
 

 

Samverkanspartner:                

Tänk på allergiker – undvik parfym 

 Anhörigcenter januari-februari 2018 
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Öppettider:                      

måndag – fredag                

11.00-16.00 

övrig tid efter överenskommelse  

Besöksadress:                      

Nygatan 9, 1 tr 

Telefon:                                  

026-17 23 23 

E-post: 

anhorigcenter.omv@gavle.se  

Hemsida: 

www.gavle.se/anhorigstod 

Avslappning på onsdagar 
Unna dig en stunds vila. Ge dig tid att 
gå ner i varv genom att slappna av och 
stilla ditt sinne. Guidad, sittande 
avslappningsmeditiation till skön 
musik.                                                     
Start 17 januari kl. 13.00–13.30                                                     
Drop in!   

2-4 januari öppet kl. 11.00–15.00        

5 januari öppet kl. 11.00- 14.00 

 

Januari 

Tisdag 16 januari kl. 11.00                                
När en närstående eller vän drabbas  
av sjukdom och/eller 
funktionsnedsättning förändras 
livssituationen för alla parter. Personal 
från anhörigstöd berättar om vilket 
stöd du som anhörig kan få. 

Tisdag 16 januari kl. 17.00–18.30  
Samtalscafé för dig som vill träffa 
andra anhöriga och utbyta tankar, 
känslor och erfarenheter.   

Fredag 19 januari kl. 13.30 
Musikunderhållning med Gentlemen. 
Plats: Träffpunkten Kaplansgatan 10                 

Onsdag 24 januari kl. 10.00–12.00      
”Människors möten i kris, vård och 
omsorg” Många anhöriga har 
erfarenheter av att möta vård och 
omsorg i olika sammanhang.        
Dessa erfarenheter kan ibland påverka 
måendet. Erfarenheterna kan vara 
både positiva och negativa. Mats 
Johansson, sjukhuspräst och Anders 
Widman samtalar med er kring de 
erfarenheter ni har.                                              
Anmälan, begränsat antal platser! 

 

 

Torsdag 25 januari kl. 11.00               
Helena B Jansson, utredare inom 
Omvårdnad Gävle informerar om 
den nya samverkanslagen som 
trädde i kraft 1 januari 2018. På 
regeringsnivå trycker man på 
vikten av samverkan mellan alla 
olika aktörer som en patient kan 
behöva vid utskrivning från 
sjukhuset (sluten hälso- och 
sjukvård).  

Måndag 29 januari kl.17:30-19:00       
Gunnel Darmell, 
demenssjuksköterska med lång 
erfarenhet av att möta personer 
med demenssjukdom och deras 
anhöriga, informerar om 
demenssjukdomar. 

Onsdag 31 januari kl. 13.00-15.00      
Kreativ träff för dig som tycker om 
att handarbeta, fika och umgås. 

mailto:anhorigcenter.omv@gavle.se
http://www.gavle.se/anhorigstod


 

 

Måndag 19 februari kl. 13.00 
Sofi Hult pratar kring ämnet stress och 
tipsar om enkla metoder att använda i 
vardagen. 
 
Torsdag 22 februari kl. 11.00 
Information om att flytta till vård och 
omsorgsboende. Enhetschef Anette 
Hedlund informerar och det finns 
möjlighet att ställa frågor.         
Anmälan! 
 
Måndag 26 februari kl. 17.30–20.00  
Vi ser filmen ”En sång för Martin” som 
handlar om ett par där mannen drabbats 
av Alzheimers. Det är en stark och 
skildrande kärlekshistoria.  

Onsdag 28 februari kl. 13.00–15.00   
Kreativ träff för dig som tycker om att 
handarbeta, fika och umgås. 

 

 

                   

 

 

 

Februari 

Tisdag 1 februari kl. 14.00–15.00          
”Lätt yoga” Starta upp vårterminen 
med vitaliserande stärkande övningar 
för kroppen och sinnet. Fokus ligger på 
andningens betydelse för hälsan. Enkla 
övningar sittande på stol för nacke, 
axlar och rygg.    
 

Onsdag 7 februari kl. 10.30–12.00 
Samtalscafé för dig som vill träffa andra 
anhöriga och utbyta tankar, känslor och 
erfarenheter. 

Onsdag 14 februari kl. 11.00         
”Dåligt samvete för allt jag gör och 
inte gör” samtal med Mats Johansson- 
sjukhuspräst.                                    
Anmälan! 

Torsdag 15 februari kl. 13.00                
Vi ser den filmade föreläsningen             
”Min resa fram tills i dag – som 
lillasyster till en storebror med en 

svår CP-skada från födseln” där 
Jessica delar med sig av sina egna 
erfarenheter. Jessica beskriver en 
vardag som bland annat har inneburit 
ett utanförskap, en ensamhet, 
mycket skratt men som också har krävt 
ett visst mod. En resa som för Jessica 
har inneburit en hel del utmaningar och 
som har varit med och format henne till 
den hon är i dag. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Några av de grupper som startar i början av 2018: 

 
Hälsocirkel -  
Här får du som anhörig möjlighet att sätta fokus på din egen hälsa. Varje träff har ett tema inom hälsa så 
som sömn, kost, motion, stress och avslappning. 
 
Samtalscafé för dig som är tonåring/ung vuxen –  
Det kan vara svårt att prata om detta med sina kompisar, många upplever att de inte förstår. Att träffa 
andra som är i liknande situation kan hjälpa dig. 
 
Strokegrupp – 
Anhöriggrupp för dig som har en närstående som drabbats av stroke. 
 
Om du har frågor eller vill anmäla dig kontakta Anhörigcenter 026-17 23 23 anhorigcenter.omv@gavle.se  

 
 
 
 
 
 
 

Kom och prova på lätt yoga! 
 

Tisdagarna 1, 6, 13, 20, 27 
februari kl. 14.00–15.00  
 
Vitaliserande stärkande övningar för 
kroppen och sinnet. Fokus ligger på 
andningens betydelse för hälsan. 
Enkla övningar sittande på stol för 
nacke, axlar och rygg. 
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