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Välkommen till 
Anhöringen 2021
Ambitionen med denna informationstidning är att varje år 
presentera ett urval av det som kan vara stöd för den som 
vårdar, hjälper eller känner oro för en närstående som är 
sjuk, funktionsnedsatt eller har ett beroende; stöd till an-
höriga. Anhörig i detta sammanhang innebär inte enbart 
att man är nära släkt eller familj. Den som hjälper kan även 
vara en granne, en kollega eller en föreningskompis. 

Vi vill ge en så bred bild som möjligt av det stöd som finns i 
Hässleholms kommun – allt från föreningsliv och nationella or-
ganisationer till det stöd och den hjälp som finns i kommunens 
verksamheter. Vi vill sprida goda exempel. 

I år är temat Tillsammans. När vi känner gemenskap eller strävar 
tillsammans för att nå ett gemensamt mål blir helheten större än 
summan av delarna. 

På ett par uppslag hittar du annonser som bjuder in till gemen-
skap. Det finns föräldrakurser, digitala samtalsgrupper och olika 
utomhusaktiviteter att ta del av. Tillsammans med andra i samma 
situation får den som är anhörig möjlighet att ventilera sina fun-
deringar och delta utifrån sina förutsättningar. 

Känner du kanske redan till Maria Skåne Nordost som finns mitt 
i Hässleholm, på Frykholmsgatan 6? Här arbetar Hässleholms 
kommun tillsammans med Region Skåne för att erbjuda infor-
mation, råd och behandling till ungdomar med missbruk och 
deras anhöriga, och även till ungdomar som lever nära någon 
med missbruk. 

På sidan 16-17 presenteras en arbetsmetod som också passar väl 
in på temat: Case management. Metoden är ett stöd för personer 
med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Tillsammans 
med en case manager kan man hitta vägar framåt. 

I Hässleholms kommun finns ett samarbete som heter Tre För-
valtningar. De arbetar tillsammans för att bättre tillgodose behov 
hos barn, unga och anhöriga. Läs mer om två av arbetsgrupperna 
inom samarbetet – Team 3 och EloF, sidan 8-9. 

Tillsammans med skribenter i civilsamhället, Region Skåne och 
Hässleholms kommun hälsar vi i redaktionen dig välkommen till 
Anhöringen 2021.

Redaktionen

Kristina Stina
Kristina Kjellqvist, specialpedagogisk samordnare på Cen-
trala barn- och elevstödsenheten (CEBE), barn- och utbild-
ningsförvaltningen i Hässleholms kommun.

CEBE är en del av barn- och elevhälsoarbetet på alla kommunala 
förskolor och skolor i Hässleholms kommun, och är centralt or-
ganiserad inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Hässleholm.
CEBE:s uppdrag är att gemensamt med förskola och skola främja 
och stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål 
samt att förebygga ohälsa och hinder för lärande. 

Detta görs genom att tillsammans med förskola och skola iden-
tifiera behov på individ-, grupp- och organisationsnivå. Utifrån 
identifierade behov kan sedan följande erbjudas:
• Handledning.
• Kompetensutveckling.
• Tvärprofessionella insatser.
• Insatser tillsammans med andra myndigheter.
• Andra insatser i samråd med skolledare.

Stina Lindén, anhörigstrateg, omsorgsförvaltningen i 
Hässleholms kommun.

I de allra flesta kommuner finns en funktion som arbetar med 
stöd till anhöriga. De kallas ofta anhörigkonsulent, anhörigsam-
ordnare eller samordnare för stöd till anhöriga. Flera av dem ar-
betar även strategiskt med att utveckla stöd till anhöriga inom 
den egna kommunens verksamheter. Enligt socialtjänstlagen är 
det kommuners ansvar att erbjuda stöd till anhöriga som vårdar, 
stödjer eller oroar sig för en närstående som har en sjukdom, en 
funktionsnedsättning (fysisk eller psykisk) eller ett missbruk. 

I funktionen anhörigstrateg i Hässleholms kommun ingår bland 
annat att: 
• Informera om stöd till anhöriga i olika forum
• Arrangera och genomföra relevanta former av stöd
• Samverka med civilsamhället
• Erbjuda utbildning för personal

Redaktionen
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För vem finns det lagstadgade stödet till anhöriga? 
En femtedel av alla medborgare vårdar, har omsorg om eller är 
orolig för någon de har nära. Den närstående kan ha en sjuk-
dom eller en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, eller ett 
missbruk. Enligt socialtjänstlagen har man i denna situation rätt 
till stöd för att kunna bibehålla sin egen energi och ork, så kallat 
anhörigstöd. 

Vem kan erbjuda hjälp till den som hjälper? 
Flera känner stor glädje i att kunna hjälpa en närstående, så länge 
situationen inte blir ohanterlig och för omfattande. Det finns 
emellertid ingen objektiv gräns för vad som är för tungt. Därför 
är det bra att redan tidigt få information om att stöd finns och 
hur stöd för anhöriga ser ut i just den verksamhet där ens närstå-
ende får vård, hjälp och omsorg. Det kan vara en vårdcentral, en 
gruppbostad, minnesmottagningen på sjukhuset eller familjeråd-
givningen. Genom att ta del av det stöd som finns kan man lära 
sig mer om sin roll som anhörig. 

Riskgrupp
När man oroar sig för någon eller hjälper och stödjer någon som 
har en sjukdom, en funktionsnedsättning eller missbruk hamnar 
man plötsligt i en nationellt identifierad riskgrupp, och därför 
finns stöd även till den som är anhörig. Som anhöriga riskerar 
vi själva att drabbas av ohälsa. Det är påfrestande att leva under 
långvarig stress som kan trigga såväl oro och ångestframkallande 
tankar och känslor, som rent fysiska åkommor.

Frivilligheten
Bortsett från vårdnadshavares plikt gentemot minderåriga barn 
kan anhörigas insatser med vård och hjälp aldrig tas för givna. 
Det finns ingen juridisk plikt för anhöriga att utföra vård och 
omsorg. Anhöriga blir ett stöd och en hjälp för att de finns i 
relationen, till en partner, en kollega, vuxna barn, en kompis 
eller en förälder.

Vad är relevant stöd i rätt tid? 
Stöd till anhöriga är ett förebyggande folkhälsoarbete. Mycket 
ohälsa kan undvikas om den som är anhörig och hjälper, stödjer 
eller oroar sig för någon närstående erbjuds relevant stöd i rätt 
tid. Stödet ska vara anpassat till den situation och fas man befin-
ner sig i som anhörig. Som anhörig kan man befinna sig i chock 
över att livet plötsligt vänt och tagit en annan riktning. Därför 
är det viktigt att erbjudanden om stöd ges kontinuerligt för att 
säkert nå fram.

Information om sjukdom och diagnos 
Relevant stöd är till exempel information om den sjukdom eller 
diagnos som min närstående har. Vad innebär den för henne el-
ler honom? Detta är ofta en rent medicinsk kunskap som vård/
omsorg kan dela med sig av i ett tidigt skede. 

Relevant stöd i rätt tid
Information om konsekvenser för nätverket
Anhöriga mår bäst av att veta vad situationen innebär för familj/
nätverk. Vad kan vi göra, rent praktiskt? Vilka möjligheter har vi 
att vara hjälp och stöd? Vad måste vi göra och vad bör vi göra? 

Inkludering
En plan för vård, omsorg, skolgång och social hjälp kan inklu-
dera anhöriga. Smidiga sätt behövs för att hantera sekretess och 
samtycke mellan olika deltagare. 

Utbildning, cirklar, kurser
Relevant stöd kan också vara en utbildning eller en kurs för den 
som är anhörig. Här erbjuder även civilsamhället många fina al-
ternativ. Ett exempel är den utbildning för anhöriga om autism 
som finns på www.autism.se  Ett annat exempel är de cirklar som 
Demensföreningen i Hässleholm erbjuder anhöriga. 

Gemenskap 
Att träffa andra i samma situation kan vara ett relevant stöd. Ci-
vilsamhället anordnar caféträffar, vandringar, andakter, boulespel 
med mera. I Hässleholm finns flera olika föreningar som bju-
der in till just gemenskap, till exempel Anhörigföreningen, Neu-
ro och HjärtLung. På vår hemsida finns alla kontaktuppgifter:  
www.hassleholm.se/anhorigstod.

Avkoppling och återhämtning
En vardag i balans mellan arbete och avkoppling är något att 
eftersträva. Det är individuellt vad vi behöver för att koppla av 
och återhämta oss. Att få några timmar i sin egen energi kan vara 
välgörande. Ta en simtur, sova utomhus och lyssna på regnet el-
ler vinden, ge sig själv det utrymme och den tid som behövs för 
att ta hand om sig själv. Som anhörig är det inte alltid så lätt att 
varva ner och ibland behöver man hjälp på traven.

