
Inbjudan 

till öppet möte angående stöd till anhöriga/ 
närstående till allvarligt psykiskt sjuka 

 
Datum Onsdag den 3 maj 2017, kl 15.30 – 18.00 
 Kaffe/the/dryck samt något lite mättande tilltugg serveras 15.30. 
 

Plats Stadshallen, Sessionssalen, 2:a vån., Stortorget, Lund 

Syfte Presentation av vilket stöd anhöriga till allvarligt psykiskt sjuka behöver 
och önskar för sin roll som anhörig alternativt anhörigvårdare samt vilket 
stöd som kommunerna i Skåne idag kan lämna. 

 Därefter ges möjlighet för dig som åhörare att ställa frågor och lämna 
förslag till panelen.  

 

Moderator Harald Wilhelmsson, ordf., Schizofreniföreningen i Skåne 
 

Medverkande  Carina Jönsson, anhörigstödjare, Lunds kommun 
 Anna Pihlqvist, anhörigrådgivare, Helsingborgs kommun 
 Niklas Lindqvist, enhetschef anhörigstöd, Kristianstads kommun 
 Representant från anhörigföreningarna: 
 - Schizofreniföreningen i Skåne 
 - Libra Skåne 
 - RSMH-Skåne 
 - Fontänhus i Skåne 
  
Avgift  200 kr/person. Avgiften faktureras i efterhand. 
 

Anmälan  sker enklast genom Schizofreniföreningen i Skånes hemsida: 
www.schizofreniforeningarna.se eller på bifogad anmälningsblankett till 
Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne senast den 25 
april -17. 

 

Upplysningar  Harald Wilhelmsson, tel 070-814 62 42 eller harald.wilh@gmail.com 
 

Bekräftelse  mejlas/skickas ut vecka 17. 
 
Kerstin Weman Thornell, skrivande journalist och författare, kommer att skriva ett referat 
från paneldebatten. 
Hennes senaste bok ”Just nu och för alltid” handlar om att vara anhörig till en person med 
psykisk ohälsa. Bokens huvudperson EvaMärta Granqvist har gjort en fotoutställning kring 
anhörigskapet och denna kan ses i Stadshallen den 3 maj. 
 
 

Välkommen med Din anmälan! 
 

Arrangörer: 

 
 
 
 
 
 
 

 

RSMH-Skåne   Libra Skåne  

http://www.schizofreniforeningarna.se/
mailto:harald.wilh@gmail.com


Anmälningsblankett 
 
 
Arrangemang: Öppet möte angående stöd till anhöriga/närstående till allvarligt 

psykiskt sjuka 

Datum: Onsdag den 3 maj 2017, kl 15.30 – 18.00 

Plats: Stadshallen, Sessionssalen, 2:a vån., Stortorget,  Lund 
 
 
 

Anmälan från:  ______________________________________  

 
Namn:  ______________________________________  

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  ______________________________________  

  __________________________________  
 (hit skickas bekräftelsen) 

Adress:  ______________________________________  

Postadress:  ______________________________________  

Telefon, dagtid:  ______________________________________  

Mobiltelefon:  ______________________________________  

E-postadress:  ______________________________________  

Specialkost:  ______________________________________  
 
 
 
Faktureringsadress: ________________________________  

  ______________________________________  

  ______________________________________  

Ev. ID-nr:  ______________________________________  

Övrigt:  ______________________________________  
 
 
 
 

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 25 april 2017 under adress: 

Christina Persson 
SVs Regionförbund i Skåne 
Fabriksgatan 2 F 
222 35 LUND 
  
 
 
Anmälan är bindande, återbud lämnade efter den 28 april debiteras. 
 
 
 
 
17-03/Cn 
 

Om du önskar an-
mäla fler personer, 
var god uppge alla 
namn med resp. 
adress (för att vi 
skall kunna skicka 
bekräftelse till alla 
deltagare).  

Ref.- /ID-nr eller 
dylikt skall anges vid 
anmälan. 
Det är upp till kunden 
att själv ta reda på 
vilket ref.-/ID-nr eller 
dylikt som ska belastas. 
Om ref.-/ID-nr. saknas 
innebär detta extra-
arbete för oss och 
kostnaden för detta 
kommer att faktureras 
er. 


