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Nationell anhörigstrategi 
– några konkreta förslag



Strategin har som utgångspunkt att anhöriga 
ska ha samma möjligheter som andra 
medborgare ur ett livsloppsperspektiv:

- Ha valfrihet att bestämma om de vill ta 
på sig en anhörigvårdarroll

- Ha samma möjligheter till utbildning, 
arbete och social delaktighet oberoende 
av kön, etnisk tillhörighet 
trosuppfattning, funktions-nedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 



Konkreta förslag:
1. Säkra finansiell och social trygghet   – egen ekonomi och 

pension. 
2. Balans mellan förvärvsarbete och vård av närstående. 
3. Förebyggande åtgärder för att motverka ohälsa hos anhöriga. 
4. Anhöriga som samarbetspartners inom vård och omsorg. 
5. Utbildning av personal inom kommun och landsting som möter 

anhöriga. 
6. Utbildning och träning för anhöriga samt validering av 

anhörigas färdigheter.
7. E-tjänster och välfärdsteknologi som anhörigstöd.
8. Möta anhörigas behov och utveckla ett evidensbaserat 

anhörigstöd.
9. Samverkan mellan kommun och landsting.
10. Säkra barnrättsperspektivet – barn och unga som anhöriga.  



Prioriterade områden av anhöriga 
och personal

1. Säkra finansiell och social trygghet   –
egen ekonomi och pension. 

5. Utbildning av personal inom kommun     
och landsting som möter anhöriga. 

8. Möta anhörigas behov och utveckla     
ett evidensbaserat anhörigstöd.



Prioriterade områden av 
beslutsfattare

1. Säkra finansiell och social trygghet   –
egen ekonomi och pension. 

9. Samverkan mellan kommun och 
landsting.



1. Säkra finansiell och social trygghet   – egen 
ekonomi och pension. 

 Nationella riktlinjer kring ersättning och 
kompensation för ekonomiskt bortfall till personer 
som vårdar och/eller stödjer en närstående.

 Vård av närstående ska vara pensionsgrundande om 
den sker utifrån ingånget avtal med kommunen.

 Rätt till semester för personer som vårdar och/eller 
stödjer en närstående på heltid.

 Tydligt uppdrag till kommunerna att skapa 
mötesplatser (även virtuella enligt Nka-modell) och 
uppmuntra bildandet av anhörigföreningar som kan 
fungera som dialogpart till kommunen.



Avslutande reflektion
Resultatet visar tydligt på behovet av en 
nationell anhörigstrategi som tydliggör 
kommunernas och landstingens 
ansvarsområden gentemot anhöriga på 
ett enhetligt sätt . Vidare att barn och 
unga anhöriga behöver 
uppmärksammas och få sina rättigheter 
tillgodosedda. 



Följ på Nka:s hemsida 
www.anhoriga.se

http://anhoriga.se/stod-och-kunskap/utveckling-
av-nationell-anhorigstrategi/
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Unga Omsorgsgivare

Barn och ungdomar som ger vård, stöd eller hjälp till en
familjemedlem eller annan person, som har en

funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, kronisk sjukdom
eller annat tillstånd
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Exempel på vårdande och stödjande uppgifter:

• Praktiska uppgifter (hushållsarbete, inköp, matlagning)

• Fysisk vård (t.ex. att hjälpa någon ur sängen)

• Personlig vård (t.ex. att hjälpa någon klä sig)

• Emotionellt stöd

• Att hantera familjens ekonomi

• Att hjälpa någon att ta sin medicin
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http://www.anhoriga.se/nkaplay/the-2nd-international-young-carers-
conference/2nd-international-conference-trailer/



ME-WE

Psychosocial Support for Promoting Mental Health and Well-being among 
adolescent Young Carers in Europe

Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga
omsorgsgivare i Europa 
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Övergripande syfte

– Att stärka unga omsorgsgivares resiliens

– Att förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande

– Att motverka negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer



ME-WE

smalandsbilder.se

Systematisk kunskapsinsamling

 Unga Omsorgsgivares (UO) situation

 Nationell policy

 Goda exempel 
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Tillsammans med unga omsorgsgivare 
utveckla, testa och utvärdera 
förebyggande insatser

 Me-We modellen – en 
gruppintervention

 Mobilapp

 Effektstudie 

Sprida kunskap och resultat nationellt och internationellt 



Ungdomar 15-17 år i Kalmar län

smalandsbilder.se

2 918 ungdomar besvarade enkäten
• Flickor: 51%
• Pojkar: 49%
• Transpersoner: 0,3%

