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Dagens information 

hade lockat mest 

damer, men 

intresset var stort 

och samtalen ivriga 

redan när vi 

samlades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men innan det 

egentliga program-

met drog igång, 

passade Britt-Marie 

på att välkomna 

Berit Carlberg, 

välkänd sångerska, 

skådespelare och 

regissör och tillika 

Axelsbergsbo. 

Berit berättade om 

den planerade 

teatercirkeln, som 

det är tänkt att hon 

ska leda och hon 

uppmanade alla 

intressenter att 

höra av sig till 

Anne-Marie 

Bergström på tel. 

070-493 48 87. 



 

 

 

Anhörigkonsulent 

Ann-Katrin Forsman 

introducerade sedan 

upplägget på 

informationen:  

- Äldrestöd,  

- Anhörigstöd,  

- Fixartjänst,  

- Syn-och hörsel- 

   instruktörer och  

- Seniorhälsan på de  

   fyra Träffpunkterna 

skulle avhandlas i tur 

och ordning. 

 

Först alltså Äldre-

stöd, som är en 

förebyggande 

verksamhet. 

Personalen om 10 

personer håller till i 

Fruängsgården.  

 

 

 

Deras uppgift är att 

uppfylla Socialtjänst-

lagens ”ska”-krav. 

 

Hon inledde avsnittet 

Anhörigstöd med att  

förklara begreppen: 

Anhörig = 

Omsorgsgivaren, den 

som stöttar, hjälper 

och vårdar, och 

Närstående =  

Den som tar emot 

omsorgen. Det kan 

vara familjemedlem, 

vän eller granne.  



 

 

 

Ann-Katrin berättade om de 

olika möjligheterna som finns 

för anhöriga att få hjälp, både 

de behovsprövade 

insatserna… 

 

 

 

 

 

 

 

… och övrigt stöd och hjälp 

som anhörigkonsulenterna 

kan erbjuda. 



 

 

 

 

Klicka här för att via en direktlänk komma till Hägersten-Liljeholmens information om Anhörigstöd. 

De informationsbroschyrer som fanns på bokbordet i finns också i pdf-format  på hemsidan. 

Ann-Katrin avlöstes av 

Leena Daneshmand, 

som är syn-och hörsel-

instruktör i stadsdelen. 

 

 

 

 

 

Hon började med att 

informera om Fixar-

tjänsten och vad man 

kan - och inte kan - få 

hjälp med. 

 

Max 6 gånger per år kan 

man få hjälp och – på 

förekommen anledning – 

Nej, montering av IKEA-

möbler ingår inte… 

 

 

 

Sen var det dags för en 

bensträckare. Många 

passade på att förse sig 

med olika informations-

broschyrer som fanns på 

bokbordet. 

__________________ 

På Stockholms Stads 

hemsida är det lite 

knepigt att hitta fram till 

sidan med stadsdelens 

information om 

anhörigstöd. Här nedan 

finns en direktlänk. 

http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=86f9ab92865b4e79807fce8712d4dc44


 

 

 

 

Efter pausen fick 

föreningens egna syn-och 

hörselombud tillfälle att 

presentera sig. 

 

Först ut var hörselombudet 

Karin Blomgren. 

 

 

 

 

Sen kom synombudet 

Margareta Ingelman. 

 

Båda är medlemmar i vår 

förening och har en lång 

yrkeserfarenhet inom sina 

respektive ansvarsområden. 

Margareta rådde alla att 

med ett enkelt blodsocker-

prov på vårdcentraen kolla 

om man har risk för 

Diabetes 2 och därmed 

synrubbningar. 

 

Sen fortsatte stadsdelens 

syn- och hörselinstruktör, 

Leena, och även Eva 

Stigsdotter, som har 

samma funktion i Älvsjö 

stadsdelsnämnd, att lämna 

information om vad 

instruktörerna på den nivån 

kan erbjuda. 

 



 

 

 

 

De påpekade att även de , 

liksom anhörigkonsu-

lenterna, arbetar i huvudsak 

förebyggande. Men det är 

ändå mycket de kan hjälpa 

till med. 

 

 

 

 

 

 

För att låna hjälpmedel från 

Syncentralen vid nedsatt 

syn krävs remiss från en 

ögonläkare. 

 

 

 

 

 

 

Leena talade sig varm för 

att man inte ska låta sig 

förledas att köpa hör-

apparater för uppemot 30- 

40000 kronor. Man ska se 

till att det är ett låneavtal 

med Landstinget man 

undertecknar. Då får man 

apparater för 600 kronor 

(kostnad för utprovningen) i 

stället och har rätt att byta 

ut apparaterna vid behov. 

Tekniskt ska det inte vara 

någon skillnad. 

Hörselklinikerna Hörsam 

och Avesina m.fl. har gått 

ihop under namnet Audika, 

som finns både i Fruängen 

och Skärholmen. 



 

 

 

Seniorhälsan har s.k. 

Träffpunkter med aktiviteter 

för äldre på fyra ställen i vår 

stadsdel, nämligen 

Hövdingagården 

Trekanten 

Fruängsgården och  

Antikträffen.  

Där erbjuds både sociala och 

fysiska aktiviteter helt gratis. 

 

 

 

 

En annan uppskattad aktivitet 

är dagsutflykter under trygga 

förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

Slutligen avtackades de tre 

informatörerna av vårt eget 

kontaktombud i anhörigfrågor, 

Birgitta Airas. 

 

Birgitta berättade att hon själv 

hade fått mycket stöd och 

hjälp av bl.a. Ann-Katrin, när 

hon behövde det som anhörig 

under en svår period. 

 

Det blev mycket matnyttig 

information under mötet. 

Information som man kanske 

hoppas slippa utnyttja. Men 

det är förstås en fåfäng 

förhoppning… 

 


