
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

Besöksadress:
Rosenhäll, Österled 2
E-post: anhorigcentralen@uddevalla.se
www.uddevalla.se

Har du frågor om Musslan?
Telefon 0522-69 67 73, 0702-28 07 01
E-post: musslan@uddevalla.se

Anhörigcentralen

Ger du  
stöd till någon?  
Då vill vi gärna  

hjälpa dig.

Inspirationsmiljö med smarta lösningar
På Anhörigcentralen har vi en 
inspirationsmiljö med smarta lös-
ningar och idéer. Här kliver du in 
i en lägenhetsmiljö som är inredd 
med kök, vardagsrum, sovrum och 
toalett. I lägenheten visar vi smarta 
lösningar och produkter som kan 
underlätta och skapa trygghet i din 
vardag. 

Du kan även få tips och idéer på 
hur du ljussätter ditt hem om du har 
en synnedsättning samt få prova 
detta i en verklighetstrogen miljö.
Lägenhetens fokus ryms inom om-
rådena syn, hörsel och kognition.

För info om öppettider kontakta: 
Tel. 0522-69 75 87

Välkommen att kontakta oss på Anhörigcentralen
Malin Elbing   0522-69 68 28
Elisabeth Bergström  0522-69 75 87
Marie Svensson  0522-69 75 88
Kerstin Dygd-Martinsson 0522-69 56 94
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Anhörigcentralen  
– ett stöd i vardagen
Anhörigcentralen – en trivsam 
träffpunkt som ligger på Rosen-
häll. Anhörigcentralen är en resurs 
för anhöriga i alla åldrar. Vår 
ambition är att ge råd och stöd för 
att du ska må bra och kunna leva 
ett hälsosamt liv. Verksamhetens 
innehåll formar vi tillsammans och 
vi tar gärna emot förslag och idéer.

Vem är anhörig?
Stödet från Anhörigcentralen 
erbjuds dig som är familjemedlem 
eller släkting, en god vän eller 
granne till någon som är långvarigt 
sjuk, äldre eller har en funktions-
nedsättning. 

Om Anhörigcentralen
Hos oss kan du få någon att sam-
tala med för råd och stöd. Du kan 
också träffa andra i liknande situa-
tion genom att delta i föreläsningar 
och utbildningar eller vara med på 
någon av våra friskvårdsaktivite-
ter.

Samverkan
Anhörigcentralen samverkar med 
övriga  kommunala verksamheter 
och  hälso- och sjukvården. Vi 
samverkar även med föreningar, 
kyrkor, organisationer, studieför-
bund och andra frivilliga. 

Vuxna och seniorer
Behöver du stöd i din roll som förälder. Lever du med eller stöttar 
en person med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller långvarig 
sjukdom. Stöttar du en äldre förälder eller annan äldre person.
   Är du senior och lever tillsammans med make/maka som behöver 
stöd eller hjälper du annan äldre person i sin vardag.

Unga anhöriga – 13 år och uppåt
Är du ung och har en förälder med allvar-
lig sjukdom? Kanske lever du tillsammans 
med ett syskon som har en funktionsned-
sättning? Vi vet att du inte är ensam om 
det. Hos oss får du någon att prata med 
eller kom och träffa andra tonåringar med 
liknande familjeförhållanden.

Kojan – Stöd till barn som anhöriga
Barn 7–12 år som lever tillsammans med 
en förälder eller syskon med långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning

Musslan är till för dig
som är 7–19 år med en förälder eller någon 
annan familjemedlem som missbrukar alkohol, 
använder droger eller mår psykiskt dåligt.

Barn och unga


