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Bakgrund
Alla sjukdomar är i olika grad biopsykosociala och de sociala konsekven-
serna framförallt vid psykisk ohälsa är ett problematiskt och eftersatt 
område. Det sociala livet ”faller mellan stolarna” och är komplext för 
off entliga aktörer att verka i. Även om merparten med aff ektiva sjukdomar 
såsom diagnostiserad bipolär sjukdom och depression i Sverige får adekvat 
psykiatrisk behandling med farmaka och i viss mån samtal så har sjuk-
vården varken uppdraget eller resurser att agera i patienternas sociala liv i 
den omfattning som vore önskvärt. Men det är här i vardagens sociala liv 
som problem och friktioner uppkommer, svårigheter som också drabbar 
familj, vänner och arbetslivet på grund av personens förändrade känsloläge 
och okunskapen hos omgivningen att hantera situationen. Detta leder till 
att den drabbade får känslor av skuld och ofta döljer sina symtom för om-
givningen. 

Den tärande oro som uppstår tillsammans med att den drabbade gärna 
isolerar sig och riskerar att exkluderas än mer från det sociala livet kan 
ibland leda till större problem än sjukdomen i sig. Även om sjukvårds-
personalen är professionell och gör sitt bästa med diagnos, behandling 
och att följa upp patienten för att ”normalisera” den drabbades mentala 
status, kvarstår en komplex och smärtsam social problematik för många 
med psykisk ohälsa. 

Ideella organisationer och patientföreningar med olika former av mötes-
platser har länge varit ett värdefullt sätt för människor med olika former 
av psykisk ohälsa att få information och bryta sin isolering. Självhjälps-
grupper och anhöriggrupper enligt Balansmodellen är ett försök till ett 
mer djuplodande och formaliserat sätt att träff a likasinnade och utbyta 
erfarenheter och upplevelser. Modellen har visat sig vara en väl fungerande 
grupprocess för att lindra oro och förbättra välbefi nnandet hos de drabbade. 

Vår förhoppning är att Balansmodellen kan verka som grund för att starta 
och driva självhjälpsgrupper och anhöriggrupper, och vi ser det som ange-
läget att sprida, utveckla och etablera modellen så att fl er människor runt 
om i landet får tillfälle att delta och därigenom förbättra sin livssituation. 
En målsättning är att återkommande bjuda in olika intressenter som är 
engagerade i Balansmodellen till utvecklingsträff ar för att utveckla och 
förbättra modellen och i den mån det fi nns efterfrågan också anpassa 
modellen till andra diagnosgrupper.
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Balansmodellen är grundad på erfarenheter av deltagande och ledande av 
självhjälpsgrupper för personer med diagnosen bipolär sjukdom och 
depression samt ledande av separata anhöriggrupper. Modellen är
utvecklad och dokumenterad av:

Inhie Yang, Föreningen Balans Uppsala, företags- och marknadsekonom.  
Hon har drivit egna företag och har lång erfarenhet inom företagsutveck-
ling och ledarskap. Inhie Yang är diagnostiserad med bipolär diagnos 
sedan år 2010, hon har arbetat fram och utvecklat metodiken för själv-
hjälpsgrupper och anhöriggrupper enligt Balansmodellen.

Jan Friberg, med lång erfarenhet av processorienterat utvecklingsarbete 
och metodiker för förändringsprocesser. Han har arbetat som chef och 
styrelseordförande inom den biomedicinska industrin, företagshälsovård 
och konsultbolag med inriktning Ledarskaps-, Organisations- och Aff ärs-
utveckling. 

Anna-Maria Lundberg, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet 
Vuxenskolan i Uppsala län. Utbildad stress- och friskvårdsterapeut och 
före detta ordförande i Riksförbundet Balans samt i Föreningen Balans 
Uppsala län.

