
Anhörigprojektet



Hej och tack!



Vad är Anhörigprojektet?

”Vi ska med Anhörigprojektet uppmärksamma anhörigas situation och fördjupa 
förståelsen för hur man kan underlätta för och stärka anhöriga till personer med psykisk 
ohälsa. Hur kan anhörigas erfarenheter bidra inom vård och omsorg?”

ätstörningar, adhd, autismspektrat, schizofreni, bipolär, tvångssyndrom, 
depression, ocd, ångest, självskadebeteende, psykossjukdomar



Anhöriga drar ett stort lass och 
blir själva sjuka









74%
3% kunskap

51%

48% sjukskrivna



Studiecirkel uttryckande konst för anhöriga
Anhörighelg



Folder



Handbok för anhörigkonsulenter



Är det verkligen okej?

Ta hand om mig- hur då??!



70 
miljarder kronor



Anhöriga vet inte att det finns 
hjälp att få







> https://youtu.be/Byu2tCSV1As

https://youtu.be/Byu2tCSV1As


Film från manifestation



Vårdfilm
https://www.youtube.com/watch?v=wsixyH5vTZ4

https://www.youtube.com/watch?v=wsixyH5vTZ4


Anhöriga ses inte som en resurs



”Till exempel så instruerar vi vår personal att de 
ska förklara för patienterna att det är 
betydelsefullt att samarbeta med de personer 
som är viktiga för dem. Man kan börja med att 
fråga: Vilka vill du att vi ska kontakta?”



Har du fått/ställt någon ”anhörigfråga”?

• Vad kan vi bidra med för att du ska känna dig så trygg 
som möjligt?

• Vad behöver du för att trivas tillsammans med oss som är 
personal?

• På vilket sätt vill du vara delaktig?
• Hur mår DU som anhörig just nu?
• Vad längtar du efter?



Ett maratonlopp- inte ett 
sprintlopp





Frågor?



Tack för oss!



Kontaktuppgifter

www.nsph.se/anhorigprojektet

vemhjalper.se

ingrid.lindholm@nsph.se
0707-15 77 86

jenny.lindström@nsph.se
0707-17 75 72

kerstin.liljeblad@nsph.se
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