Det bästa stödet
Vilket är då det allra bästa stödet? Här svarar anhöriga enstäm-
migt: Det bästa stödet är när vård, skola, omsorg och socialtjänst 
fungerar; när jag som anhörig ser att min närstående har det bra. 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Nationellt kompetenscentrum anhöriga har fokus på området 
stöd till anhöriga. Där finns allt från forskning till konkreta er-
bjudanden för anhöriga. De har också många inspelade föreläs-
ningar man kan ta del av: www.anhoriga.se  

Källor:
Nationellt kompetenscentrum anhöriga: www.anhoriga.se  
Socialstyrelsen: ”Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de 
står nära. Underlag till en nationell strategi” 

Text: Stina Lindén



5



Välkommen till oss på Maria Skåne Nordost! 

6

Maria Skåne Nordost, med mottagningar i Hässleholm 
och Kristianstad, vänder sig till unga personer, upp till 25 
år, med frågor eller svårigheter kring alkohol och narko-
tika, samt deras anhöriga. Vi ger även stöd till ungdomar 
upp till 25 år som själva inte tar droger, men som kanske 
har en förälder, syskon eller kompis de är oroliga för. Be-
sök hos oss är kostnadsfria.

Ta kontakt
Maria Skåne Nordost är ett samarbete mellan Region Skåne och 
Skånes nordöstra kommuner. De som bor inom verksamhetens 
upptagningsområde kan söka hit för råd och stöd i frågor som rör 
alkohol och narkotika. Vi har mottagningar i både Hässleholm 
och Kristianstad. Lättast kommer man i kontakt med oss genom 
att ringa till vår mottagningstelefon. Kan vi inte svara så ringer 
vi upp så fort vi kan, om där finns ett lämnat meddelande på 
telefonsvararen. Oftast får man en tid inom en vecka. 

Framgångsfaktor
Under de år vi arbetat här har vi kunnat se att det är en stor fördel 
när familj eller vänner, anhöriga, är involverade i den behandling som 
den unge tar del av. Vi ser att det blir många fördelar både utifrån 
ungdomens motivation och resultat. Som anhörig kan man följa med 
sin ungdom på några av besöken eller ha samtalsstöd för egen del.

Samtala med oss
I de fall där ungdomen själv inte vill ha hjälp, är man välkommen 
som anhörig för att få stöd kring hur man ska hantera situatio-
nen. Det kan vara svårt som anhörig att bara stå bredvid och inte 
veta vad man kan göra. Ofta kanske detta inte heller är något 
man vill prata med sina vänner om och då kan det, för att på 
bästa sätt kunna hjälpa, vara skönt att ha någon utomstående att 
bolla sina tankar och funderingar med.

Vi på Maria Skåne har gått utbildningar i bland annat familjete-
rapi, ”Förälder till haschrökare” och CRAFT (Community rein-
forcement approach) för att på bästa sätt kunna hjälpa och stödja 
de familjer vi möter.

När du kommer till oss görs en muntlig planering kring hur ofta 
kontakten kommer att ske och vad du tycker det är viktigt att 
prata om. Denna planering kan självklart komma att ändras allt 
eftersom dina behov ändras. Dina besök som anhörig journal-
förs inte. 

En hel del av våra besök sker digitalt, en form som blivit allt van-
ligare på grund av covid-19. Behandlingen eller de rådgivande 
samtalen fungerar på samma sätt som samtal uppe på mottag-
ningen, fast utan munskydd. 

“Både min och min  
ungdoms kontakt 
med er har varit  
fantastisk! “

På mottagningen i Hässleholm arbetar psykiatrisjuksköterska Anneli 
Jönsson t.v) och kurator Elin Dahlgren Kjellqvist. Varannan måndag är 
mottagningen även förstärkt med en psykiatriläkare, Vilbert Idrizovic. 
Samordnare är Fredrik Olofsson (t.h)
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Välkommen till oss på Maria Skåne Nordost! 
Skönt att ventilera sina tankar
Från anhöriga får vi till oss att det är skönt att ha någon att venti-
lera sina tankar med, utanför familjen eller vänskapskretsen. Det 
kan ibland vara svårt att prata om svårigheter med alkohol och/
eller narkotika med personer som står en nära. Det är ett ämne 
som kan uppfattas lite som tabu i samhället. 

Hur ska jag nå fram till min ungdom? Rädslan över vad som 
kan hända är så klart stor och då är det skönt att kunna få 
prata om detta och vända och vrida på sina tankar och fun-
deringar.

”Man har lärt sig att sortera. Sortera saker som man kan göra något 
åt; vilka kan man ha kvar i lådan att bearbeta och hitta lösningar 
på. Det man inte kan göra något åt, det får man försöka lägga i 
lådan som är ointressant att titta i.”

Många tycker också att det är skönt att det går snabbt att få tid 
hos oss, då familjen befinner sig i kris och behovet finns här och 
nu. Vad gäller ungdomarna så kan det vara av betydelse för moti-
vationen, att hjälpen kommer snabbt. Att det är kostnadsfritt att 
komma till oss, oavsett om det är en anhörig eller en ungdom, 
upplevs även som positivt.

”Både min och min ungdoms kontakt med er har varit fantastisk! 
Våra samtal var så positiva, gudomliga och avgörande för hur vi 
skulle hantera situationen vi befann oss i. Från att vi ringde, så gick 
det så snabbt att få tider. Jag kan varmt rekommendera andra att ta 
kontakt, både för att få hjälp till sitt barn och som förälder själv få 
råd och stöd. “

Text: Elin Dahlgren Kjellqvist och Anneli Jönsson

KONTAKT 
Maria Skåne Nordost Hässleholm 
Frykholmsgatan 6 
0451-41836

Maria Skåne Nordost Kristianstad 
Västra Boulevarden 39 
044-132929
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Samverkan för barns bästa bidrar till bättre skola

Tre förvaltningar är ett samarbete mellan skola, social-
tjänst och omsorg och arbetar med stöd och hjälp till barn, 
unga och anhöriga. Alla barn och unga i Hässleholms 
kommun ska ges möjlighet till en bra start i livet. 

Team 3 – en arbetsgrupp inom Tre Förvaltningar
Barn i förskola och skola ska få bästa möjlighet att utveckla sitt 
lärande och delta i det sociala sammanhanget.  Om delar av bar-
nets vardag inte fungerar kan barnet, familjen eller skolan ha ett 
behov av stöd under en begränsad tid. I Team 3 ges stöd i sam-
verkan för att hjälpen ska bli sammanhållen och tydlig för barn, 
familj och skola. 

I arbetsgruppen Team 3 finns bland andra specialpedagog, psy-
kolog, barnstödjare och familjebehandlare. 

Den berörda familjen deltar inte vid teamets möten utan repre-
senteras av en kontaktperson. 

Förälder: Tack var teamet fick jag mer tid till att vara förälder. Nu 
slipper jag jaga kontakter och ha kontakter som tar så mycket tid 
från min tid som förälder. 

Skolpersonal: Vi på skolan upplevde att Team 3 blev en enorm 
avlastning för vårdnadshavare när skolan kunde ha kontakt med 
teamet som kunde ge och få information kring skolsituationen 
och hemsituationen. 

Barnstödjare – individuellt stöd till barnet
Hässleholms kommun har en specifik funktion för stöd till bar-
net – en barnstödjare. Tjänsten innehas av Anna Tillgren. Anna 
är barnets röst när teamet träffas och hennes roll är också att 
ge individuellt stöd till barnet och skapa struktur och mening i 
vardagen. 

Anna: Mitt arbete som barnstödjare är från första mötet ett re-
lationsbyggande med hela familjen, med barnet som utgångs-
punkt. Jag vill att barnet ska känna att jag är en trygg vuxen, att 
det ska vara kravlöst och enkelt att ses.

I dag jobbar Anna med barn i åldrarna 4-15 år. 

Ett av barnen säger: BRIS? Dem behöver jag inte ringa, jag har 
ju dig som jag kan prata med. 

Skolan
Familjer upplever ibland ett underläge gentemot skola och per-
sonal. Det kan handla om att begrepp inte förklaras för vård-
nadshavaren eller att minnesanteckningar saknas. Här kan Team 
3 vara ett stöd. Kontaktpersonen har möjlighet att fånga upp 
familjens frågor och funderingar, föra anteckningar, hålla ihop 
situationen. Det blir en sammanhållen kommunikation för alla. 

Som trygg vårdnadshavare delar man lättare med sig av sin var-
dag och skolan får en bredare bild av elev och familj. Det blir 
bättre möten. Samverkan och den återkommande återkoppling-
en blir betydelsefull för att skolan ska få information, finna nya 
åtgärder och agera snabbt. 

- Vi i skolan upplever att bilden av eleven och familjen breddas. 
Alla berörda får möjlighet att se eleven utifrån olika samman-
hang, vilket ger en större förståelse för eleven/familjen. Den 
regelbundna återkopplingen ger ett lugn eftersom vi vet att det 
arbetas på flera nivåer för att förbättra för eleven/familjen. 

Styrkan i Team 3 är att medarbetarna har kunskap och förståelse 
för varandras profession och att teamet erbjuder ett sammansatt 
stöd för barn, familj och skola.

Team 3 har funnits sedan 2012 och hittills hjälpt hundra familjer. 