För mer information kontakta Riksförbundet Balans, tel 08-618 13 33, 
info@balansriks.se, www.balansriks.se eller 
Anna-Maria Lundberg, SV Uppsala län, tel 018-10 23 77, 
anna-maria.lundberg@sv.se 
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Om grupperna

Självhjälpsgruppen

Självhjälpsgruppen är sammansatt av individer som förstår och delar 
varandras sammanhang (när det gäller deras specifi ka psykiska ohälsa), 
vilket gynnar en otvungen stämning och att man vågar vara öppen med 
sina problem och utbyta erfarenheter av såväl praktiska som känslomässiga 
natur. Detta bidrar till en förbättring av den sociala känslan, många del-
tagare upplever ett förbättrat allmäntillstånd och välbefi nnande, potentiellt 
torde detta verka förebyggande på en negativ sjukdomsutveckling. 

Anhöriggruppen

I Anhöriggruppen har man upplevt sig få en bättre insikt och acceptans 
av att ta del av andras erfarenheter samtidigt som man känt en avlastning 
av att få lätta på trycket när man har träff at människor med likartad 
problematik.

Förhållningsrekommendationer  

Tystnadslöftet ger trovärdighet och trygghet samt skapar respekt för 
varandra. Utöver det uppmuntras gruppen att skapa sina egna trivselkoder, 
till exempel att man inte har starka dofter på sig på grund av allergirisk 
eller att tala om varför man uteblivit på träff en. Alla i gruppen är av lika 
värde och man ger inte råd om man inte ber om det. Alla ska få komma till 
tals men det är inget taltvång. Grupperna bör vara behovsstyrda baserade 
på empati och solidaritet för varandra. Studieförbundet Vuxenskolan gav 
2007 ut boken Att starta självhjälpsgrupper och förhållningsrekommen-
dationer som ledaren kan komplettera med vid behov. 

Syfte

Syftet med självhjälpsgrupper och anhöriggrupper enligt Balans-
modellen är att vara ett samtalsforum för att främja utbyte av 
erfarenheter och upplevelser, stärka den psykosociala rollen och 
därmed öka välbefi nnandet för deltagaren.
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Gruppledaren 
– en stabilisator
Gruppledaren/gruppledarna, som är studiecirkelledare i gruppen, har som 
uppgifter att vara stabilisator och koordinera mötet, bereda dagordningen, 
närvarolistan, markservicen och ha kontakt med Studieförbundet Vuxen-
skolan. Som gruppledare är man ansvarig för mötet och är först och sist i 
möteslokalen. Gruppledaren har naturligtvis rätt att delegera uppgifter 
och i övrigt handlingsfrihet att utforma träff arna på det sätt som gagnar 
gruppen bäst.  

När man utser gruppledare är det i första hand personer med integritet, 
lyhördhet och engagemang man söker. Personen ska koordinera mötet 
med avseende på agendan och tidsramarna men ska för övrigt inte vara 
dominant. Träff arna fi nns till för att utbyta erfarenheter och ventilera syn-
punkter så att en positiv återkoppling kan ske mellan deltagarna, och inte 
för något annat. Gruppledaren är också en av deltagarna som själv mår bra 
av att leda och delta i gruppen. Erfarenheterna visar att nya gruppledare 
till kommande grupper ska utses öppet och helst inom gruppen, av 
gruppen. Detta för att eliminera den osäkerhet och oro som kan uppstå 
när någon okänd tar över nästa grupp som aktiva deltagare ofta vill 
fortsätta i. 

Ett kontinuerligt och 
öppet framtagande av 
gruppledare är avgöran-
de för grupprocessens 
kvalitet och för att få 
igång fl er grupper. Ofta 
har den som blivit erbju-
den eller tillfrågad att bli 
gruppledare tidigare fått 
positiv feedback (åter-
koppling) och uppmunt-
ran från andra deltagare. 
Det fi nns fördelar att ha 
fl era gruppledare så att 
de kan alternera när den 
ena inte kan närvara på träff en, men det är alltid en som leder träff en. 
För att hålla verksamheten igång över tid är det nödvändigt att det fi nns 
fl era grupp ledare att tillgå både på kort sikt och på långt sikt. 
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Mötesstruktur   
Varje träff  omfattar två till tre studietimmar (oftast behövs tre studie-
timmar à 45 minuter) med lämpliga pauser, och på en termin rekommen-
deras minst åtta träff ar och max 12 träff ar. Gruppen bör bestå av fyra till 
åtta deltagare. 

