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Vilka är anhöriga 

• Vuxna och äldre, 18 - 
– närmare var femte vuxen vårdar 

hjälper eller stödjer en 
närstående,1,3 miljoner invånare 

– vanligast i åldrarna 45-65 år 
– omsorgens riktningar skiftar 

• yngre -  > barn 
• medelålders -  > föräldrar 
• äldre  -  > makar 

 

• Barn och unga, - 18 år ? 
 
(Socialstyrelsen, 2012) 

 



Anhörigas önskan 
• att få information  

• att bli respekterade 

• att få vara delaktiga  



Anhörigvänligt samhälle 

• Anhörigvänlig vård och omsorg 

för alla anhöriga 

• Anhörigvänligt arbetsliv 

• Utbildning om anhörigfrågor 



Uppdrag 
• skapa nationell överblick inom 

anhörigområdet 

• samla in, strukturera och sprida 
kunskaper och erfarenheter på 
anhörigområdet 

• stimulera och stödja utvecklingsarbete 
och implementering av kunskaper rörande 
anhörigas situation 

• bidra till högre kvalitet och 
produktivitet i vården och omsorgen 

• ta del av internationella erfarenheter och 
forskningsresultat. 



Verksamhetsidé 

Att skapa och ”bygga på” möten mellan olika 
kunskaps- och erfarenhetsformer som: 
 

• förstahandserfarenheter hos anhöriga, 
brukare och deras organisationer 

• beprövad erfarenhet hos personal 

• organisatorisk- och policyerfarenhet 
hos beslutsfattare 

• vetenskaplig kunskap och 
metodkunskap hos forskare 

 



NkAs anhörigområden 

Anhöriga 
till äldre 

Anhöriga 
till unga 
med flerfunk- 
tionsned- 
sättning 

Barn som 
anhöriga 

Arbets- 
givare 
för an- 
höriga 

Anhöriga 
och 
psykisk 
ohälsa 



• En interaktiv webbplats 
– www.anhoriga.se   

• Årlig systematisk litteraturgenomgång  
• Kunskapsöversikter 
• Ett virtuellt specialbibliotek om 

anhörigfrågor 
• Kartläggning av intressanta exempel  

– en del som filmreportage 

Lättillgängliga 
kunskapskällor 



Kunskapsspridning 

Fråga doktorn 

Fråga doktorn 

Konferens och mötesdagar Webbseminarier 
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• Anhöriga 

• Personal 

• Chefer 

• Politiker 

Konsultation och rådgivning 



Blandade 
lärande 
nätverk 

    En grupp människor som delar ett intresse, har 
någon form av expertkunskap och ett djupt 
engagemang att uppnå ett gemensamt mål. 

    Medlemmarna skapar lärande projekt, utbyter 
och delar kunskap, färdigheter och erfarenheter 
med varandra och lär av varandra. 
 

(Wenger, 1998 , Tolson et al 2006, Hanson & Magnusson 2009) 



Samverkansprojekt 
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Internationella aktiviteter 

• Internationell rådgivningsgrupp 
 

• Medlemmar i Eurocarers och internationella 
forskningsnätverk 
 

• Internationella reportage 
 

• Presentationer på internationella konferenser 
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Uppdrag Barn som Anhöriga  

• stödja utvecklingsarbetet för stöd till barn som 
anhöriga 

• långsiktigt bygga upp en bas för kunskaps-
produktion och kunskapsspridning, erfarenhets-
utbyte och lärande nätverk inom området 

 



Uppdraget gäller konkret 

• pilotprojekt med helhetsgrepp om stöd till barn 
som anhöriga i ett antal regioner/län  

• kunskaps- och erfarenhetsutbyte   

• material   

• kartläggning av antalet barn som anhöriga  

• kunskapsöversikt om metoder för stöd till barn 
som anhöriga. 

 

 



Tack! 

Hemsida: www.anhoriga.se 

e-post: lennart.magnusson@anhoriga.se 

Telefon: 0480-41 80 21 

Information och kontakt: 
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