Text: Kinna Stigsdotter, centrala barn- och elevstödsenheten

Kinna Stigsdotter
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ELoF – för barnen som inte går till skolan
Under det gångna läsåret har kommunens utmaningar med pro-
blematisk skolfrånvaro ökat, mycket på grund av pandemin. 
Elever som redan tidigare hade en begynnande problematisk 
frånvaro har nu en längre väg tillbaka. Mot bakgrund av detta har 
Tre Förvaltningar i Hässleholms kommun stärkt den verksamhet 
som kallas ELoF (Elever, Lärande och Familj). 

Alla barn gör så gott de kan, det finns INGET barn som inte vill 
lyckas i skolan. Man kan inte ändra på barnet, men däremot kan 
man ändra på omgivningen, säger behandlare Rasmus Grip som 
jobbat i ELoF-teamet sedan 2018.

Ohälsa snarare än bristande motivation
Cirka 1700 elever i Sverige har en problematisk skolfrånvaro en-
ligt rapport från Skolinspektionen 2016. Problematisk skolfrån-
varo är en sammanhängande frånvaro i minst en månad. Av de 
1700 eleverna hade nästan 200 varit borta från skolan under mer 
än ett läsår (Skolinspektionen 2016). Problematisk frånvaro kan 
vara både ogiltig, giltig och komma plötsligt. Orsakerna bakom 
frånvaron är olika men gemensamt är att skofrånvaro är ofta 
kopplad till oro, ångest och depression. 

Ibland används begreppet hemmasittare för denna grupp, ett 
ord som för tankarna till passivitet och ovilja, men för dessa 

elever handlar det inte om bristande motivation utan snarare 
om ohälsa.

ELoF-teamet vänder sig till eleven, dennes skola och familj och 
består av samordnare och behandlare. Behandlaren träffar eleven 
och familjen för att hjälpa dem att ge rätt stöd hemifrån. I famil-
jen ingår även syskon och andra nära relationer som är viktiga 
för eleven. Samordnaren fungerar som stöd och bollplank till 
skolorna, med förslag på lösningar för elever som behöver olika 
anpassningar.

Samarbete – en nyckel till framgång
Det brukar sägas att det tar lika lång tid att komma tillbaka till 
skolan, som eleven har varit frånvarande. Men verkligheten är 
mer komplex än så menar Ulrica Axelsson: 

- Det viktiga är att skapa samsyn kring vad problemet är i varje ärende. 
Det gör vi genom att samla viktiga aktörer i elevens liv och gemen-
samt stötta upp så att det ska bli lättare för eleven att återgå till skolan. 

En modell som fungerar
Det är viktigt att ge rätt stöd snabbt, och att hitta rätt väg tillbaka 
så att eleven klarar av att fullfölja sin skolgång, säger Cajsa Carl-
son, behandlare.

En framgång för ELoF har helt klart varit att arbeta med sam-
tidiga gemensamma lösningar med eleven, med anpassningar i 
skolan och på hemmaplan med föräldrarna, säger Rasmus Grip. 

ELoF är en välfungerande arbetsmodell för att gemensamt möta 
barn och ungas behov av stöd genom engagemang, samverkan 
och lösningsfokus. Genom att lyfta sekretessen mellan förvalt-
ningarna och arbeta med transparens är målet att nå önskat läge 
för eleven. Det avgörande är att hemmet, skolan och eleven ar-
betar mot samma mål. 

Ett stöd också till föräldrarna
ELoF är ett stöd och ett bollplank, Det är fortfarande skolans och 
familjens ansvar att utbildning erbjuds och att skolplikten fullföljs.

- Vi kan komma med nya ögon och kanske komma med nya 
idéer som man inte redan har provat. Men vi bestämmer aldrig 
vad eller hur skolan ska arbeta. Ibland gör vi inte så mycket mer 
än att visa skolan andra vägar att gå, att det finns andra möjlig-
heter, säger Ulrica Axelsson. Ibland räcker ELoF-teamet inte till 
utifrån de behov som framkommer i ärendet. Då hjälper teamet 
familjen vidare.

Föräldrar som har fått stöd av ELoF brukar säga att det är skönt 
att känna att man har någon med sig. Även i de fall där eleven 
inte lyckas komma tillbaka till skolan blir ändå känslan av stöd 
betydelsefull. Att man inte behöver ta sig igenom den svåra situ-
ationen ensam, säger Rasmus Grip. 

Text: ELoF-teametRasmus Grip och Ulrica Axelsson
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HÄLSOBESÖKET
-Ett verktyg för förbättringsarbete i skolan

Elevhälsans medicinska insats erbjuder hälsobesök till alla 
elever. I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal och vissa un-
dersökningar, som varierar utifrån elevens ålder. Syftet med 
hälsobesöken är att stärka elevernas hälsa och att tidigt upp-
täcka elever som behöver anpassningar och särskilt stöd för 
att nå utbildningens mål. I Hässleholms kommun erbjuds 
hälsobesök i förskoleklass, årskurs 2, 4, 7 och 1 på gymnasiet. 
(I årskurs 2 görs ett enklare hälsobesök utan hälsoenkät).

Frågeställningar
Vid hälsobesöket pratar skolsköterskan och eleven om elevens 
hälsa och skolsituation. Samtalet ska utgå från elevens behov och 
förutsättningar.

• Hur ser eleven på sin hälsa och skolsituation? 
• Vad påverkar eleven positivt och negativt? 
• Finns det något som kan vara ett hinder i skolarbetet? 
• Vilka anpassningar kan skolan göra för att underlätta för eleven?

Så här går det till
Lärplattformen Schoolsoft används primärt som informa-
tionskanal till elevernas vårdnadshavare. Årligen anslås här 
vilka hälsobesök och vaccinationer som är aktuella enligt 
basprogrammet. När det börjar bli dags för hälsobesök i den 
aktuella klassen informerar skolsköterskan respektive mentor. 
Eleverna får information om vilka kontroller som ska göras 
och ibland visar vi även praktiskt hur tex ryggkontrollen går 
till. Via Schoolsoft får vårdnadshavare ytterligare information 
om att hälsobesök kommer att genomföras i deras barns klass 
framöver.

Vikt, längd och synkontroll görs vid samtliga hälsobesök i Häss-
leholms kommun. Kontroll av ryggen görs i åk 4 och åk 7 och 
hörselkontroll vid besöket i förskoleklass. Hälsobesöket i försko-
leklassen genomförs vanligtvis med vårdnadshavare närvarande, 
men under den pågående pandemin har vissa förändringar gjorts, 
efter information till vårdnadshavare. 
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Efter hälsobesöket får vårdnadshavare ett brev hemskickat, med 
individuell information om tillväxt, syn och ryggkontroll samt ev 
besvär eller problem som uppkommit vid besöket. 

Hälsoformulär
I Hässleholms kommun används sedan 2015 digitala hälsoen-
käter. I enkäten finns strukturerade frågor, likartade för alla års-
kurser. Hälsofrågorna utgår från det som är viktigt för eleven och 
finns som ett stöd i hälsosamtalet, för att göra eleverna uppmärk-
samma på sambandet mellan livsstil och hälsa och uppmuntra till 
att göra hälsosamma val. Frågorna rör elevens hälsa och skolsitua-
tion, såsom måltider, mellanmål, sömn, trivsel, aktiviteter, fysiskt 
och psykiskt mående och arbetsmiljö. Till de äldre eleverna ställs 
också frågor om alkohol, tobak och narkotika. 

Sammanställning och utvärdering viktig 
Frågorna som rör arbetsmiljö avidentifieras och sammanställs 
klassvis innan de återkopplas till elevhälsoteamet. Svaren kan se-
dan på gruppnivå säga något om hur eleverna har det på skolan 
och vilka områden elevhälsan behöver prioritera i det främjande 
och förebyggande hälsoarbetet. Återkoppling sker även till ansva-
rig pedagog och till klassen. Vid behov får även vårdnadshavare ta 
del av informationen, t ex i samband med ett föräldramöte. Som 
ett led i patientsäkerhetsarbetet utvärderas dessutom hälsobesökens 
genomförande varje läsår, tillsammans med eleverna.

Röster om hälsobesöken
Erfarenheten säger att hälsobesöken är uppskattade av eleverna, 
och några av kommentarerna nedan är hämtade ur den utvärde-
ring elever fyllt i de senaste åren.

Lärde du dig något av hälsosamtalet? I så fall vad? (åk 4)
”Att det alltid finns folk man kan prata med om saker” 
”Att man ska återhämta sig” 
”Att jag mår bra och fått lära mig hur jag ska röra på mig och äta” 
”Fortsätta vara den man är” 
”Hur jag ska ta hand om mina finnar” 
”Att vi kan prata om min mens” 
”Att min rygg är rak” 
”Hur man tar itu med stress och sömn bättre”
”Sämre syn än vad jag trodde”

Vad är din uppfattning om hälsobesöket hos skolsköter-
skan? (gymnasiet, åk 1)
”Bra frågor, går på djupet om ens mående”
”Man får lära sig lite mer om sin hälsa. Hur jag ska ta hand om mig 
själv på bästa sätt”

Några av kommunens rektorer säger så här om hälsoenkä-
terna och deras användningsområde i elevhälsoarbetet:
”Ett bra sätt att identifiera brister och styrkor. Vad kan bli bättre? Ev. vid 
utanförskap kan man använda riktade insatser. Riktade insatser kring 
olika behov. Hälsoenkäterna är ett bra kartläggningsredskap/material”.