Träff arna innehåller tre huvuddelar:

1) Rundan: Deltagarna inleder varje träff  med att berätta om det har 
hänt något särskilt sedan sist och hur dagsformen är. 

2) Dagens tema: Man har tidigare bestämt vilket tema som ska utgöra 
huvudpunkten för träff en. Innan temat diskuteras ska ämnet tydliggöras/
defi nieras så att gruppen har en samsyn på vad det är man diskuterar. 
Detta kan göras innan träff en av gruppledaren eller gemensamt under 
mötet. Lämpligt kan också vara att gruppledaren bryter ner temat i olika 
perspektiv. Detta gör att samtalet oftare blir mer konkret och konstruktivt 
och missförstånd undviks.

3) Refl ektion: Den sista delen av träff en refl ekterar man över det som 
sagts, hänt och upplevts under träff en. Och som avslutning är det lämpligt 
att bestämma nästa veckas tema.
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Avgränsningar
Deltagarna i självhjälpsgruppen har diagnosen 
gemensamt men består för övrigt av en heterogen 
skara människor avseende, ålder, socioekonomisk 
status, värderingar, kultur och etnicitet. Samverkan 
i gruppen bygger på ömsesidighet, respekt och 
tystnadslöfte samt att man sätter den gemensamma 
psykosociala situationen i fokus och avstår från 
religiösa och politiska diskussioner. 

Det har också visat sig att man bör avstå från diskussioner och rekom-
mendationer avseende psykofarmaka. Många har en lång erfarenhet av 
hur vissa mediciner fungerar just för dem, men dålig insikt och kunskap 
om hur samma mediciner kan påverka andra. Medicineringen är utprovad 
individuellt, med hänsyn tagen till personens specifi ka sjukdomsstatus, 
läkemedelsinteraktioner, överkänslighet och dosering baserad på vetenskap 
och beprövad erfarenhet av psykofarmaka. Detta är psykiatrins uppgift, 
inte självhjälpsgruppens.

Det är naturligtvis okej att prata om sorg och smärta vid en närståendes 
bortgång, men gruppen i sin helhet ska avstå ifrån att diskutera detaljer 
kring självmord och om olika tillvägagångsätt vid självmord. 

Man bör också avstå ifrån att antyda eller rekommendera en diagnos till 
någon i gruppen. Att diskutera diagnoser och sätta diagnoser på bekanta 
är en trend i dagens samhälle, liksom att det blivit ett vanligt fenomen i 
en del självhjälpsgrupper. Dock är en persons psykiatriska diagnos inte lika 
okomplicerade som benbrott och snuva och kan därför inte jämföras från 
en person till en annan. 
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Första träff en 
Vid första träff en går gruppledaren inledningsvis 
igenom ramarna för träff arna.

• Förhållningsrekommendationer. 
Fokus på tystnadslöfte. 
Det som sägs stannar i gruppen för gott.  

• Deltagarna kan inte förvänta sig att alla får 
lika mycket tid att prata vid varje träff . Samtalen 
ska i första hand styras av de olika erfarenheter, 
situationer och behov deltagarna har av ämnet.

• Deltagarna är välkomna att successivt komma med nya förslag och 
idéer på allt de tror kan förbättra och förstärka processen. Man ska 
dock inte förvänta sig att de alltid kan genomföras, framförallt inte 
momentant. 

• Ingen är förpliktigad att tala om man inte känner sig redo.

• Här kan man också ta upp de avgränsningar som det visat sig vara 
klokt från att avstå från att diskutera. 

Deltagarna presenterar sig

När detta är avklarat är det dags för deltagarna att presentera sig för 
varandra. Här börjar själva träff en och det har visat sig att en mer 
fördjupad och refl ekterande presentation är stimulerande för de 
kommande träff arna då temat återkommer. 

Följande presentation i tre delar är lämplig:

1. Identitet: Vem jag är – Jag heter Pelle, 47 år och är bilmekaniker ………
Gå varvet runt innan ni går vidare till nästa del.

