricker för mycket eller använder droger. 
AHA (Anhöriga hjälper anhöriga), är en förening som erbjuder stöd och ut-
bildning till anhöriga till någon som missbrukar alkohol, droger eller spel.  
Kuling, är Psykiatrins stödgrupper för barn och familjer där någon av föräld-
rarna är drabbad av psykisk ohälsa.
Alzheimer Örebro är en stödförening för personer som har demenssjukdom 
och deras anhöriga.
Socialpsykiatrin är en kommunal verksamhet som genom biståndsbeslut 
erbjuder boendestöd, boenden och sysselsättning för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. 
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KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
TRYCKERI: ÅTTA.45 

VARMT VÄLKOMMEN!

Fri entré, ingen föranmälan.

Anhörigdagen arrangeras av Anhörigcentrum. 
Vid frågor: 019-21 32 30.

TÄNK PÅ ATT DOFT- OCH RÖKFRITT GER ALLA CHANSEN ATT  
DELTA OCH MÅ BRA.
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