”De används för lite. Planerar att arbeta mer med dessa. Elevhäl-
san behöver arbeta tillsammans med mentorerna och ha avstämning 
med mentorerna”.

Text: Skolsköterskorna i Hässleholms kommun 
Bild: Jennie Schär

”Jag fick lära 
mig hur jag 
ska ta hand 
om mig själv 
på bästa sätt”

13. Om du tänker på de senaste tre månaderna – har det varit någon kränkning, illabehandling 

eller utanförskap på skolan? nej		  ja 
14. Vet du vem du ska vända dig till på skolan vid upptäckt eller upplevelse av kränkningar? 

 ja		  nej 
15. Jag känner mig trygg i skolan ja		  nej  Om ”nej”, beskriv

16. Om du tänker på de senaste sju dagarna, hur trivs du i skolan?*

 mycket bra		 bra        varken bra eller dåligt         dåligt         mycket dåligt     
MATVANOR

Om du tänker på de senaste sju dagarna, hur ofta har du ätit
17. frukost*       varje dag		 5-6 dagar       3-4 dagar          1-2 dagar		 ingen dag  

18. lunch            varje dag		 5-6 dagar       3-4 dagar          1-2 dagar		 ingen dag  

19. middag         varje dag		 5-6 dagar       3-4 dagar          1-2 dagar		 ingen dag

20. Jag äter frukt och/eller bär varje dag		 5-6 dagar        3-4 dagar		 1-2 dagar       ingen dag 
21. Jag äter grönsaker och/eller rotfrukter
 varje dag		 5-6 dagar       3-4 dagar		 1-2 dagar       ingen dag  

22. Jag dricker juice, oboy, läsk, saft, energidryck, sötat te eller sötat kaffe

 ingen dag		 1-2 dagar       3-4 dagar		 5-6 dagar       varje dag  
23. Jag äter godis, kakor, bullar, chips eller andra snacks
 ingen dag		 1-2 dagar       3-4 dagar		 5-6 dagar       varje dag   FYSISK AKTIVITET

24. Jag deltar aktivt på lektionerna i idrott och hälsa
 alltid		  ofta   ibland 

 sällan   aldrig

2

      

ARBETSMILJÖ
Jag tycker att...Sätt ett kryss i rutan som passar in på dig!

  
  

 
 

   

  
  varken bra 

  
mycket bra bra eller dålig/a dålig/a mycket dålig/a

1. klassrummen är  	 	
	

	


2. toaletterna är  	 	
	

	


3. skolgården är  	 	
	

		 	

4. idrottshallen är  	 	
	

	


5. duscharna är  	 	
	

	


6. matsalen är   	 	
	

	


7. Jag har arbetsro på lektionerna, jag kan arbeta utan att bli störd

 alltid		  ofta  ibland  sällan 
 aldrig     

8. Jag kan koncentrera mig på lektionerna alltid		  ofta  ibland  sällan 
 aldrig

9. Jag känner mig stressad över skolarbetet (betyder pressad, jäktad, inte hinna med)

 aldrig		  sällan  ibland  ofta 
 alltid

10. Jag har nått målen i alla ämnen ja				 nej
11. Om nej, i vilket/vilka ämnen når du inte målen?
 svenska		 matte    engelska            annat12. Jag har kompisar på skolan alltid		  ofta  ibland  sällan 

 aldrig     

Hälsofrågor årskurs 7
Namn och personnummer:

Denna ruta fyller skolsköterskan i:Datum för hälsosamtalet:

Skola/klass:

Längd:...................cm
Vikt:....................kgSyn: Hö:                      Vä:

Rygg:

1
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Vad gör vi på barn- och ungdomshabiliteringen?
Vi inom verksamhetsområde habilitering har ett viktigt 
och utmanande uppdrag – att göra livet mera möjligt för 
barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsned-
sättningar. Vår verksamhet har sin grund i principen om 
alla människors lika värde och respekten för den enskilda 
människans integritet och självbestämmande. Människor 
med funktionsnedsättning ska kunna ta del av samhällets 
verksamheter och utbud i samma utsträckning som an-
dra. Med stort engagemang och bred kompetens arbetar 
vi varje dag för att komma närmare vår målbild om att 
personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett 
gott liv utifrån egna val. 

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdo-
mar med varaktig funktionsnedsättning. Vi finns på sjukhusom-
rådet i Hässleholm. Vårt upptagningsområde är Perstorp, Osby 
och Hässleholms kommuner. 

Hanterbar vardag
Vår verksamhet bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat tea-
marbete, vilket innebär att familjen har full delaktighet i pla-
nering och utvärdering av insatserna. De målgrupper som vi 
på barn- och ungdomshabiliteringen vänder oss till är barn och 
unga med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning 

och autism. Diagnos ska vara fastställd innan vi inleder kontakt. 
Barn och unga och deras föräldrar har kontakt med oss i olika 
långa perioder och kontakten inleds utifrån när diagnos är fast-
ställd i kombination med att familjen upplever behov av att få 
vardagen att fungera bättre. Hos oss finns arbetsterapeut, fysio-
terapeut, fritidskonsulent, dietist, sjuksköterska, läkare, logoped, 
specialpedagog, sekreterare, kurator och psykolog. Vi erbjuder 
individuella insatser och även insatser i grupp för barn och unga. 
Insatserna ska alltid vara kopplade till ett för barnet/ungdomen 
viktigt mål. Vi ger även stöd till barnets anhöriga. Föräldrastöd-
jande samtal ges främst av kurator eller psykolog. Syftet är att ge 
stöd i föräldrarollen utifrån att ha ett barn med särskilda behov 
med allt vad det kan innebära. Mål med samtalen sätts upp med 
de berörda för att syftet ska vara klart. 

Utbildningar
Vi erbjuder också utbildningar som handlar om diagnoserna 
cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning och autism. 
Dessa finns i digital form och finns tillgängliga för alla i barnets 
nätverk. Syftet är att öka kunskapen om funktionsnedsättning-
en för att som vuxen få förutsättningar att ännu bättre kunna 
hjälpa sitt barn till utveckling. Förutom de digitala diagnosut-
bildningarna finns det också diagnosutbildningar som ges på 
distans via video. Nu när allt flera är vaccinerade mot covid-19 
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Vad gör vi på barn- och ungdomshabiliteringen?
och restriktionerna lättar kommer vi återigen också kunna ge 
dessa utbildningar på plats på habiliteringen. 

Syskongrupper och anhöriggrupper
Vi erbjuder även andra grupper och utbildningar som vänder sig 
till föräldrar. Det är bland annat olika former av kommunika-
tionsutbildningar och föräldrautbildningsgrupper som handlar 
om struktur, rutiner, sömn, strategier i att möta utmanande be-
teenden, utbildningar som handlar och om stressreducering hos 
föräldrar med flera. 

På vår webplats, www.skane.se/habilitering kan ni läsa mer om vårt 
utbud och det är också där ni finner våra digitala diagnosutbildningar. 

Vi erbjuder också syskongrupper och anhöriggrupper. 
Vårt utbud av grupper och utbildningar ger vi i samverkan och 
samplanering med de övriga barn- och ungdomshabiliteringar-
na i Skåne. Det gör vi för vi att alla familjer ska ha tillgång till 
samma utbud och samma möjligheter. Vi strävar efter lika och 
jämlik habilitering och var man bor ska inte ha någon betydelse. 
Vi planerar över året så att utbildningarna ska ges på olika orter 
vid olika tidpunkter under året. Vi erbjuder också utbildningar 
både fysiskt på plats för dem som tycker det passar bäst och på 

distans så att man kan vara kvar hemma och genomföra flera av 
våra utbildningar och en del av grupputbudet där.  

Vi samverkar med andra verksamheter då flera av de barn och 
ungdomar som vi har kontakt med kan ha kontakt även med 
andra vårdinrättningar och instanser som kan ge stöd åt famil-
jer.  Att samverka med andra berörda som familjerna har kon-
takt med är viktigt och är något som vi ständigt arbetar med att 
utveckla. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har ofta 
många kontakter och en bra samverkan underlättar för föräldrar 
och också för barnen. Målet är ett barn, en plan.

Text: Barn- och ungdomshabiliteringen

VUXENHABILITERINGEN 
Från det att ungdomen fyller 18 år så finns 
vuxenhabiliteringen för fortsatt stöd om det 
finns behov. Barn- och ungdom- och vuxenha-
biliteringen är sedan den 1 juni 2021 samma 
verksamhetsområde inom förvaltningen Psykia-
tri, habilitering och hjälpmedel. 

En del av personalen på Barn- och ungdomshabiliteringen i Hässleholm
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SKOGSBAD
Skogsbad passar dig som behöver återhämtning, avslappning, 
stressa ner, och ”egentid”. Vid ett skogsbad möts deltagarna på 
Hovdala för att spendera tid i skogen på ett särskilt närvaran-
de sätt, med sinnena i en fördjupande kontakt med omgivning-
en. Att guidas genom olika övningar för återhämtning upplever 
många som befriande och tryggt.