2. Image: Hur jag tror att jag uppfattas av andra 
– Snäll, hjälpsam, inbunden, ombytlig …….....
Gå varvet runt innan nästa del.

3. Profi l: Hur vill jag vara och vill bli uppfattad 
– Omtänksam, solidarisk, driftig .....…..
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Brainstorm med temaförslag 

Genomför en brainstorm med temaförslag. Ju fl er förslag desto bättre 
och det är deltagarna som bestämmer vilka teman som ska diskuteras på 
kommande träff ar och det behövs inte någon turordning. Oftast hänger 
föreslagna teman ihop och det blir en naturlig övergång från gång till gång. 
Och gruppen kan ha fl era brainstorms under terminen. 

Tema nästa vecka

Bestäm temat för nästa veckas träff .

Förväntningar/Refl ektioner

Vilka förväntningar har jag på kommande träff ar? 
Dessa diskuterar gruppen sedan med utfallet vid åttonde träff en, 
hur det har blivit?

Finns det några aha-upplevelser på första träff en? 
Deltagarna refl ekterar över vad man har sagt och över vad man har hört. 
Alla träff ar bör avslutas med refl ektion.

Om tiden tillåter

Vem fi xar fi ka till nästa träff ? 
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Andra till åttonde träff en 
Dessa träff ar har samma uppläggning som första träff en.

1. Rundan: 
Hur har veckan som gått varit? Något speciellt? 
Hur är det just idag? Nuläge, dagsform?

2. Dagens tema 
3. Refl ektion: Några aha-upplevelser idag?

Fikapaus – när och hur detta ska ordnas bestäms i gruppen.

Åttonde och sista träffen

Upplägget är detsamma som övriga träff ar men deltagarna ges ett större 
utrymme att jämföra de förväntningar som man hade vid första träff en 
och återkopplar med hur det blev. Återkopplingen är viktig för att 
förbättra och förnya den fortsatta verksamheten. 

• Hur går vi vidare? 

• Ska vi ha fl er träff ar? 

• Ny grupp?
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Förslag på teman 
i självhjälpsgrupp
Gruppen kan ägna fl era träffar åt enbart identitet i fl era aspekter 
såsom självbild, självkänsla, självrespekt, självvärde, integritet 
och så vidare.   

1. Identitet

• Hur defi nierar man identitet i litteraturen?

• Hur resonerar fi losoferna? 

• Hur resonerar jag själv om min egen identitet?

2. Lära känna varandra i gruppen. Egna berättelser

• Detta är också en vidarespinning på defi niera Jaget = Jag-förstärkande.

3. Min grundpersonlighet och mitt sjukdomstillstånd

• Finns det någon skillnad på hur jag är nu och hur jag var tidigare, 
oavsett sjukdomen?

• Vilka är skillnaderna?

• Hur märker jag detta själv?

• Vad säger min omgivning?

4. Välbefi nnande, trygghet, självbestämmande

• Vad är välbefi nnande för mig?

• Hur skapar jag trygghet?

• Hur mycket får jag kompromissa för att bestämma själv?

5. Att känna igen tecken/tidiga tecken

• Hur kan jag lägga upp taktiken när jag börjar känna igen tidiga tecken? 

• Olika slags taktik vid olika status som mani, hypomani, depression, 
ångest och så vidare.
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6. Vardagsstrategier

• Att känna igen tecken, hur upptäcka tecknen?

• Vad behövs för att kunna lägga upp en bra strategi för att lättare 
hantera min situation? 

• Förutsättningar för att lägga upp strategin

• Hållbar kommunikation och kontaktnät

• Konkret åtgärdsplan, hur?   

• Hur vidmakthåller jag strategin? Uthålligheten och disciplinen?

Att känna igen tecknen och vardagsstrategi går ihop men dessa ämnen 
är mer lämpade att dela upp vid olika tillfällen så att det inte blir matta 
diskussioner. Här kan gruppen också välja att fördjupa sig genom att 
bryta ner till exempel ämnet hypomani i ännu mindre bitar.

