Inbjudan till Anhörigdag
– Om att vara anhörig/närstående till
någon med funktionsnedsättning
Välkommen
till en dag för inspiration,
erfarenhetsutbyte och
intressanta möten.
Fredagen den 24 november 2017

Foto: Symbolbilder.se

kl 09.00–16.00
Hotell Scandic Mölndal

Arrangörer
HSO Västra Götaland, FUB Västra Götaland,
Nationellt kompetenscentrum anhöriga,
Studieförbundet Vuxenskolan och ABF

Program

Program
9.00–9,30

Välkomstfika och registrering

9.30–9.40

Elaine Johansson, ordförande HSO Västra Götaland och FUB, Västra Götaland inleder

9.40–10.25

Vanliga föräldrar under ovanliga omständigheter – vilket stöd behöver föräldrar till
barn med funktionsnedsättning?
Malin Broberg är Leg psykolog och professor i psykologi. Hennes forskning har fokuserat på
familjens situation när man har ett barn med funktionsnedsättning.
Malin kommer att prata om föräldrars upplevelser och behov av stöd när man har ett barn med
funktionsnedsättning med utgångspunkt från sin forskning.

10.25–10.35 Paus
10.35–11.20 Suicide Zero är den unga organisationen som jobbar politiskt för att minska

antalet självmord.
På föreläsningen kommer Ulrika Jannert Kallenberg och Sissela Persdotter Bremmers att dela med sig
av sina personliga erfarenheter av suicid och suicidalitet, berätta om livsfarliga tabun samt ge konkreta
exempel på hur vi som medmänniskor kan möta en person som brottas med självmordstankar.
11.20–11.30

Paus med musik spelad av Jan Terneby

11.30–12.15

Vad händer med barnen när en förälder får en fortskridande sjukdom?
Carina Hvalstedt arbetar på Lystra personlig assistans och sitter i styrelsen på Riksförbundet
Huntingtons sjukdom tillsammans med Kristina Hjalmarsson. Carina har ett mångårigt engagemang
för personer/familjer berörda av Huntingtons sjukdom och Kristina är själv uppvuxen med en pappa
som har sjukdomen.

12.15–13:30 Lunch
13.30–14.15

En resa in i Lewy body´s värld.
Carina Boberg berättar om sin och hennes mans resa i Lewy body världen. Dels det privata  men  
även kontakten med kommun, landsting och boendet.

14.15–14.30

Summering med Elaine Johansson

14.30–15.00 Fika
15.00–15.45 Livet med min syster med Angelmans syndrom.
Madelene Marin går sista året i gymnasiet på samhällsvetenskaplig linje. Hon berättar om sina
erfarenheter om att ha en syster med Angelmans syndrom, ett syndrom med omfattande funktionsnedsättning. Hon talar även om hur det är att ständigt ha personliga assistenter i sitt hem.  
15.45 – 16.00 Utvärdering – avslutning

Anmälan
till HSO kansli; tel.nr 033-10 66 44 eller mail; info.hso-vg@telia.com.
Önskemål om specialkost, hörslinga eller dylikt lämnas vid anmälan.
Vänligen respektera parfymfritt.

Tid, plats och kostnad:
Fredag den 24 november 2017 kl. 09.00–16.00, Hotell Scandic Mölndal.
I kostnaden ingår fika och lunch (faktura skickas till angiven adress). Kostnaden är inkl. moms. Kostnad: 300 kr.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Det finns möjlighet till utställningsbord till en kostnad av 1.000 kr inkl moms. Endast ett fåtal bord.

För mer information, kontakta:
Ann-Marie Rannanpää: 0761-41 66 44

www.hso-vg.se

www.vg.fub.se

www.anhoriga.se