Anmälan görs till Marianne Larsson,  
070-380 30 94 / info@kallarbacken.se 

ANHÖRIGTRÄFFAR  
UTOMHUS
Välkommen på våra anhörigträffar utomhus. Temat för träffarna 
är din hälsa och ditt välmående. Om du önskar enskilda samtal 
finns det möjlighet till det. Varje tisdag klockan 9.30-11.30, med 
start den 7 september, möts vi vid gårdsplanen utanför den Södra 
Flygeln på Hässleholmsgården. Ta med dig en liten fika. Den 
sista tisdagen i månaden ordnar vi en aktivitet, till exempel tips-
promenad eller liknande. Om din närstående vill och kan delta är 
hen också välkommen att vara med vid detta tillfälle. Anmäl dig 
gärna så att vi kan planera träffarna. 

Du anmäler dig via telefon eller e-post till Stina Lindén,  
0451-26 87 36. anhorigstod@hassleholm.se

SAMTALSGRUPP FÖR 
VUXENSYSKON
Syskonrelationen är en av de längsta vi har. Hur påverkas den när 
ens syskon har en sjukdom eller funktionsnedsättning? Kanske 
är du ett vuxensyskon och vill dela dina tankar och erfarenheter 
med andra som också känner igen sig i de här frågorna? Natio-
nellt kompetenscentrum anhöriga anordnar kostnadsfria digitala 
samtalsgrupper för vuxensyskon. Grupperna träffas vid åtta till-
fällen och startar så snart det är en full grupp. 

Anmäl dig till maria.blad@anhoriga.se
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ANHÖRIGTRÄFFAR 
För dig som lever nära någon med psykisk ohälsa finns digitala 
anhörigträffar. På anhörigträffarna delas tankar, funderingar, oro 
och glädje tillsammans med andra i samma situation. Max an-
tal deltagare är sex personer och en grupp startas när tillräckligt 
många anmält intresse. 

Meddela oss ditt intresse till anhorigstod@hassleholm.se så åter-
kommer vi till dig.

EN BRA PLATS
Hässleholms kommun erbjuder anhöriga stöd genom webbplat-
sen ”En bra plats”. Här får du tillgång till:

• En kontaktperson inom kommunen för råd och stöd.
• Lättillgänglig information, forskning och fakta.
• En digital och säker plats på för erfarenhetsutbyte med an-

dra anhöriga.
• Nyhetsbrev varannan torsdag - prenumerera via din e-post.
• Du är anonym och kan själv avsluta ditt konto när du vill.

https://www.enbraplats.se

DEMENSLOTSEN
Demenslotsen är en digital vägvisare som ger dig som är anhörig 
relevant information, när du behöver den. Du får tips på vart du 
kan vända dig samt praktiska råd om exempelvis förberedelser 
efter en demensdiagnos och hur det går till att ordna en plats på 
ett vårdboende. Lotsen bygger på erfarenheter och kunskap från 
de som själva är anhöriga till en person med demenssjukdom och 
från medarbetare som möter anhöriga i sina yrkesroller.

https://www.demenslotsen.se
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Ett samhälle där  
alla kan delta
Autism- och Aspergerföreningen Skåne verkar för att spri-
da kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa 
sociala mötesplatser. Vår vision är ett samhälle där alla 
kan delta och där personer med autism möts med respekt 
och har bra livskvalitet genom hela livet. 

Autism- och Aspergerföreningen Skåne är en av förbundets 
största föreningar, och vi har över 2000 medlemmar. Vårt di-
striktskansli ligger i Malmö och vi har även lokala avdelningar i 
några kommuner där olika aktiviteter arrangeras. 

Kunskap om autism
När förbundet startade 1973 trodde man allmänt att autism var 
ett psykosliknande tillstånd. Förbundet arbetade hårt för att slå 
hål på denna myt och andra felaktiga uppfattningar om autism. 
Anhörigperspektivet inom förbundet utvecklades under 1980-ta-
let, då vi såg en tydlig övergång från professionella till anhöriga 
som deltagare i våra verksamheter. 

På förbundets hemsida, www.autism.se finns mycket information 
om autism, ens rättigheter och om berörda myndigheter. Vi har 
också utbildningsmaterial samlat där, bland annat kan man göra 
en kort utbildning som heter ”e-autism” för att få grepp om hur 
autism yttrar sig, och att autism yttrar sig olika på olika personer. 

Stöd till medlemmar 
En del personer kontaktar Autism- och Aspergerföreningen för 
att få stöd och samtal med någon som förstår sig på diagnosen. Vi 
har många föreningsaktiva med lång erfarenhet och kunskap om 
autism, ofta utifrån våra roller som anhöriga, men vi har också 
forskare inom exempelvis specialpedagogiken kopplade till oss.  

Föreningen har ett stort nätverk där anhöriga tar stöd av varan-
dra. Vi har också forum där anhöriga möts för att ventilera sina 
funderingar, inte minst i vår Facebookgrupp.  

I Skåne har vi förmånen att erbjuda våra medlemmar ombud i 
LSS-frågor och i skolfrågor – något som är välbehövligt bland 
familjer där någon har en neuropsykiatrisk diagnos. 

Ombuden tar sig an ärenden från våra medlemmar på frivillig 
basis, och stöttar medlemmarna i kontakten med andra i samhäl-
let, exempelvis skola, daglig verksamhet, arbetsgivare med flera.  
I vissa fall även med andra myndigheter.

Stöd till personal
Vi är också stöd till personal. Även andra kontaktar oss för 
rådgivning. Det kan vara alltifrån arbetsgivare för enskilda 
personer med autism, till institutioner, organisationer och fö-
retag som söker öka sin kunskap om autism och tillgänglighet 
rent generellt. 

Det är mycket positivt att samhällsintresset för att tillgänglig-
göra ökar! 

Att vara anhörig
Anhöriga kontaktar oss för stöd i olika frågor. Frågorna handlar 
ofta om situationer som uppstår i den närståendes olika livsske-
enden. Det handlar t. ex. om bristande tillgänglighet, om otill-
räckligt stöd i skolan, i övergången från ungdom till vuxenliv, i 
arbetslivet och i den dagliga sysselsättningen. Ibland handlar det 
om direkta felaktigheter i samordningsplanerna kring den anhö-
rige, och där kan vår förening stötta i dialog med berörda parter. 
Man ska inte behöva kämpa ensam.  

Erfarenheten av att vara anhörig är något personligt. Samti-
digt finns det många beröringspunkter. Det märks i förening-
ens forum på sociala medier, som exempelvis på Facebook. 
Anhöriga tar direkt hjälp och stöd från varandra och man spri-
der tips om fysiska träffar. På så vis får gruppmedlemmarna 
information om vad som händer i samhället med relevans för 
människor med autism. 

Vi märker att anhöriga ibland står med begränsade resurser. 
Mycket tid tas i anspråk från den anhöriga som ibland upplever 
sig arbeta i motvind. Därför är det viktigt att det finns stödsystem 
i vårt samhälle som avlastar och stöttar anhöriga i vardagliga an-
passningar och som bekräftar den anhörige i sin utsatta situation. 
Där behöver kommuner och regioner utveckla sitt arbete så att 
anhöriga får återhämtning.

Anhöriggrupper
Som anhörig och medlem i vår förening finns stödgrupper att 
vända sig till. Det är grupper av föräldrar och andra anhöriga 
som träffas varje månad för att ta stöd av varandra i sina vardags-
funderingar. Just nu finns fem anhöriggrupper i Skåne. Vissa av 
dem kommer fortsätta hållas digitala även efter pandemin och är 
på så sätt inte platsbundna. Vi har även stödgrupper för personer 
med autismdiagnos. 



17

Medlemsdagar
Vi bjuder in till medlemsdagar, vanligtvis på Skånes Djurpark i 
Höör på sommaren, och en på Sofiero Slott i Helsingborg. Nytt 
för i år är ett ridläger på Söderåsens Forsgård i Kvidinge för barn 
och unga med autism. 

Samarbete – en väg till framgång
Vi har ett gott och långtgående samarbete med flertalet kommu-
ner i Skåne. Konkret handlar det om samarbete med elevhälsan 
och olika lärosäten, med LSS-handläggare och anhörigkonsulen-
ter, med arbetsmarknadssekreterare och andra nyckelaktörer för 
personer i behov av särskilt stöd. 

Vi har också en övergripande samverkan genom våra representan-
ter i kommuners och regionens olika inflytanderåd, med ambi-
tionen att påverka beslutsfattare. Bland annat deltar föreningen i 
psykiatri- och habiliteringens olika inflytanderåd i Region Skåne.

Det finns en lång tradition inom funktionsrättsrörelsen att ta 
hjälp och stöd av varandra i påverkansarbete. Därför är Autism- 
och Aspergerföreningens samarbete med andra delar av funk-
tionsrättsrörelsen brett och utvecklat över lång tid. 

Vi har också en hel del samarbeten med studieförbunden när vi 
ordnar aktiviteter.

Vi är övertygade om att dessa typer av samarbeten stärker alla 
parter och möjliggör för enskilda medlemmar och invånare att 
engagera sig och ta aktiv del i föreningsarbetet.  