7. Känna igen tidiga tecken vid hypomani 

• Vad är hypomani för mig? 

• Vilka konsekvenser blir det?

• Vilka är de tidiga tecknen?

• Hur kan jag varva ned? 

När gruppen har träff ats en eller två terminer har deltagarna lärt sig 
att bryta ner ämnet själva tillsammans. Det kan vara för att fördjupa sig 
eller diskutera andra vinklar på ett ämne de tidigare pratat om.

8. Min plats i samhället, självbild, självvärde och självrespekt

• Är det min inkomst som avgör min plats i samhället?  

• Är det min hälsa och arbetsförmåga som avgör min plats i samhället?

• Är det mina relationer som avgör min plats i samhälle? 
Har jag bra och stabila sådana, eller dåliga och ostabila?

• Kan jag själv defi niera min plats i samhället eller kan jag låta 
andra defi niera min plats? Vilka är de som kan defi niera min plats 
i samhället?

9. Känslor/rädslor

• Hur hanterar jag skamkänslor? 

• Varifrån kommer dessa skamkänslor? 

• Vad är jag rädd för?
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10. Hur ser verkligen ut för mig?

• Situationen – Hur ska jag tackla den vid olika stadier i ett skov?

• När avviker den just för mig men inte för andra. Varför?

11. Acceptans (den springande punkten = sjukdomsinsikten)

• Av mig först

• Av tillståndet

• Av familjer, vänner, släktingar, arbete, samhället etc.

12. Anhörigstöd (den avgörande biten för tryggheten)

• Vad vill jag ha av mina anhöriga?

• Vad behöver jag för att få det jag behöver?

• Vad behöver de anhöriga för att kunna stödja mig?

13. Relationer - Familjer, partner, vänner och arbetskamrater

• Hur påverkas min omgivning när jag är depressiv eller hypomanisk? 
Vad jag tror!

• Hur ska jag förhålla mig till min omgivning när jag är depressiv eller 
hypomanisk ?

• Hur kan jag underlätta det hela när jag ser att mina anhöriga mår dåligt 
på grund av att jag mår dåligt? Vad göra? 

14. Medmänniskor och professionalitet

• Vad kan jag förvänta mig av dessa och vad förväntas jag av dem?

• Min egen självbild, deras bild av mig och min bild av dem?!

15. Förväntningarna

• Vilka mål förväntas av mig själv inom närmaste månaderna och året?

• Vilka förväntningar och drömmar har jag på längre sikt, 
om fem år eller tio år?



15

16. Drömmar och livsmål

• Vilka visioner har jag i livet?

• Hur kan dessa bli verklighet?

17. Sårbarhet och stress

• Vad kan få mig ur balans eller bli sårbar?

• Hur hanterar jag stress? Vilka är riskfaktorerna?

• Vad kan jag göra för att förebygga risker och sårbarhet? 

18. Återhämtning

• Vad innebär återhämtning? Plan för återhämtning/Vad göra/Egen tid?

• Fokusera på det jag är bra på. Hur göra/Inställning till mitt liv?

• Hitta en nivå som är lagom för mig för att vidmakthålla vid den nivån.
Refl ektera!

19. Aktiviteter som jag mår bra av – prioriteringslista

1. Högsta prioriteringen och som jag inte helst kompromissar om!
2. Näst intill 1 
3. Flera aktiviteter som jag kan varva med efter mitt humör(?!)

På vilket sätt mår jag bra? Vidmakthållande! Vad göra? 

OBS! Familj, vänner, partners in crime, syskon osv. Om man går ut 
på stan och fi kar tillsammans är det en akttivitet, men personerna, 
till exempel pojkvän eller fl ickvän i sig är ingen aktivitet. Människorna 
runt omkring en är ett behov som är fl exibelt/tänjbart.

20. Stressa av/meditation/avslappning

• Vad betyder begreppet stressa av just för dig?

• Vilka metoder har du?

• Vad har du för erfarenheter?

21. Utveckling/Förändring

• Något du vill utveckla eller förändra?

• Några hinder?

