Kompetens- och verksamhetsutveckling

Psykisk ohälsa
hos äldre – ur ett
anhörigperspektiv
Tisdag 5 mars kl. 08.30–16.00
Kongressalen på Folkets hus
Olof Palmes plats, Göteborg

INNEHÅLL
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att
underlätta för personer som vårdar en
närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller
har en funktionsnedsättning. Enligt 5 kap. 10 §
socialtjänstlagen.
Det är viktigt att socialtjänsten samverkar med
anhöriga. Anhörigas synpunkter bör beaktas
vid behovsbedömningen och vid utförandet av
insatserna. Det är alltså viktigt att lyssna både
till den anhörigas och den närståendes behov
och önskemål vid bedömningen av en insats så
att den, förutom att tillgodose den närståendes
behov, också innebär en lättnad för den anhöriga.
Det allra viktigaste för många anhöriga är att
den närstående som man hjälper får insatser
som är av hög kvalitet. En välfungerande
hemtjänst, boendestöd eller dagverksamhet är
ett gott stöd för många anhöriga. (Hämtat från
socialstyrelsens meddelandeblad)

MÅLGRUPP
Förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare,
anhörigstödjare och övrig personal samt övriga
som möter anhöriga till äldre med psykisk ohälsa.

INNEHÅLL
Psykisk ohälsa hos äldre – ur ett anhörigperspektiv
DAGSPROGRAM

TID OCH PLATS

Moderator: Seroj Ghazarian, utvecklingsledare i mänskliga rättigheter,
Göteborgs Stad

Tisdagen den 5 mars 2019
kl. 08.30–16.00.
Registrering och kaffe från 08.30.
Kongressalen på Folkets hus,
Olof Palmes plats Göteborg

08.30 Registrering, kaffe/te och smörgås
09.00 Inledning
Seroj Ghazarian

AVGIFT

09.15 När anhöriga och äldre ser olika behov
Teater TILLT

1 500 kr exkl moms för anställda i
GR:s medlemskommuner och
1 750 exkl. moms för övriga.
I avgiften ingår och förtäring under dagen.
Dagen kommer att dokumenteras och
deltagaren får ta del av denna i efterhand.

09.35 Biståndsdilemma
Sara Blomqvist, biståndshandläggare i Lundby
10.15

Frukt

10.35 ”Min syster Johanna”
Lotta Jensen, styrelseledamot i SPES Västra krets och SPIV Suicidprevention i Väst. SPES, en ideel förening som verkar
suicidpreventivt och är stöd för den som mist någon i suicid.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att
klicka här.
Vid frågor kring anmälan k
 ontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag:
1 februari 2019.
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas
till annan person inom förvaltningen.

11.00 Personcentrerad vård och omsorg i hemmet med
anhörigperspektiv
Lilas Ali, forskare/universitetslektor Göteborgs universitet,
institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa
11.50

Lunch

13.00 Den anhöriges dilemma när den närstående är på
korttidsvård
Teater TILLT

UPPLYSNINGAR

13.30 Äldre par som använder korttidsvård – kunskap från
forskning kring anhörigvårdares upplevelser och
erfarenheter av en utmanande vardag
Jenni Riekkola, leg. arbetsterapeut och doktorand i arbetsterapi
vid Luleå tekniska universitet. Forskar inom området för
delaktighet i vardagliga livet för äldre par som åldras i hemmiljö.
14.15

Karin Westberg,
tel. 031-335 53 88,
karin.westberg@goteborgsregionen.se
Agneta Bergqvist,
tel. 031-365 77 53,
agneta.bergqvist@centrum.goteborg.se

Kaffe

14.45 Sagan om Daniel
Gunilla Matheny, distriktssköterska, uttryckande konstterapeut,
författare och sakkunnig inom anhörigstödsfrågor berättar om hur
den som är nära en person med psykisk ohälsa själv kan påverkas.
15.45–16.00
Avslutning
Seroj Ghazarian

Kommun
och sjukvård
Samverkan i Göteborgsområdet

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs
registreras dina personuppgifter i våra
administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se
www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

