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Utmaningar

• Individualisering, 
utvärdering och utveckling av anhörigstöd

• Samverkan och partnerskap i stöd och 
hjälp för anhöriga

• Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg

• E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare

• Bibehålla hälsa och förebygga ohälsa

• Etnicitet och anhörigomsorg

• ”Palliativ anhörigvårdare”

– ”sluta vårdandet”, särskilt boende och efterlevandestöd

• Information och utbildning



Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd (03.42 min), videopresentation



Anhöriga som kombinera 

förvärvsarbete

och anhörigomsorg
Ann-Britt Sand

• Inte mycket kunskap i Sverige men den 

problematik som framkommit i de lärande 

nätverken har en slående likhet med internationell forskning.

• Det är ofta svårt att kombinera förvärvsarbete och 

anhörigomsorg.

• Önskemål som framkommit i de lärande nätverken:

– individuellt/flexibelt stöd

– bra bemötande och god kvalitet på den offentliga omsorgen

– samordning

– ekonomiskt stöd



Individualisering, utvärdering

och utveckling av anhörigstöd
Marianne Winqvist

• Vad efterfrågas
– avlösning (flexibel och med kort varsel)
– information och kunskap
– någon att tala med
– att bli bekräftad, uppskattad och sedd
– ekonomisk ersättning.

• Anhörigstöd som ges är bra för många anhöriga, 
men vi vet inte vilka dimensioner eller vilket stöd 
som är bra för vilka anhöriga.

• Dokumenterad kunskap saknas om 
individbaserade, kvalitativa dimensioner i 
anhörigstödet samt om samtalets betydelse.

• Mycket av innehållet i dagens anhörigstöd är 
därmed osynliggjort.

http://www.anhoriga.se/Om-oss/Kontakt/Marianne-Winqvist/


Anhörigvårdares hälsa
Christen Erlingsson, Lennart 

Magnusson, Elizabeth Hanson

• Anhörigas hälsa påverkas, 
skyddas eller bräcks beroende på:

–anhörigas föreställningar om 
anhörigvårdandet

–anhörigas upplevelser av ömsesidighet i 
både familjerelationer och i relationer 
med involverad personal

–om passande stödinsatser finns 
tillgängliga



• Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp för 
anhöriga

• e-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare

• Samtal som stöd till anhöriga

• Etnicitet och anhörigomsorg

• ”Palliativ anhörigvårdare”

– ”sluta vårdandet”, särskilt boende och efterlevandestöd

Kunskapsöversikter
- pågående/planerade



Klara

• Individualisering, 
utvärdering och 
utveckling av 
anhörigstöd

Pågående

• Kombinera förvärvs-
arbete och anhörig-
omsorg

• e-tjänster och ny teknik 
för anhörigvårdare

• Samverkan och 
partnerskap i stöd och 
hjälp för anhöriga

Inspirationsmaterial



• "Att utveckla anhörigstöd - en fråga
om samspel och kommunikation”
Gunilla Matheny

• Socialstyrelsen och NkA informerar

• Seminarier – nya områden

– Bryt skam - om att vara anhörig till någon med psykisk sjukdom 
eller psykisk funktionsnedsättning, Ambassadörer från 
”Attityduppdraget”

– LSS i Vardagen - det finns alltid en lösning! Jessica Molin, 
mamma

– Samtalet - ett undervärderat anhörigstöd, Marianne Winqvist

– Etnicitet och anhörigstöd, Ann-Britt Sand

– Anhörigstöd i utveckling - resultat från utvärdering i tre län,
Ritva Gough, Eva Wikström och Karin Rehnblad

• Göteborg 21/10, Lund 11/11, Västerås 25/11 och Örnsköldsvik 7/10

Mike Nolan

Joan Hughes

Henk Nies

Höstens mötesdagar 



• Regionala mötesdagar
– Örnsköldsvik, 7/10, Göteborg, 21/10, Lund, 11/11, Västerås, 25/11

• En dag för Anhöriga, Stadshuset Stockholm, 9 okt

• Anhörigriksdagen, Varberg, 24-25 maj 

• Förseminarium till Anhörigriksdagen, 23 maj
– sökes två deltagare till planeringskommittén 

• Konferenser, seminarier, möten och utställningar

Mötesplatser



Nya blandade 

lärande nätverk med 

start januari

• Individualisering, utvärdering och utveckling av 
anhörigstöd
– Marianne Winqvist, lektor, Uppsala Universitet
– Jan-Olof Svensson, anhörigkonsulent, Växjö

• Arbetande anhörigvårdare - kombinerat förvärvsarbete 
och anhörigomsorg
– Ann-Britt Sand, lektor, Örebro Universitet
– Birgitta Olofsson, anhörigkonsulent, Kiruna

• Anhörigvårdares hälsa
– Christen Erlingsson, lektor, Linnéuniversitetet
– Jan-Olof Svensson, anhörigkonsulent, Växjö



FoU-projekt

• Anhörigstöd med mångfald
en förstudie tillsammans med Röda Korset 

• Kartlägga och under tre år följa utvecklingen av 
stödet till anhöriga i sju kommuner under tre år
en studie tillsammans med sju FoU-enheter

• Hjälp och stöd till närstående med inkontinens
en studie i Holland, Italien, Slovenien och 
Sverige i samarbete med Eurocarers och tre 
Kompetenscentrum i Europa



Internationell 
anhörigkonferens i Leeds



Utvidgning/permanentning

• Utvärdering våren 2011

• Ansöka om utvidgning

• Beslut om permanentning



Tack!

• Lennart Magnusson

tel: 0480-418021

e-post: lennart.magnusson@anhoriga.se

Hemsida: www.anhoriga.se

Telefon: 0480-41 80 20

Information och kontakt

Länssamordnarna
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