• Hur kan de övervinnas? I små steg!



16

22. Mina starka och svaga sidor

• Vad kan jag göra för att vidmakthålla mina starka sidor?

• Hur kan jag omvandla mina svaga sidor till starka sidor? 

Det är inte alltid nödvändigt att bryta ner ämnet. Gruppen kan ta upp ett 
ämne och diskutera kring ämnet djupgående eller med stödjande frågor.

23. Sömn 

• Hur mycket är tillräckligt? 

• Hur hanterar jag eventuella sömnproblem? 

• När jag känner att jag inte sovit tillräckligt, vad göra?  
Köra som vanligt ändå eller ligga lågt?

24. Alkohol

• Hur förhåller jag mig till alkohol? 

• Hur påverkar alkohol min hälsa på sikt, inte just när jag dricker 
men dagen efter till exempel? 

• Vad händer egentligen när jag dricker? 

• Varför dricker jag överhuvudtaget? Är det värt det?

25. Ångest

• Vad kan jag göra på egen hand för att hantera min ångest? 

• Vilka är ångestframkallande faktorer? Exempelvis ansträngd 
ekonomi, tenta, prestationsångest = att vara lika duktig konstant 
eller oidentifi erbar ångest?

26. Sorg och smärta

• Vid skilsmässa, dödsfall, olyckor etc. Kring detta ämne kan gruppen 
prata om fritt och låta alla känslor komma fram.

27. Struktur 

• Hur kan jag strukturera upp och planera min vardag så att jag 
mår bättre? Egna exempel och erfarenheter. 
Prioriteringslista/rangordna aktiviteter /sysslor och vidmakthålla 
listan på sikt. 
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28. Hälsa

• Vad jag gör för att hålla mig i form? Samband med psykisk hälsa! 
Alla vet att fysiska aktiviteter och psykiska hälsa hänger ihop 
men hur och vad måste jag göra för att följa de fysiska rutinerna?

29. Åsiktsutbyte, tips och råd

• Hur kan jag ta vara på mina livshandlingar och erfarenheter 
på ett positivt sätt?

30. Depression

• Hur påverkas min omgivning när jag är depressiv?

• Hur ska jag göra så att det blir lättare att be om hjälp?

• Vad är viktigaste att göra först för att komma ur en depressiv period?

31. Hur skapar jag ett må-bättre-jag/stabilare jag?  

• Fysiska och psykiska förutsättningar?

32. Negativa attityder till psykisk ohälsa

• Har jag erfarenheter av det? Hur kan man bemöta det?

• Min egen inställning till psykisk ohälsa?

33. Berömda personer och förebilder

• Vilka personer har jag som förebilder, både kända och okända?

34. Vända negativt till positivt

• Att kunna vända negativa saker till positiva och positiva saker 
i sjukdomstillståndet.

35. Faser (egen journal)

• Triggande faktorer

• Tidiga tecken

• Episoder

• Eftereff ekter
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36. Musik och konsts påverkan på mig som bipolär

• Både positiva och negativa.

37. Terapiformer och vilken är den mest lämpade för mig?

• Till exempel grön terapi, hemläxor som jag sätter upp själv.

Låt temaidéerna fl öda fritt! och ”Vi ska ha kul tillsammans så att 
det blir lättare att prata om svåra saker och därmed lättare att 
hantera vår livssituation!

Kommentar från deltagare i självhjälpsgrupp

”Givande, lärorikt att utbyta erfarenheter och att se att 
man inte är ensam om sina problem. Då kan man komma 
på nya sätt att tackla sina svårigheter. Vi har väldigt roligt 
vilket gör det lättare att prata om svåra saker. Upplägget 
gör att det blir strukturerat och man vet innan vad temat 
blir. Alla får prata lika mycket eller lite om man vill.”  /Lisa

Kommentarer från deltagare vid 
åttonde träffen i självhjälpsgrupp

”Jag duger som jag är”
”Strukturen är enkel och gripbar, roligt dessutom!”
”Det var jobbigt i början, nu känns det jättebra, över förväntan.”
”Får tillbaka lyckokänslan.”
”Bättre koll, bra samtal.”
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Anhöriggrupp 

An
hö

ri
gg

ru
pp

en

Syftet med en anhöriggrupp är att skapa en atmosfär där man kan 
förmedla känslan av delaktighet i att ”hitta ett konstruktivt sätt att 
hantera sin vardag utan att förlora sig själv i det svåra i interaktion 
med andra i samma situation.” 