Kontakt
Det går alltid bra att vända sig till vårt distriktskansli. Vi har 
telefontid varje måndag till torsdag kl. 9 - 13. Det går också bra 
att kontakta oss via e-post. info@autismskane.se

Text: Jessica Löfvendahl, föreningsutvecklare  
jessica@autismskane.se 

AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN SKÅNE  
Antal medlemmar: ca 2000 
Adress: Ängelholmsvägen 6 
214 22 Malmö 
Telefon: 0738 330 300 
Kontakt: info@autismskane.se  
Läs mer på www.autism.se/skane

VILL DU VETA MER OM VAD AUTISM ÄR? 
Gå in på Autism- och Aspergerförbundet hemsida:  
https://www.autism.se/om-autism/autism/ 
Eller gå utbildningen på webben:  
https://www.autism.se/om-autism/webbkurs/
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Case management (CM)

Integrerad psykiatri
Case management utifrån modellen integrerad psykiatri 
är en evidensbaserad återhämtningsinriktad arbetsme-
tod. Case management är ett stöd för personer med psy-
kisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Stödet inne-
fattar samordning av vård- och stödinsatser. 

Integrerad psykiatri utgår från den enskildes egna mål för föränd-
ring. Metoden inkluderar alla personer i nätverket utifrån den 
enskildes behov och önskemål. Det skapar ett ramverk för sam-
verkan och ger personer med psykisk ohälsa möjlighet till ökat 
inflytande över sin rehabilitering.

I integrerad psykiatri sker samverkan via resursgruppsmöten 
med inbjudna resurser cirka var tredje månad. Den enskilde väl-
jer själv deltagarna till resursgruppen. Det innefattar planering 
och uppföljning av samtliga överenskomna insatser. Det är den 
enskildes möte där mål, behov, planering och uppföljning styr. 

I Hässleholms kommun arbetar två heltidsanställda case managers 
med den här metoden, Åsa Nilsson (fd Persson) och Sanna Kull-

berg. En case manager har mandat att bjuda in till en SIP (samord-
nad individuell plan). Det är den vi arbetar med i resursgruppen. 
Ser vi ett behov av en professionell samtalskontakt kan vi vägleda 
vidare till det. 

Den anhörige kan också stödjas om den enskilde lämnat sam-
tycke. Evidensen påvisar att resursgruppsarbetet minskar bördan 
för de anhöriga.

Vilket stöd kan en case manager ge?
• Kartlägga din livssituation för att se vilka insatser du önskar 

och har behov av.
• Coacha dig för att hitta de mål och delmål du vill arbeta 

mot. Tillsammans gör vi en individuell plan (SIP) efter må-
len som sedan presenteras på resursgruppsmötet.

• Kontakta och aktivera berörda myndigheter som behövs för 
att uppnå dina delmål och mål.

• Stöd med att bjuda in till en resursgrupp med olika aktörer 
som du behöver för att uppnå ditt mål samt kontinuerlig 
uppföljning.

CASE MANAGEMENT 
VÅRD- OCH STÖDSAMORDNING 

Information till brukare och närstående 
 
 
 
 

 
 

- en återhämtningsinriktad evidensbaserad arbetsmetod 
som ger ökad möjlighet till inflytande över sin rehabilitering 
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Vem kan få stöd av en case manager?
• Du ska vara minst 18 år. 
• Du som drabbats av psykisk ohälsa som påverkar din livssi-

tuation och möjlighet till ett självständigt liv.  
• Den psykiska ohälsan kan även vara kombinerad med annan 

sjukdom eller funktionsnedsättning.
• Du ska vara folkbokförd i Hässleholms kommun.
• Det ska finnas ett behov av samverkan mellan dina vård-och 

stödinsatser som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Vad är viktigt att tänka på vid  
förfrågan om case management?
Det är viktigt att förstå att vi arbetar efter den enskildes behov, 
mål och önskan. Det innebär att vi tar tillvara på den enskildes 
valmöjligheter och självbestämmande. 

Det är en insiktsprocess hos den enskilde, och vi runt om kan tycka 
och tänka mycket, vilja mycket, men den inre processen ligger hos 
den enskilde. Vi kan inte förändra andra. Vi kan försöka hjälpa 
varandra att hitta våra egna inre nycklar till våra egna svar. 

Stödet är frivilligt och det kräver ett deltagande från den enskildes 
sida. Det krävs att den enskilde först och främst vill och är med i 
arbetet. Det är ett ömsesidigt samarbete och alliansskapande. Öns-
kan om att skicka in en förfrågan ska komma från den enskilde. 

Vi ersätter inte andras roller som t.ex. ledsagare, personligt ombud, 
socialsekreterare, god man, kontaktperson eller boendestöd. De är 
istället möjliga samarbetspartners som är med i en resursgrupp. Vi 
är inte en juridisk person som kan agera juridisk rättshjälp. 

Text: Sanna Kullberg, Case manager i Hässleholms kommun

CASE MANAGEMENT 
VÅRD- OCH STÖDSAMORDNING 

Information till brukare och närstående 
 
 
 
 

 
 

- en återhämtningsinriktad evidensbaserad arbetsmetod 
som ger ökad möjlighet till inflytande över sin rehabilitering 
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Att leva vidare
För åtta år sedan drabbades jag och min man av det vär-

sta som kan hända en förälder. Vår son Martin dog! Vår 
”minsting”, yngst i en syskonskara på fyra, ensam pojke 

med tre äldre systrar. Han hade ADHD, och livet blev ofta rörigt 
för honom, och som en följd av detta drabbades han av av psy-
kisk ohälsa och sjukdomen depression. Han orkade till slut inte 
hantera detta längre, utan avslutade sitt liv bara 26 år gammal. 
Kvar fanns vi, hans familj, hans lilla dotter Mira, hans älskade 
hund Diva och hans vänner, och alla älskade vi honom högt, och 
kunde inte riktigt förstå det som hänt. Vännerna sa att de alltid 
upplevt Martin så glad och hjälpsam. Han hade alltid en lösning 
på alla andras bekymmer, både små och stora. Vi, hans familj, 
som kände honom på ett annat sätt hade ju sett hur han kämpat 
med sitt mående, och försökt hjälpa honom på alla sätt. Sina egna 
bekymmer hade han svårt att hantera.

Till att börja med kändes det som om inte jag heller ville leva 
längre. Vad fanns det för mening med livet? Men ganska snart 
insåg jag att det fanns många kvar som behövde mig. Min man, 
mina barn och barnbarn, min gamla mor och inte minst Martins 
lilla Mira. 

Men hur skulle jag göra för att orka leva vidare? Vad skulle jag 
göra med mitt liv? Framför allt, hur skulle jag kunna stötta och 
hjälpa andra så de slipper drabbas av psykisk ohälsa? I mitt ar-
bete har jag förmånen att få arbeta med barn och unga. Många 
av dessa har det svårt på olika sätt, och samtidigt som den dju-
pa sorgen efter Martin krävde sitt, kände jag att möjligheten att 
få hjälpa en enda människa att inte drabbas av psykisk ohälsa, 
gjorde livet värt att leva. Att prata om psykiska sjukdomar och 
psykisk ohälsa, att få andra att förstå att det är något som vem 
som helst kan drabbas av, och att det absolut inte är någonting att 
skämmas för, varken som sjuk eller anhörig.

Varje dag sedan Martin dog, har jag sett och känt tecken på att 
han finns med mig. Ibland har jag tyckt mig känna en svag smek-
ning, en kall vind som drar förbi eller hans doft. Ofta har det 
spelats ”hans” musik på radion när jag tänkt som intensivast på 
honom. Jag pratar ofta med honom, och ett sätt för oss i famil-
jen att hålla honom levande, är att prata mycket om honom. Vi 
berättar för Mira och syskonbarnen om alla roligheter och tokig-
heter han hittade på, hur han var, vad han tänkte, hans intressen. 
Ja, allt om honom. På så sätt glömmer ingen honom, och de sys-
konbarn som var väldigt små, eller inte födda ännu när han dog, 
får också minnen av honom. Mira, som var knappt fyra år när 
han dog, har en hel del egna minnen, som vi uppmuntrar henne 
att berätta om, och vi försöker svara på alla hennes frågor om 
honom. På så sätt glöms han inte bort. Vi  förklarar och beskriver 
alltid för Mira att Martin var en aktiv, levnadsglad kille fram tills 
sjukdomen drabbade honom, och att han älskade sin lilla Mira 

”mest i hela världen”, vilket han ofta sa. Hans sista inlägg på fa-
cebook var en videosnutt på Mira och honom, där han säger just 
detta. ”Jag älskar dig mest i hela världen”.

Jag och Martins systrar har varit i kontakt med olika medium, 
där vi fått hälsningar som bara kan vara från honom. Saker som 
bara han och vi visste har via dem berättats för oss. Hälsningar 
att han har det bra nu har till viss del lugnat oss, även om sorgen 
och saknaden alltid finns med oss allihop.
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Mira har vuxit upp till en liten kopia av Martin, både till sätt och 
utseende. Precis som han var när han var yngre, är det en glad 
unge med glimten i ögat och ett blixtrande temperament. Hon är 
hos oss så ofta det bara går, och hon är en stor hjälp för oss att 
kunna se att livet kan vara bra ändå.

