
Hjärtats hus
Här hälsar volontärer dig välkommen redan i dörren - du 
som lever med en sjukdom som förändrat ditt liv. Lika 
välkommen är du som närstående eller vän. En sjukdom som 
förändrar livet kan tex vara diabetes, cancer, kol, hjärt- och 
kärlsjukdomar. Mötesplatserna håller öppet eftermiddagstid 
i Jönköping, Eksjö, Värnamo och Tranås. Vi erbjuder bl a 
lustfyllda aktiviteter, föreläsningar, samtalsgrupper, fika, 
biblioterapi och olika former av fysisk rörelse. Allt utifrån 
besökarens önskemål och behov. Ingen anmälan krävs.

Mer information och öppettider: https:/www.1177.se (sök 
Hjärtats hus) 
Vi finns också på Facebook och Instagram.

Fysisk aktivitet
Att träna har många positiva hälsoeffekter, förutom att 
det är kul och ger energi visar en rad studier entydigt på 
nyttan av fysisk träning i samband med kronisk sjukdom. 
Till exempel så motverkar träning den starka trötthet och 
kraftlöshet som många drabbas av när man exempelvis 
genomgår en cancerbehandling. Tillsammans med Region 
Jönköpings län erbjuds träning för dig som har en kronisk 
sjukdom och vill komma igång med träning. Finns på flera 
platser i länet.

För mer information: https://www.1177.se (sök Fysisk aktivitet 
för dig med kronisk sjukdom eller cancersjukdom)

Lärcafé 
I ett lärcafé får du lära dig mer om din sjukdom och stärka 
dig i din vardag. Konceptet bygger på att gruppdeltagarna 
har liknande diagnos/symptom eller är anhöriga, och styr 
innehållet med egna frågeställningar. Exempel på grupper 
kan vara; hjärtsvikt, Parkinsons sjukdom eller sömnrubbning. 
Lärcaféer ges även digitalt. Gruppen träffas vid fyra-fem 
tillfällen, en gång i månaden under fyra månader.

Läs mer och anmälan: www.1177.se (sök Lärcafé)

Självhjälpsgrupper
Ibland tror man att man är helt ensam… men så behöver det 
inte vara. Alla kan hamna i en situation då livet förändras. 
Det kan vara arbetslöshet, cancer mitt i livet, separation, 
stress, att vara anhörig, sjukdom och sjukskrivning eller 
annat i vardagen som påverkar livssituationen. Grupper ges 
nu också digitalt. 

Läs mer och anmälan: www.1177.se (sök Självhjälpsgrupp)

Nyfiken på nya mötesplatser 
och nätverk?

2023



Patientstödjare
En patientstödjare kan hjälpa till med frågor som 
vårdpersonalen inte alltid kan svara på, och som bara 
kan besvaras om man har erfarenhet som patient. 
Patientstödjarna kan inte svara på alla frågor, och inte 
heller relatera till allt, men kan vara ett stöd och lyssna som 
medmänniska med egen erfarenhet.

I Region Jönköpings län finns patientstödjare med egen 
erfarenhet av att vara patient eller närstående i vården.

Du når alla patientstödjare via: patientstodjare@rjl.se

Patrik Blomqvist

patrik.blomqvist@rjl.se 0702-47 87 17
Tis-tors, kl 9:00-12:00

Jag finns på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Har 
mångårig erfarenhet från sjukvården med min 
diabetes, njursvikt, påsdialys, bloddialys och är 
också njurtransplanterad.

Ann-Charlotte Lundquist

ann-charlotte.lundquist@rjl.se 010-24 34 439
Mån, ons, fre, kl 9:00-15:00

Jag finns på Höglandssjukhuset  i Eksjö. Efter en 
trafikolycka drabbades jag av whiplash, smärta 
och tinnitus. Jag har också övrig erfarenhet av 
sjukvården.

Henrik Ånfors

henrik.anfors@rjl.se 0730-72 36 68
Mån, tis, tors, fre kl 8:00-13:00

Jag finns på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Jag 
har erfarenhet av reumatisk sjukdom, mag- och 
tarmsjukdom, stroke och epilepsi.
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Passion för livet
Ger dig som senior kunskap och verktyg för att själv kunna 
ta ansvar för och skapa ett hälsosamt liv. Seniorerna träffas 
vid sex till tio tillfällen på så kallade Livscaféer. Under ledning 
av utbildad handledare samtalar gruppen om teman som tex 
naturligt åldrande, fysisk aktivitet, förebygga fall, mat och 
dryck, social gemenskap och läkemedel. Mellan livscaféerna 
provar deltagarna själva att göra egna förändringar utifrån 
aktuellt tema.

Passion för livet finns nu även digitalt med träffar vid två 
tillfällen i det vi kallar Hälsosam senior. 

Läs mer och anmälan: https://www.1177.se (sök Passion för 
livet)

More to life
More to life-samtalscafé är för dig ung vuxen eller vuxen 
som vill dela tankar och erfarenheter med andra och få nya 
idéer och perspektiv kring hälsa. MTL-samtalscafé utgår från 
ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för ökat 
psykiskt välbefinnande. Under caféerna ligger fokus bland 
annat på:  Vad är viktigt för dig? Vad är hälsa för dig och hur 
tar du hand om dig själv i din vardag? Hur kan man bryta 
invanda mönster?

Träffar sker vid 5-6 tillfällen med ca åtta deltagare. Samtalen 
handleds av en MTL-coach. 

För mer information och kontakt: https://www.1177.se (sök 
More to life)

Recovery College - ett lärandecenter
Återhämtning handlar om att du ska kunna leva ett liv som 
du trivs med och där du själv, inte den psykiska ohälsan, har 
kontrollen. 
Kurserna syftar bl a till att öka kunskap om och förståelse 
för psykisk ohälsa och återhämtning, stärka egenvård 
samt stärka självkänsla och självförtroende och visa på 
möjligheter bortom psykisk ohälsa 

Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla - såväl 
privatpersoner som yrkesverksamma. 
Läs mer och anmälan: https://www.1177.se (sök Recovery 
college) 

Du som har erfarenhet av att vara patient eller närstående 
har mycket att bidra med i utvecklingen av hälso- och 
sjukvården samt kommunernas verksamhet. I Jönköpings 
län finns nätverken Levande biblioteket, personer med 
framförallt erfarenhet av den kroppsliga vården, och Peer 
som samlar personer med erfarenheter från psykiatrisk 
vård. Du kan till exempel bidra genom att föreläsa, ingå i 
förbättringsteam, bidra i utbildningssammanhang, utveckling 
av exempelvis informationsmaterial mm.

Läs mer och anmälan: https://www.1177.se (sök Vill du dela 
med dig av din erfarenhet?)

VILL DU BIDRA MED 
DINA ERFARENHETER?


