
Malmö stad uppmärksammar den nationella anhörigdagen  
den 6 oktober med föreläsningar på Stadsbiblioteket. 
Välkommen till en dag om vad det innebär att vara anhörig, 
om att möta anhöriga i sin yrkesroll och om vilket stöd som 
finns att få. 

Dagen riktar sig till alla som är intresserade av anhörigskap.

Varmt välkommen!

Anhörigdagen 2018
på Stadsbiblioteket, Röda rummet  
den 6 oktober kl. 11.30–16.30 

Program



Program kl. 11.30–16.30
Stadsbiblioteket, Röda rummet

Moderator: Lena Frisk
Ståuppkomiker känd för sin rappa stil och sina träffsäkra  
formuleringar. Efter över 20 år på scen och egen talkshow på SVT 
har hon lockat många till skratt genom åren.

11.30 Välkomna och inledning 
Lena Frisk välkomnar. Carina Nilsson (S) öppnar dagen och  
Malmö stads anhörigkonsulenter presenteras. Maria Roijer, 
Rosengårdsbiblioteket, berättar om biblioteket som en arena för 
att uppmärksamma barn som anhöriga – ett samverkansprojekt 
mellan Malmö stad och Region Skåne.

12.00 ”CP-barnet” Lena Helgesson
I sin bok ”CP-barnet” skriver Lena Helgesson, mamma till  
ståupparen, författaren och skådespelaren Jonas Helgesson, om 
kampen, våndorna och lyckan. Som föreläsare blandar Lena sina 
livsinsikter med många dråpliga vardagssituationer mellan henne 
och Jonas. 

13.00 ”Det lyssnande samtalet” Ann-Marie Rauer
Ann-Marie Rauer, tv-journalisten som blivit uppmärksammad för 
sina lyssnande intervjuer, delar med sig av sina personliga erfaren-
heter i konsten att komma nära och våga stanna kvar i svåra 
samtal.

14.00 ”När det inte finns ett facit – att vara med människor 
som drabbats av demenssjukdom” Andreas Jönsson
Demenssjukdomar påverkar olika personer på olika sätt. Andreas 
Jönsson är Silviasjuksköterska och äldrepedagog på  



Kunskapscentrum demenssjukdomar. Andreas berättar om  
sjukdomarnas grund samt faktorer i omgivningen som kan 
påverka den demenssjuke personens symtombild – och därmed 
möjlighet att nyttja sina kvarvarande förmågor.

14.30 Fikapaus

15.00 ”När det oväntade händer” Pernilla Fahl Åkerman
Pernilla Fahl Åkerman drömde om en karriär som IVA-sjuk- 
sköterska. Livet tog en annan väg när hon som 26-åring  
drabbades av svår sjukdom. Idag är drömmen en annan och  
Pernilla berättar hur hon gick från frisk till sjuk för att komma  
tillbaka till ett annat liv än hon tänkt från början.

15.30 ”Alla vuxna bluffar – min berättelse om stigma”  
Fauzia Farrah 
Om att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa. Det var  
aldrig de anhörigas psykiska ohälsa som var problemet – det  
var och är omgivningens reaktioner. Fauzia är legitimerad  
sjuksköterska, Hjärnkollambassadör och har mångårig erfarenhet 
av att arbeta inom psykiatrin. Riksförbundet Attentions anhörig- 
arbete 2018 sker med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen.

16.15 Avslutning 
Eftersnack med moderator och anhörigkonsulenter.



Malmö stad
Anhörigkonsulenterna
malmo.se/anhorig

Om Malmö stads anhörigstöd
Hjälper du någon som har svårt att klara vardagen på egen hand? 
Det kan vara på grund av missbruk, psykisk ohälsa, långvarig  
sjukdom, funktionsnedsättning eller för att man är äldre.  
Då räknas du som anhörig och har rätt till stöd.

Läs mer på malmo.se/anhorig.

Kontakt 
E-post: anhorigstod@malmo.se
Telefon: 040-34 10 00 (Malmö stads växel)


