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Förståelse är en förutsättning
för ett bra bemötande!
Trialog betyder samtal mellan tre parter, i det här fallet
anhöriga, egenerfarna och professionella. Nu finns konkreta metoder för att underlätta förståelsen för varandra,
för allas bästa.
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Trialog – Att se anhöriga som samspelare. En
webbutbildning för professionella inom sjukvård
och omsorg. Fritt tillgänglig på:
www.anhoriga.se/webbutbildningar
Om att ta det allvarliga

på allvar…

För beställning av material eller bokning av
föreläsning/workshop inom området anhörigkompetens, maila: rakel.lorner@brackediakoni.se
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Kontakta oss gärna!
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