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Att vara anhörig 
Du är inte ensam i din roll som anhörig!  

I en rapport från Socialstyrelsen år 2012 framkom att det finns 

cirka 1,3 miljoner människor som vårdar, hjälper eller stödjer 

en närstående. Samtidigt som att de flesta anhöriga upplever 

att det känns bra att ge omsorg så ökar risken för ohälsa i 

relation till omfattningen av den omsorg som ges. Livskvaliteten påverkas till det sämre ju 

mer omfattande omsorg som anhöriga ger.  

Sävsjö kommuns anhörigstöd erbjuder stöd till Dig som anhörig. Det finns olika aktiviteter 

som finns till för just Dig! 

             

Massage och avkopplings-stund 
Välkommen att anmäla Dig till en massage-behandling. Yvonne 

Karlstad ger Dig cirka 25 minuters skön avkoppling. 

Behandlingen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika i samband med Din 

behandling. Med tider från 09.00 till 13.00 

 Fredag den 31 januari  
 Fredag den 28 februari 
 Fredag den 3 april 
 Fredag den 8 maj 
 Fredag den 5 juni    

 

Anhöriggrupper 
Anhörigstödet i Sävsjö kommun erbjuder olika anhöriggrupper. De som är igång just nu är en 

anhörig- och rehab grupp i Vrigstad tillsammans med Vrigstad vårdcentral samt en 

föräldragrupp i Sävsjö där vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. Anhörigstödet 

samarbetar även med Region Jönköpings län som anordnar självhjälpsgrupper. I dagsläget är 

två självhjälpsgrupper igång. Kontakta anhörigsamordnaren eller Birgitta Ekeberg 

(birgitta.ekeberg@rjl.se eller 010-24 24 173) för mer information!  

Vänd för mer information -> 

Samtalsstöd 
Anhörigstödet erbjuder samtalsstöd till Dig som anhörig. Kontakta anhörigsamordnaren för 

att boka tid! 

Januari-Mars 2020 
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Hälsokontroll 
Anhörigstödet erbjudet en gratis hälsokontroll på Sävsjö eller Vrigstad vårdcentral. För mer 

information och bokning kontakta anhörigsamordnaren. 

Mötesplats Brygghörnan  
Du vet väl om att det finns ett litet gym på Brygghörnan dit Du som är anhörig kan komma 

och träna gratis. Gymmet är öppet för seniorer och alla inom anhörigstödet på tisdagar och 

torsdagar mellan klockan 8.00 – 12.00. 

Vad är Shared Reading 
Shared Reading är en metod för läsning och samtal i grupp. 

Vem kan delta? Alla kan delta. Deltagarna är så aktiva som de själva vill vara. De 

kan delta genom att lyssna, dela med sig av tankar och känslor eller genom att själva 

läsa högt. Shared Reading har använts för olika målgrupper och metoden har visat 

goda resultat när det gäller att stärka människor i utanförskap och psykisk ohälsa. 

Hur går det till? 

Metoden bygger på högläsning, ledaren väljer ut en text och läser högt. Deltagarna 

följer med i texten medan ledaren läser. Med jämna mellanrum stannar ledaren upp 

och gruppen diskuterar läsupplevelsen. Fokus är inte att analysera textens innehåll 

utan att diskutera tankar och känslor som den väcker. 

Vill du veta mera kontakta biblioteket eller Madeleine 

Sjöstrand Studieförbundet Vuxenskolan                 

Telefon:070-431 39 18 

 

Övrigt 
Annette och Christina som arbetar på Mötesplats Brygghörnan 

kommer att  ta emot bokningar för massage och hälsokontroll och 

eventuellt delta i anhöriggrupper. Brygghörnans gym är 

tillgängligt som vanligt.                                                                         

För bokningar eller samtal kan ni kontakta  Christina Karlsson 

eller Annette Gustafsson på 070-273 90 93. 

 

Varmt välkommen till aktiviteterna! 

Kontakt  
Brygghörnan tel.070-273 90 93                    

christina.karlsson@savsjo.se 

annette.gustafsson@savsjo.se 

 

Besöksadress:  

Västra Järnvägsgatan 11A 

576 35 Sävsjö  

http://www.savsjo.se/anhorigstod 
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