Ja, och Diva, henne tog Martins yngsta storasyster Elin hand om. 
Hon levde i ytterligare sju år, och dog i början av året 14 år gam-
mal. Hon var också till stor tröst för oss under åren. En liten bit 
av Martin som fortfarande fanns kvar.

I mitt jobb pratar jag ofta med både skolpersonal och föräldrar 
som är oroliga för sina barns mående. Små barn som uttrycker 
livsleda och säger att de inte orkar leva längre! I kampen mot psy-
kisk ohälsa är jag instruktör/inspiratör för Suicide Zeros utbild-
ningar ”Våga fråga” och ”Livsviktiga samtal”, som jag erbjuder. 
Jag är även instruktör för en mer omfattande utbildning som he-
ter ”Första hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA), där ”förstahjälpa-
re” utbildas. Alla utbildningarna förmedlar hopp om att det finns 
hjälp att få. De lär också ut hur viktiga vi som medmänniskor är, 
hur en enkel fråga kan betyda så oerhört mycket för en människa 
som inte mår bra. Jag känner så starkt att Martin är med mig, 
och peppar mig när jag håller utbildningarna, och samtalar med 
människor. Jag känner faktiskt att han är ganska stolt över mig!

Varje kväll innan jag går och lägger mig går jag fram till ett foto 
på mig och Martin som står i vardagsrummet. Ett foto som togs 

12 dagar innan han dog. Jag stryker hans kind och säger god natt, 
och ibland kan jag nästan tycka att jag får ett svar från honom. 
Både han och jag ser så glada ut på bilden, men jag kan se vemo-
det i hans ögon.

Kristina Kjellqvist
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Livsviktiga snack handlar om nyttan  
och glädjen av att kunna sätta ord på  
känslor och att kunna dela med sig  
av vad man känner och hur man mår.  
Boken får gärna läsas av alla, men är  
främst gjord för dig som är förälder till  
en 9–12-åring. Forskning visar nämligen  
att ju tidigare dina barn lär sig att uttrycka  
sig och prata om känslor, desto bättre 
klarar de av tonårens (och livets!) stora 
utmaningar. I boken finns tips, kunskap 
och praktiska övningar. Läs den!

Rusta ditt  

barn för livet,  

bara genom  

att prata.

suicidezero.se
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klarar de av tonårens (och livets!) stora 
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suicidezero.se
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Livsviktiga snack vänder sig främst till föräldrar men även till 
anhöriga och andra vuxna som möter barn i åldern 9 - 12 år, 
och ingår som en del av den ideella organisationen Suicide ze-
ros övergripande arbete med att drastiskt minska självmord i 
samhället. I Skåne pågår nu under hösten arbetet med att spri-
da projektet genom erbjudande av kostnadsfria föreläsningar till 
mellanstadieskolor och idrottsföreningar, för att på så vis nå ut 
till föräldrar och vuxna som möter barn i den åldersgruppen. 
Boken Livsviktiga snack delas också ut i brevlådan till alla vård-
nadshavare som har en 9 - åring i hemmet. Detta finansieras av 
Allmänna arvsfonden.

Genom inspirerande föreläsningar förmedlas tips, kunskap och 
praktiska övningar som syftar till att stötta föräldrar att genom 
öppnare samtal stärka relationerna och lägga grunden för fram-
tiden. Syftet är att sätta samtalen och närvaron med våra barn 
i fokus, för att på så sätt kunna lyssna in, och därigenom träna 
våra barn på att få utrymme att uttrycka sina känslor och tankar 
i ord och handling. Forskning visar att om vi kan förebygga 
genom att träna barnen på att dela med sig av hur de mår och 
kunna sätta ord på tankar och känslor redan som små, ökar 
möjligheten för dem att klara av tonåren och livets utmaningar 
bättre. Ju lättare barn har för att uttrycka hur de mår, desto 
bättre skyddade är de mot bland annat depression och själv-
mord längre fram i livet.

Materialet har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatri-
ker, kuratorer, läkare och forskare. Tanken är att vi alla kan bli 
bättre på att samtala med våra barn, även om lite svårare saker i 
livet. På så vis kan vi rusta dem för livet och ge dem de bästa för-
utsättningarna för att möta tonårens, och livets, alla utmaningar.

Vi vet som bekant att allt för många bland våra barn och unga 
idag inte mår psykiskt bra och larmrapporterna vi möter vittnar 
om just detta. Översatt i siffror betyder det att det årligen görs 
5000 självmordsförsök bland unga tjejer och killar samt att ca 
160 personer under 25 år tar sina liv. 

Den nationella folkhälsoenkäten innehåller en fråga om suicid-
försök. År 2020 svarade 6,3 % i den yngsta åldersgruppen, 16 
– 29 år att de gjort ett suicidförsök, vilket är den grupp som står
för högst andel suicidförsök. Källa: Folkhälsomyndigheten. Sui-
cidförsök - suicidprevention.se (folkhalsomyndigheten.se)

Det är tunga siffror att ta in, men det finns massor att göra som på-
verkar i positiv riktning! Är du nyfiken och vill veta mera eller kanske 
boka en föreläsning, ta kontakt med projektledare Elisabeth Blom-
berg elisabeth.blomberg@suicidezero.se

Läs gärna mer på https://www.suicidezero.se/livsviktigasnack

Text: Elisabeth Blomberg, projektledare, Suicide Zereo

Ett projekt för framtiden
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Det är sällan för tidigt
Vem tar hand om dina angelägenheter om du blir svårt 
sjuk eller skadad? Vem ser till att hyra, avgifter, räkningar 
betalas? Vem ser till att du har det du behöver och att du 
får det så bra som möjligt? 

Vi har långtgående individuell frihet i Sverige. Ingen får lov att 
fatta beslut åt någon annan vuxen, inte ens makar. Därför finns 
olika sätt att ge ansvar för olika angelägenheter till någon i famil-
jen eller vänskapskretsen. Det är sällan för tidigt att se över hur 
man vill ha det. 

Det finns olika sätt att förbereda sig för det oplanerade, ett sätt är 
att skriva en framtidsfullmakt. Ett annat är att aktualisera anhö-
rigbehörighet. Vad som är bäst är högst individuellt. Låter du bli 
att göra någonting alls finns alltid ett yttersta skydd i samhället, 
en god man. 

Emelie Lindman är jurist och har sin arbetsplats på överförmyn-
darkontoret i Hässleholm och har hjälpt oss i redaktionen med 
denna artikel om framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man 
och överförmyndaruppdraget. 

Framtidsfullmakt
En framtidsfullmakt är en fullmakt som du kan ge till en annan 
person i förebyggande syfte. Du ger den till någon du har förtro-
ende för och det behöver inte vara en familjemedlem eller släkting. 
Det är en fullmakt som ger fullmaktshavaren rätt att ta beslut i 
personliga och ekonomiska frågor när du som fullmaktsgivare inte 
längre själv kan fatta sådana beslut. Fullmakten är avsedd att gälla 
när ditt hälsotillstånd är sådant att du inte längre har förutsätt-
ningar att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. I 
framtidsfullmakten kan du specificera vilka lägen och vilken typ av 
beslut fullmaktshavaren kommer att ha rätt att agera i.

Anhörigbehörighet
Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. 
Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen 
sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom 
framtidsfullmakt.

Anhörigbehörigheten gäller för angelägenheter som berör famil-
jemedlemmens dagliga liv, som till exempel att betala löpande 
utgifter, engångsbetonade utgifter (såsom läkarbesök, tandvård, 

Handläggare på överförmyndarkontoret: Charlotte Lysmo, Jolanta 
Hajduczenia, jurist och samordnare: Emelie Lindman, administratör: 
Marie Pålsson, överförmyndare: John Bruun. 
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fritidsaktiviteter och nöjen), lämna inkomstdeklaration, 
teckna hemförsäkring, ansöka om sociala förmåner som till 
exempel hemtjänst och bostadstillägg eller anmäla behov av 
vård- och omsorgsboende. Anhörigbehörigheten förutsätter att 
ni är familj eller släkt och får tas i bruk i turordningen:

• make (även registrerad partner), sambo eller barn
• barnbarn
• föräldrar
• syskon (även halvsyskon)
• syskonbarn

God man
Om anhörigbehörighet eller framtidsfullmakt inte är aktuellt 
finns alternativet god man. Ansökan om god man kan göras av 
dig själv och du som får god man kallas huvudman. Ansökan kan 
också göras av närmast anhörig eller överförmyndaren. Beslut om 
anordnande av godmanskap fattas av tingsrätt. Godmanskaps-
uppdraget har tre delar; förvalta egendom, bevaka rätt och sörja 
för person. Man kan i ansökan om god man ange i vilken omfatt-
ning man önskar och har behov av hjälp från en god man. Man 
kan ansöka om hjälp i en, två eller alla tre delar.