Man är inte ensam.

1.  Det är OK att känna sig otillräcklig.
2.  Det fi nns ingen skam i att man vill hjälpa sin närstående.
3.  Hitta ett sätt att hantera vardagen och fi nna stöd och råd genom 

interaktion med andra i samma situation.
4.  Att ha kul tillsammans och då kan man lättare prata 

om svåra saker därmed, hantera svårigheterna bättre.
5.  Man får ett tillfälle att prata om sin situation 

som anhörig, vilket avlastar vardagen.
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Gruppledare
Gruppledaren i anhöriggrupp kan gärna ha egen erfarenhet av bipolär
 sjukdom, vilket kan vara en fördel. Gruppdeltagare har resonerat så att 
en ledare som har samma svårigheter som sin närstående, och berättar 
om sina erfarenheter om sjukdomen, är ”ett ovärderligt tillfälle” för att 
snabbare kunna komma till insikt och acceptans. Ett alternativ till detta 
kan vara att bjuda in någon med egen erfarenhet till en av träff arna.
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Mötesstruktur
Mötesstrukturen är i stort sett den samma som i självhjälpsgruppen. 
Skillnaden är att man varvar med praktiska träff ar, som exempelvis 
med en anhörigkonsulent eller en landstingsjurist.

1. Rundan: Veckan som gått/Nuläge

2. Dagens tema

3. Refl ektion Aha-upplevelser
4. (Fritt ämne om tiden tillåter)

”Vi ska tillsammans hitta ett sätt att hantera vår situation utan 
att förlora oss själva i det ogynnsamma livsläget vi befi nner oss i, 
i interaktion med andra i samma situation.”
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Första träff en
1. Förhållningsrekommendationer. 

Tystnadslöfte. 
Det som sägs inom gruppen stannar här. 

2. Man är inte förpliktigad att tala 
om man inte är redo. 

3. Presentation av varandra.
4. Förväntningar. Vad förväntar man sig spontant 

av att vara med i gruppen?  
Förväntningarna nu jämför gruppdeltagarna 
vid sista/åttonde träff en.

5. Brainstorm/Temaförslag/Idéfl öde
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Andra till åttonde träff en 
– förslag på upplägg

Andra träffen

• ”Vardagsstrategi”  

• Hur kan jag hjälpa närstående vid olika faser i ett skov? 

• Hur gör jag så att jag själv inte går under? 

• Hållbarhet. Hur mycket kan jag lita på den närstående?

Tredje träffen

Bjud in en anhörigkonsulent från kommunens Anhörigcentrum. anhörigkonsulent från kommunens Anhörigcentrum. anhörigkonsulent
Frågor som kan ställas innan träff en.

1. Vad gör en anhörigkonsulent?
2. Vad kan hen göra för mig? Inte allmänt, utan specifi kt för en individ?
3. Finns det några aktiviteter för anhöriga som är just framtagna 

av anhöriga?
4. Om en anhörig har ett önskemål, en aktivitet eller idé som kan vara 

till gagn för många andra också, vart vänder jag mig till?
5. Vad kan jag kräva av samhället?
6. Som anhörig bär man ett stort moraliskt ansvar men inte de juridiska 

fördelarna, hur hänger det ihop?
7. Vi vill ha matnyttiga informationer som enkelt kan omsättas i handling 

men vi vet inte vad det kan vara, några tips och råd?

Fjärde träffen

• ”Vardagsstrategier del 2” 

• Vad behövs för att kunna lägga upp en bra strategi för att hantera 
min situation lättare? (förutsättningar att lägga upp strategin). 

• Hållbar kommunikation – kontaktnät.

