
13:00  Förbundsordförande Ann-Marie Högberg inviger

13:15  Anna Sund ,  Verksamhetsutvecklare Anhörigstöd,  Röda Korset  
"Metodstöd för samtal  om existentiell  hälsa och individuella
krisstödsplaner  för anhöriga"

14:15 Bensträckare

14:30  Joy Torgé ,  Docent i  gerontologi  v id Hälsohögskolan i  Jönköping och även
universi tets lektor i  socialt  arbete v id Linköpings universi tet ,  
Pia Nilsson ,  Forskningsassistent v id avdelningen för socialt  arbete v id
Hälsohögskolan,  Jönköping Universi ty  och anhörigkonsulent på Ersta diakoni  i
Stockholm   
Magnus Jegermalm ,  Professor i  socialt  arbete och prefekt  v id Inst i tut ionen för
socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola  
"Gapet mellan kommunernas anhörigstöd och omsorgsgivarnas
användning  –  En studie om socialt jänstens och omsorgsgivarnas
förutsättningar för och erfarenheter av anhörigstöd"

15:30 Kaffepaus & t id för ref lekt ion

16:00  Maria Estling Vannestål ,  föreläsare/utbi ldare -  "Anhörig i  ett hav av
känslor"

17:00  Ida Lindecrantz och Eva Lehtonen, representanter från  Nationella
Nätverket för anhörigstöd  berättar om sitt  arbete och den nationel la
anhörigstrategin

17:30  Utnämning av Årets Anhörigkommun
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09:00  Moderator Lisa Syrén startar igång dag 2 

09:15  Lisa Schjelde,  projektledare,  och Helena  Holmberg ,  leg.  s juksköterska
vid Bräcke diakoni ,  Fanny Falkenberg, grundare SeniorVal  och Gudrun
Larsson Frilund ,  anhörig 
"Jag vil l  gärna att han är hemma. Flytten til l  ett särskilt  boende"

10:15 Kaffepaus & t id för ref lekt ion

10:45  "Anhöriga -  en förutsättning för bra omsorg. Vilken hjälp finns för
oss?"  -Paneldiskussion med bl .a.  Ingmar Skoog, professor ,  Ann-Marie
Högberg, förbundsordförande och  Ulf  Ivarsson, grundare av Moxiam  

11:45 Bensträckare

12:00  Lennart Carlsson, Håbo Stödgrupp och  Alf  Neselius,  Enköpings
Stödgrupp  -  "Stöttning i  kris.  Vi  ställer upp när oväntade tragiska
händelser händer inom familjer."

12:30  Förbundsordförand avslutar Anhörigriksdagen från vår studio

13:00 Mona Pihl ,  möjl iggörare,  Nka -  "Koordinatorstöd för föräldrar som
har barn med funktionsnedsättning"

13.45  Matz Ewertzon,  forskare,  Nka -"Anhöriga til l  någon med psykisk
ohälsa: Anhörigskap, anhörigomsorg & stöd – Nationell  kartläggning 2018"

14:15  Stefan Andersson,  forskare,  Nka -  "Äldre anhöriga: Anhörigskap,
anhörigomsorg anhörigstöd – En nationell  kartläggning 2018"

15:00  Anna-Liisa Suvanto och Susanne Rolfner-Suvanto ,  praktiker,  Nka -
"Att minnas ett krig – påverkan hos andra och tredjegenerationens
anhöriga"

15:30  Susanne Rolfner Suvanto ,  Nka,  Annika Kron & Anneli  Persson-
Knutsson ,  Anhörigstödet i  Skara -  "Existentiella perspektiv på att vara
anhörig" 

16:15 Lennart Magnusson ,  verksamhetschef,  Nka -  "Hur anhöriga påverkats
av Covid-19 pandemin i  Sverige och i  övriga Europa"

TORSDAG 10 NOVEMBER

Guldsponsorer:


