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Siffror i korthet 

• Totalt finns 85165 platser på särskilt boende för äldre i Sverige.

• Endast 20% av äldre personer över 80 år har någon form av hemtjänst.

• Anhörigas insatser till sköra äldre uppskattas motsvara 11 miljarder kronor årligen.

• Cirka 160 000 personer lever med demens i Sverige idag.

• Merparten förväntas leva i ordinärt boende.

• Anhörigas insatser är en avgörande del av omsorgen av personer med demens.

• Oftast är det en sammanboende partner eller ett barn som är huvudsakliga 
omsorgspersonen. 



Anhörigskap

Anhörigskap kan innebära en generellt försämrad 
livskvalitet hos den anhörige, men kopplas till 
negativa effekter på specifika områden i den 
anhöriges liv: 

• Stressrelaterade problem 

• Psykisk ohälsa

• Fysisk ohälsa (inklusive tandhälsa)

• Färre social kontakter

• Ekonomisk utsatthet  

PowerPoint stock image 



Anhörigskap

Att vara anhörig är dock inte ensidigt negativt och 
anhörigskap har kopplats till flera positiva effekter på 
den anhöriges livssituation. Exempelvis

• En känsla av tillfredställelse 

• Meningsfullt eller meningsskapande 

• Stärkta känslomässiga band 
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Anhörigskap

Att ge omsorg, stöd eller vård ska vara frivilligt men…

• Anhöriga ger omsorg, stöd eller vård på grund av 
kärlek.

• Anhöriga ger omsorg, stöd eller vård på grund av 
löften.

• Anhöriga ger omsorg, stöd eller vård på grund av 
sociala eller kulturella normer. 

• Anhöriga ger omsorg, stöd eller vård på grund av 
brister i välfärden. 
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Anhörigskap

Vägen in i anhörigskapet är sällan medveten… 

• Det är en process som grundar sig i relationen till 
den närstående  

• Förändringar av etablerade familjeroller innebära att 
man behöver omvärdera bilden av sig själv i relation 
till den närstående 

• En dynamisk process där självbilden ställs mot den 
omsorg, stöd eller vård man ger 
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Anhörigskap

• Flera faktorer påverkar hur anhörigskapet ser ut och hur individen påverkas av att 
vara anhörig. Exempelvis:

• Ålder
• Hälsa 
• Socialt nätverk
• Relation till närstående  

• Personer som lever i en parrelation med en person med demenssjukdom har 
uppmärksammats som särskilt sårbara för att drabbas negativt av att ge omsorg, 
stöd eller vård. 



Partnervårdare

Personer med en parrelation till deras närstående 
skiljer sig från andra anhöriga och påverkas 
annorlunda 

• Äldre med sämre hälsa 

• Sammanboende 

• Starkare vilja att vårda

• Ger mer och oftare omsorg, stöd eller vård 
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Partnervårdare

Personer som har en parrelation till personen med 
demens skiljer ut sig på flera olika områden:

• Upplever närhet 

• Att det känns bra att vårda

• Är i större utsträckning medvetna om att de har 
rätt att få stöd från kommunen. 
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Vilka utmaningar och behov av stöd? 

Beteendeförändringar, bristande kommunikation, sorg och förlust är särskilt 
betungande för partnervårdare 

”Jag upplever att vi inte längre kan prata med varandra; tystnaden när han inte själv tar 
upp något samtalsämne och inte kommer ihåg vad vi pratade om för fem minuter sedan 
känns väldigt tungt. Det känns bara så dumt alltihopa.” 

”Det svåraste är avsaknaden av intressanta och givande samtal - det blir bara en 
envägskommunikation!”

”I känslorna ingår också känsla av förlust och sorg, den är alltid närvarande och gnager”



”Det är en segdragen tid. Man sliter mycket själv innan 
man hamnar hos rätt handläggare och får veta vad det 

finns stödinsatser som går att få”



Partnervårdares uppfattning av stöd
Vilket stöd önskas?

• Information om vilket stöd som finns 
tillgängligt och hur man tar del av stödet.

• Få information om sin partners 
demenssjukdom 

• Få hjälp i att ge vård och stöd 

• Möjlighet att kunna ägna sig åt egna 
aktiviteter och få en paus från att ge vård och 
stöd. 

• Att det skulle finnas möjlighet för personen 
med demens att få göra aktiviteter som hen 
tycker om att göra.

• Att få tillgång till fysiska stödsamtal, 
individuellt, eller i en anhörigstödsgrupp. 

Hur ska stöd ges?

• Att stöd finns tillgängligt när man som mest 
behöver det

• Att personalen behandlar personen med 
demens och partnervårdaren med värdighet 
och respekt. 

• Att stöd kan förbättra livskvalitet för både 
partnervårdare och person med demens och 
fokuserar på bådas behov. 

• Partnervårdare angav även att det är av stor 
eller mycket stor vikt att det finns en 
personalkontinuitet.  



Vilka ytterligare områden har 
vi observerat?

”Jag skulle behöva få prata mer om sorgen och 
saknaden efter den han var, han som var så skärpt, 
uppfinningsrik och händig. Jag är så ledsen för att mitt 
stora stöd i livet  blivit en helt annan person”

”Vårat sexliv har helt försvunnit, något som jag 
saknar. Nu säger vi god natt med en puss och kramas 
mycket sällan. Jag känner mig mer som omsorgsgivare än 
som hans fru.”



” Jag har gått igenom en sorgeprocess, men är ändå 
tacksam för allt vi haft gemensamt dessa år.”

Röster från deltagare



Det finns flera förväntningar och normer i samhället som rör anhörigas roll och ansvar 
– är det något som syns i er verksamhet? 

• Hur då? 
• Hur påverkar det eller påverkar det inte? 

Hur bemöter ni anhöriga i er verksamhet? 

• Som medutförare av vård och omsorg? 

• Som utomstående åskådare?

• Eller som något annat? 



Kontakt:

• E-post: mfk@du.se

• Twitter: @MFalkJohansson 
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