Förvalta egendom: Uppdraget att förvalta egendom innebär 
förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen, om inte 
viss egendom är undantagen enligt beslutet från tingsrätten. En 
god man som har som uppdrag att förvalta egendom ska sköta 
huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bostadstillägg/
bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar antingen till huvud-
mannen själv eller till exempel vårdpersonal mot kvittens, förvalta 
kapital/värdehandlingar/fastigheter et cetera. Grundläggande för 
förvaltningen är att huvudmannens medel i skälig omfattning skall 
användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i 
övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål skall pla-
ceras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att 
de ger skälig avkastning (12 kap. 4 § föräldrabalken). God man 
är redovisningsskyldig till överförmyndaren vad avser den ekono-
miska förvaltningen. Denna skyldighet omfattar dels avlämnandet 
av förteckning, dels upprättande av årsräkning samt sluträkning.

Bevaka rätt: Att bevaka huvudmannens rätt kan tillexempel 
innebära att ansöka om kontaktperson eller annat stöd, ansöka 
om olika insatser som huvudmannen kan tänkas ha behov av till 
exempel insatser enligt LSS, socialtjänsten, byte av bostad, ansöka 
om gruppboende, överklaga beslut, ansöka om bostadstillägg/bi-
drag/fondmedel, bevaka huvudmannens rätt i ett dödsbo, tillvarata 
huvudmannens intressen i avhysningsärenden, kontakta fordrings-
ägare i syfte att göra upp amorteringsplan för skuldsanering eller 
med stöd av avtalslagen häva avtal, vid behov ombesörja överlåtelse 
av fastighet och i övrigt företräda huvudmannen gentemot andra.

Sörja för person: I uppdraget att sörja för person kan bland an-
nat följande ingå: att hålla sig väl informerad om huvudmannens 
personliga förhållanden och underrätta sig om eventuellt behov 
av stöd, hjälp och omvårdnad, vid behov utnyttja de möjligheter 
som erbjuds i lagen om stöd och service för vissa funktionshin-

drade (LSS), ta erforderliga kontakter med sjukvård/socialtjänst/
omsorgsverksamhet/försäkringskassa, samarbeta med kontakt-
person om sådan finns, uppmärksamma huvudmannens behov 
av sociala kontakter/fritidsverksamhet/annan rekreation, ha re-
gelbundna kontakter med huvudmannen, se till att huvudman-
nen har ett bra boende/god omvårdnad, ordna så att någon följer 
med huvudmannen till sjuk- och tandvård, avveckla bostad och 
ordna med flyttfirma när huvudmannen flyttar.

Samtycke
En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla stör-
re rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållning-
en. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av 
att ha god man, ska huvudmannen godkänna den goda mannen. 
I de fall där huvudmannen av olika skäl inte förstår innebörden 
av god man ska anhöriga godkänna. Saknar huvudmannen för-
måga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv 
företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för 
huvudmannens bästa.

Vad gör överförmyndaren? 
Överförmyndaren är främst en tillsynsmyndighet. Genom be-
stämmelser i föräldrabalken så utövar överförmyndaren tillsyn 
över goda män och förvaltare i kommunen, d.v.s. kontrollerar att 
de sköter sina uppdrag. Det är även överförmyndarens uppgift att 
rekrytera och utbilda nya goda män. Överförmyndaren är även 
ansvarig för de ansökningar om godmanskap och förvaltarskap 
som inkommer. Den som behöver hjälp av en god man kan ansö-
ka direkt till tingsrätten om detta. Socialtjänst eller sjukvård kan 
inte ansöka om godmanskap utan får istället göra en anmälan om 
behov till överförmyndaren. Det är sedan överförmyndaren som 
ansöker till tingsrätten om godmanskap.

Text: Emelie Lindman, jurist

Kontaktuppgifter:
Ring Hässleholms kommuns kontakt-
center för att nå överförmyndarkon-
toret: 0451-26 70 00

Vill du veta mer om juridik för anhöri-
ga har Nationellt Kompetenscentrum 
Anhöriga föreläsningar som du kan 
ta del av på webben. Här berättas 
om anhörigbehörighet, framtidsfull-
makt, testamenten, god man, för-
myndare, vård- och omsorgsbeslut, 
SIP – Samordnad Individuell Plan och 
mycket mer. Med andra ord:  väsentlig 
information för alla medborgare: 

Vad säger lagen? – Tre webbinarier 
om juridik för anhöriga (anhoriga.se)
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Är du till exempel kollega, vän, vuxet barn, 
syskon, make, förälder?

Fenix Öppenvårdsbehandling erbjuder  
samtalsstöd enskilt och i cirkelform.

Hjärtligt välkommen att kontakta oss via mail 
fenix@hassleholm.se eller besök oss på  
Järnvägsgatan 1 Hässleholm

Lever du nära någon som har  
ett beroende eller missbruk?

Barn- och utbildningsförvaltningen och Individ- och fa-
miljesupporten bjuder varje höst och vår in till föräldra-
kurser i det relationistiska synsättet. Kursen bygger på 
den danske författaren och terapeuten Jesper Juuls tan-
kar. Kursen vänder sig till föräldrar och andra anhöriga 
till barn 0-6 år. På kursen diskuterar vi bl a hur vi stärker 
relationerna inom familjen, hur vi vuxna bemöter barn 
och hur vi tänker kring självkänsla, ansvar, respekt och 
gränser. Tid för frågor och tankar finns varje gång.

Varje kurs omfattar 4 tillfällen á 2 timmar. Kurserna är 
helt kostnadsfria och hålls av pedagoger från förskolan 
i samarbete med behandlare från Individ- och familje-
supporten.

Låter det intressant?  
Kontakta då iofsupporten@hassleholm.se eller på 
telefon 0451-268860, så får du mer information.

FÖRÄLDRAKURSER 
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Varannan torsdag skickas ett nyhetsbrev ut som rik-
tar sig till dig som anhörig. Det innehåller informa-
tion om vad som sker på området, både nationellt 
och lokalt. Prenumerera här: enbraplats.se/news

PRENUMERERA PÅ  
NYHETSBREVET 

STÖD TILL ANHÖRIGA

Stöttecenter  
– vid sviktande psykisk hälsa

Välkommen till demens- 
och anhörigcafé
under hösten 2021

Om du känner behov av samtalsstöd på grund av sviktande 
psykisk hälsa är du välkommen till Stöttecenter. Stöttecenter 
är öppet för dig som bor i Hässleholms kommun och är över 
18 år. 

Ofta räcker det med ett samtalsstöd som dämpar oro och 
ångest. Om du skulle vara i behov av andra insatser som till 
exempel kontakt med andra myndigheter, sjukvård med 
mera så hjälper Stöttecenter dig med detta. Stödet anpassas 
efter dina behov.

Hos Stöttecenter finns samtalsrum och dagrum. Du kan ock-
så använda en eldriven gungstol som är ett hjälpmedel för 
avslappning. På Stöttecenter kan du även titta på TV eller 
använda datorn. Givetvis är du välkommen att bara komma 

Följande fredagar: 
29 oktober 
26 november 
17 december

Vi träffas på Senioren för gemensam trivsel och sam-
varo mellan klockan 10 och 12. Vi umgås och fikar till 
självkostnadspris. Medlemmar från Demensfören-
ingen Hässleholm finns på plats. Ring gärna om du 
undrar över något!

Lisen Ekdahl, Demensföreningen Hässleholm  
Tel 0451-26 70 20

inom och ta en kopp kaffe till självkostnadspris. Stöttecenter 
har även tillgång till ”sviktplatser”. Det betyder möjlighet till 
övernattning en till två nätter om personalen bedömer att 
du har behov av detta.

Kontaktuppgifter: 
Stöttecenter finns på Första Avenyn 9, med ingång från 
gården. Ring på ringklockan eller till telefonnummer 0451-
26 70 12 när du kommer på besök. Mellan 21.00 - 06.00 är 
grinden till innergården låst. Telefonnummer till personalen 
dygnet runt är 0451-26 70 12.

Är du en av Hässleholms alla anhöriga som stöttar 
någon som står dig nära, en vän, ett barn eller en 
partner? Det är lätt att glömma bort sig själv när 
man har en närstående som behöver stöd i varda-
gen. Därför är det viktigt att du som anhörig får det 
stöd du behöver. Att hjälpa eller vårda en närståen-
de ger både glädje och trygghet, men det kan också 
skapa oro och trötthet. Stöd till dig som är anhörig 
kostar ingenting. Stödet är till för att du ska kunna 
bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen 
ohälsa. Vi dokumenterar inte de samtal vi har enskilt 
eller i grupp, och vi har tystnadsplikt.

Ring till vårt kontaktcenter 0451-26 70 00 eller 
kontakta oss via anhorigstod@hassleholm.se för att 
komma i kontakt med en anhörigkonsulent.
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VÅRD- OCH STÖDSAMORDNING 

Information till brukare och närstående 
 
 
 
 

 
 

- en återhämtningsinriktad evidensbaserad arbetsmetod 
som ger ökad möjlighet till inflytande över sin rehabilitering 
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Har du en framtidsfullmakt? 

Barn- och ungdomshabiliteringen

Mer information finns på 
www.hassleholm.se/anhorigstod

Autism- och  
Asperger- 
föreningen  
Skåne 

Case Management 
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Livsviktiga snack 




