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Innehåll 

• Om Projekt Delaktighet och stöd.  

• Om studiecirkeln När jag inte längre är med – 
förberedelser och funderingar inför framtiden. 

• Film 

• Lena och Kerstin 

 



• Idéburen non profit 
verksamhet  

• 40-tal verksamheter inom 
hälso-sjukvård, 
funktionshinder och 
äldreomsorg 

• Projekt 

Bräcke diakoni 



Projekt Delaktighet och stöd 



”Många vuxna personer som har en funktionsnedsättning 
är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska 
fungera trots att de har stöd från samhället.  Föräldrarna 
har ett stort omsorgsansvar” 

 



Omsorgsansvaret 

• Har en helhetsbild. 

• Ger stöd i att administrera assistans/vara assistent.  

• Bidrar ekonomiskt. 

• Har kontakt och driver ärenden gentemot myndigheter. 

• Tar ansvar för att sonen/dottern ska ha ett socialt liv. 

 



Projekt Delaktighet och stöd 

• Uppmärksamma föräldrar och deras omsorgsansvar 

• Delaktighet och självbestämmande 

• Mötesplatser 

 



”Vad gör vi och vad kan vi göra av förberedelse inför vårt 
eget åldrande? Vi behöver en plan, en framkomlig väg 
som vi kan hålla oss till. Jag tänker att det går att ordna 
en kurs eller cirkel för att lägga upp en process över tid 
som håller. Om någon anhörig, god vän, släkting eller helt 
utomstående är tänkbar att bli den där osynliga handen 
som vi äldre föräldrar nästan alltid är, behöver vi själva 
formulera det vi gör.” 



”När jag inte längre är med – 
förberedelser och funderingar inför 

framtiden”. 
 



Studiecirkel 

• Samtal 

• Levnadsberättelse –Tanken är att föräldern ska skriva 
till någon som spelar eller kommer att spela en stor roll 
i barnets liv, men man kan också välja att skriva till 
dottern/sonen själv.  

•  Fakta – information 
 - God man/förvaltare  

 - Familjejuridik – arv och testamente  

 - Stöd från samhället  

 - Att vara förälder och anhörig  

 



Studiecirkelns fortlevnad 

• Studiecirkelmaterialet och handledningen finns på: 

www.brackediakoni.se 

www.anhorigasriksforbund.se 

www.anhoriga.se 

• Nka lärande nätverk - FILM 

 

http://www.brackediakoni.se/
http://www.anhorigasriksforbund.se/
http://www.anhoriga.se/
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Välkommen till slutkonferensen 
fredagen den 27 maj i Göteborg 
 
 
 
 

 

 

 



Kontakta oss gärna: 

Maria Blad, projektledare 

maria.blad@brackediakoni.se 

Tel 031-50 27 64 

mailto:maria.blad@brackediakoni.se