• Hur vidmakthåller jag strategin? Uthållighet.
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Femte träffen

• ”Hur hanterar jag olika stadier i ett skov?”
1) Vid hypomaniskt/maniskt tillstånd
2) Depressiv period

Sjätte träffen

Träff  med Landstingets jurist, frågorna kan ställas innan träff en.Landstingets jurist, frågorna kan ställas innan träff en.Landstingets jurist

1.  Som anhörig bär man ett oerhört moraliskt ansvar, men får inte 
de juridiska fördelarna. Varför hänger det inte ihop?

2.  Vad har en patientombudsman för funktion? Hur kan en sådan 
föra talan för en anhörigs fördel mot sjukvården?

3.  Kan en anhörig begära en Lex Maria-anmälan? Om så är fallet, 
vilka konsekvenser kan det bli?

4.  Vilka kriterier krävs för att en anhörig kan vara god man?
5.  Hävning av köp gjorda i ett hypomaniskt/maniskt tillstånd, 

vilka gränser och kriterier?
6.  Att hantera dålig attityd/bemötande från personal är oftast mycket 

tärande för en anhörig. Vad har en anhörig för juridisk möjlighet att 
påverka sådant till det bättre?

7.  Finns det en juridisk möjlighet till en positiv särbehandling av anhörig 
som vårdar/stöttar en närstående?

8.  Hur tas barns/unga vuxnas rättigheter och välbefi nnande till vara 
som har föräldrar med psykisk ohälsa?

9.  Sekretesslagen? Ett överdrivet integritetsskydd som försvårar 
omständigheterna för anhörigas vårdinsatser?!

10.  Medbestämmanderätt som anhörig. Finns det sådant när det gäller 
sjuka, närstående personer som är över 18 år?

11. LPT/Vårdintyg. Praxis när och hur?

Juristens råd: Ge aldrig upp och det fi nns alltid lufthål.
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Sjunde träffen

• ”Aktiviteter som jag mår bra av och prioriteringslista”
1) Högsta prioriteringen och som jag inte helst kompromissar om!
2) Näst intill 1. 
3) Fler aktiviteter som jag kan varva med efter mitt behov (?!)

• På vilket sätt mår jag bra?

• Vidmakthållande! Vad göra? Glöm inte mig själv!

• OBS familjer, vänner, ”partners in crime”, syskon och så vidare.

Om man går ut på stan och fi kar tillsammans med en familjemedlem 
eller vänner är det en aktivitet, men personerna i sig är ingen aktivitet. 
Människorna runt omkring en är ett behov. Och ett behov är fl exibelt/
tänjbart.

Åttonde träffen

• Acceptans, utbyte av erfarenheter.

Utvärdering

• Behövs Anhöriggrupp? 

• Hur går vi vidare? Ny grupp?

• Vad var bra? Vad kan förbättras? 

• Några lärdomar? Vad tar ni med er?

• Kommentarer – Allmänt?

• Ta med till nästa gång – om ni vill fortsätta.
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Förslag på teman 
i anhöriggrupp

1. Sjukdomsinsikt  

2. Starka känslor

• Hur kan jag lättare hantera starka känslor vid manipulationer, apati, 
utbrott eller orimliga planer?

3. Tips och råd för mitt eget välmående 

• Jag vill tänka på mig själv utan att känna någon skuld och jag vill må 
bättre än så här?!

4. Vad kan jag kräva av samhället?

5. Studiebesök eller besök av en anhörigkonsult eller en jurist

6. Acceptans, Tolerans  

7. Vardagsstrategi

• Hur hjälper jag min närstående vid olika faser av ett skov? 
Och hur gör jag så att jag själv inte går under?

8. Att defi niera JAGET!

9. Gränser

• Var går gränsen? När är det ok att säga ifrån utan att må dåligt eller 
utan att känna skuldkänslor?

Kommentarer från deltagare vid åttonde träffen

”Ett ljus i mörkret”
”Fått snabbare insikt”
”Snabbare väg till acceptans”
”Öppning/Lufthål”
”Viktigt att höra andras erfarenheter”
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EGNA ANTECKNINGAR
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