
Projekt Delaktighet och Stöd

Den osynliga handen 
– konferens om en bortglömd anhöriggrupp



Konferens om en bortglömd anhöriggrupp

Ett utökat föräldraskap
Konferensen uppmärksammar en bortglömd 
anhöriggrupp – föräldrar till vuxna döttrar och 
söner med funktionsnedsättning. Många av de 
här föräldrarna tar ett stort omsorgsansvar trots 
att de vuxna ”barnen” har stöd från samhället,  
ett stöd som inte alltid är tillräckligt. Under  
dagen kommer det att ges en bakgrund till varför 
det ser ut som det gör, vad det innebär och vad 
man kan göra åt det. 

Det här är en dag för dig som möter föräldrarna; 
biståndshandläggare, anhörigkonsulent, omsorgs-
personal, teammedarbetare på habiliteringen, 
politiker, företrädare för en organisation eller 
själv är förälder till en vuxen dotter eller son med 
funktionsnedsättning.

Läs hela programmet på nästa sida. 

Möten med mening
Vi har samlat föräldrar, forskare, intresseorgani-
sationer och myndigheter, som alla delar med sig 
av olika tankar och perspektiv. Moderator under 
dagen är Karin Klingenstierna. Det blir också ett 
och annat igenkännande leende, när Göteborgs 
improvisationsteater vrider och vänder på ämnet.

Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika. 
Med en väl tilltagen lunchtid hoppas vi att du kan 
hitta ett trevligt lunchställe i närheten, du betalar 
lunchen själv. 

Konferensen är kostnadsfri, men om du anmält 
dig och inte kommer tar vi ut en avgift om 200 kr.

Anmäl ditt namn, telefonnummer och ev. behov 
av tolk till katarina.harstrom@brackediakoni.se 
eller 031-50 27 65, senast den 17 oktober.

Välkommen!
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Datum: Onsdagen den 19 november

Tid: 8.30 – 16.00 

Plats: Stadsmuséet, Norra Hamngatan 12 i Göteborg

Vi kallar konferensen ”Den osynliga handen” – efter de föräldrar som får 
vardagen att fungera för sina vuxna döttrar och söner med funktions-
nedsättning. Man får inte finnas, ska inte finnas, men måste finnas – när 
stödet från samhället inte räcker till. 

Projekt Delaktighet och Stöd drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Anhörigas 
Riksförbund och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar – Göteborg 
och finansieras av Arvsfonden. 



Program

08.15 – 08.30 Öppna dörrar för registrering

08.30 – 08.50 Välkommen och Introduktion med kortfilmen ”Den osynliga handen”

08.50 – 09.35 Varför behöver föräldrar ta ett omsorgsansvar när det finns  
 så mycket stöd från samhället? 
 Anna Whitaker, docent i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola målar upp en  
 bild av välfärdspolitiken i Sverige. När beroende  inte är politiskt korrekt, var  
 hamnar då anhörigomsorgen till personer med funktionsnedsättning?

09.35 – 10.00 Kaffe/te och smörgås

10.00 – 10.40 Ett annorlunda föräldraskap

 Kajsa Råhlander är förälder och författare till ”Jag önskar att hon dör före mig”.  
 I boken skildras föräldrar som har barn med kognitiv funktionsnedsättning. Deras  
 engagemang för sina barn fortsätter in i vuxenlivet och föräldrarna oroar sig för   
 hur det ska gå för dem i framtiden när de själva inte längre orkar. Kajsa berättar  
 om dessa föräldrars, och sitt eget, liv. 

10.45 – 11.25 Vad innebär det utökade föräldraskapet? 

 Samtalsmottagningen för anhöriga ger samtalsstöd för anhöriga till någon med  
 funktionsnedsättning och som har kontakt med Habiliteringen i Uppsala län. Här  
 berättar Maria Wanker och Ulla Johansson Palm om sitt arbete vid mottagningen  
 och om vad som kommer upp i samtalen.

11.30 – 12.10 Föräldrar behöver mer stöd. 

 Philippe Jolly och Emelie Juter från Riksrevisionen beskriver granskningen ”Stödet  
 till anhöriga omsorgsgivare” där det visar sig att många anhöriga tvingas ta ett större  
 ansvar för sin närstående än de orkar med. 
 
12.10 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.15 Gbgimpro

 Göteborgs improvisationsteater lyfter dagens ämne och vrider och vänder på de  
 frågor som kommer upp för att väcka tankar och engagemang, allt i improvisations- 
 teaterns form där allt kan hända! 
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Program, forts.
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14.20 – 15.30 Vad kan vi göra för att det ska bli bättre? 

 Paneldiskussion mellan:
 Kajsa Råhlander, förälder och författare
 Jonas Bokstedt, förvaltningsjurist Överförmyndarförvaltningen, Göteborg
 Henrik Petrén, generalsekreterare RBU
 Eva Olofsson (V) 
 Bengt Eliasson (Fp) 
 Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och medarbetare på NKA
 Projekt Arbetsgivare för anhöriga
 Med flera

15.30 – 16.00 Avslutning och kaffe/te och kaka 