665 av dem är unga omsorgsgivare (23%)
• Drygt hälften (55%) tar hand om, hjälper eller 

stödjer en eller flera familjemedlemmar
Mamma 50%
Pappa 36%
Syster 20%
Bror 18%

• Två tredjedelar (68%) tar hand om, hjälper 
eller stödjer en vän eller annan närstående

• Flera ungdomar (23%) gör båda delarna

• 9,5% utför omfattande vård och 
omsorgsarbete
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Hälsoproblem hos personerna 
som UO stödjer/hjälper

Familjemedlem

• Psykisk ohälsa 48%

• Rörelsenedsättning 30%

• Kognitiv nedsättning 22%

• Missbruk 16%

• Somatisk sjukdom 8%

Vän/annan närstående

• Psykisk ohälsa 77%

• Missbruk 22%

• Kognitiv nedsättning 19%

• Rörelsenedsättning 11%

• Somatisk sjukdom  4%

Foton: Paul Svensson, Jonas Nilsson
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Skattat hälsotillstånd
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Hälso- och skolproblem till följd av 
omsorgsansvaret

• Psykisk ohälsa 28%

• Tankar om att skada sig själv 11%

• Fysiska hälsoproblem 12%

• Upplever svårigheter i skolan 9%

• Tror att skolresultaten har påverkats 13%
negativt

• Har blivit mobbade, retade och 10%
andra har skämtat om dem
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smalandsbilder.se



ME-WE-modellen
 En förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats

 En målgruppsanpassad intervention som är en vidareutveckling av DNA-V 

modellen som har sin grund i ACT (Acceptance and Comittment Therapy) 

 Framtagen i samarbete med unga omsorgsgivare

 4 fysiska träffar och 4 träffar online via en mobilapp
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ME-WE-appen
 Kommunikation genom videomöte och möjlighet att chatta med varandra

 Att ställa frågor till vuxna experter och tillgång till anpassad information

 Att se filmer om unga omsorgsgivares berättelser

 Länkar till kvalitetssäkrade webbplatser med information och råd såsom 1177.se, 
mind.se, bris.se och raddabarnen.se



Rekrytering av ungdomar

• Informationsmöte för skolpersonal

• Vårdnadshavare får information om forskningsprojektet genom 
informationsbrev från skolorna. 

• Informationstillfälle för elever i grundskolans åk 9 och gymnasieskolans åk 
1-2 – lämna intresseanmälan via utvärderingen

• Skolpersonal informerar ungdomar som de tror tillhör målgruppen

• Ungdomar som anmäler sitt intresse för deltagande blir kontaktad av någon 
forskare i teamet genom sms/mail/telefonsamtal/fysiskt möte.

• Direkt efter den första kontakten får den unge ett separat informationsbrev 
och en blankett om informerat samtycke att signera.
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Genomförande av studien

• Stödgruppsinsatsen leds av en person från forskarteamet och en person från 
kommunen

• Gruppledarna får utbildning innan start, samt handledning under projektet.

• Ungdomarna får fylla i ett frågeformulär vid tre tillfällen
– Före och efter stödgruppsinsatsen och vid uppföljningstillfället

• Medverkan i studien är helt frivilligt och deltagarna kan välja att 
avsluta när som helst utan att behöva ange någon orsak eller att 
det ska få några konsekvenser. 

• Projektet har fått etiskt tillstånd
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Vi vill ha fler deltagande kommuner i 
projektet! 

Är du själv intresserad eller vet någon som kan vara det, kontakta 
någon av oss i ME-WE-projektets forskarteam.
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Information och kontakt - ME-WE 
www.anhoriga.se/samverkansprojekt/psykosocialt-stod-for-att-framja-psykisk-halsa-och-
valbefinnande-bland-unga-omsorgsgivare-i-europa-me-we/

www.me-we.eu

Rosita Brolin, e-post: rosita.brolin@lnu.se, telefon: 0470-708965
Lennart Magnusson, e-post: lennart.magnusson@anhoriga.se, telefon: 0480-418021
Elizabeth Hanson, e-post: elizabeth.hansson@lnu.se, telefon: 0480-418022

Foton: Paul Svensson, Jonas Nilsson
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Tack för visat intresse!
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