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Anhöriga i Sverige

 Åldrande befolkning globalt, nedskärningar i den offentliga vården, mer
specialiserad vård och omsorg ska ges i hemmet, mer ansvar på anhöriga

 Anhörig –släkting, vän, granne eller annan som ger hjälp, vård eller stöd till
en närstående

 Var femte person är anhörig – påverkan på anhörigas hälsa

 Anhöriga efterfrågar mer information, utbildning, stöd

 Ny teknik (E-hälsa/IKT) ses både nationellt och på EU-nivå som en väg att
hantera dessa utmaningar



Studie om anhöriga på ett socialt forum

EU-projektet Innovage: forskning och utveckling av en 
webbsida på internet för anhöriga till äldre i Europa. 
Sidan bestod av information och olika sätt att 
kommunicera. 

Syfte:
Att analysera hur identiteten som anhörig konstrueras 
och presenteras på ett online forum för anhöriga
- Hur de presenterar sig som anhöriga (identitet)
- Relationer och stöd som utvecklas mellan anhöriga
- Hur de förstår sig själva som anhöriga i relation till 

hälso- och sjukvård/äldreomsorg/socialtjänst

Foto: Paul Svensson, Nka



Resultat
• Majoriteten av anhöriga kvinnor
• Stöttat och vårdat en anhörig under en längre tid
• Mestadels partners

 Det osynliga jaget 
 Stöd och skapande av relationer

”Jag har känt att mina erfarenheter är värda något, att jag inte bara är en 
gammal dam i 70-årsåldern som ska sitta och vara tyst” 

 Anhörigidentitet i relation till professionella och hälso-sjukvård, omsorg, 
socialtjänst



Slutsatser - resultatens betydelse och användning i 
praktiken 
 Anhörigidentitet och nyttjandet av stöd
 betydelsen av att erkänna/uppmärksamma anhöriga, deras insatser och 

kunskap (anhörigas hälsa/identitet)
 internetbaserat stöd (ex forum) som en möjlighet 
 Anhöriga som ”co-experts” (förändring av kulturen i organisation och praktik) 

Relevans för den åldrande befolkningen och hälsa          Anhöriga får erkännande 
för det de gör och deras kunskap           kan/orkar ge ”rätt” stöd till sina 
närstående äldre (hälsa)          och löper själva mindre risk att bli nästa patient.

 Nästa steg: Stödprogram för/tillsammans med anhöriga 
till personer med hjärtsvikt
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