
Anhörigstöd 

- Tingsryds kommun 

Om du tänker på detta sätt… 

”Jag orkar inte mer” 

”Nu börjar jag se ljuset i tunneln igen” 

”Du lovade ju att du inte skulle dricka ikväll igen” 

”Det var inte såhär jag hade planerat att mitt liv skulle bli” 

”Jag känner mig så ensam” 

”Varför har du förändrats” 

 

Är det inte ovanligt att du känner såhär… 

Ensamhet  Skam  Uppgivenhet 

Ilska   Sorg   Glädje 

Förtvivlan  Hopp  Lycka 

 

Många lever med närstående som mår dåligt. Du är inte ensam. 

Du är precis lika viktig som din närstående. Hos oss kan du 

berätta om hur du mår och hur du har det. 

Det kan vara svårt att ta första steget och prata med en  

utomstående, men varför inte ge det ett försök? 

 

   Vi finns här för dig! 



Stöd och trygghet Målet med anhörigstöd är... 

Den omsorg som utförs av familj, släktingar och vänner är 

mycket omfattande. Den beräknas vara två gånger så stor som 

samhällets insatser. 

Att stödja någon nära anhörig eller närstående är ofta ett tungt 

arbete som tar på krafterna psykiskt. Som anhörig kan man 

känna sig ensam utan någon att ställa frågor till. Anhörigstödet 

är därför till för att hjälpa den som stödjer, det innebär att sam-

talen handlar om dig och hur du mår som anhörig.  

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som 

vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en 

funktionsnedsättning. 5 kap. 10 § socialtjänstlagen 

 

Anhörigstöd innebär… 

Syftet med att stödja anhöriga är framförallt att minska  

anhörigas psykiska belastning. Den anhöriga kan genom stöd 

och samtalskontakt, ökad kunskap och information få en  

förbättrad livssituation, samtidigt som risken för ohälsa kan 

minskas. Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet och 

stödet, som ska vara individuellt anpassat, ska medverka till 

ökad livskvalitet för den som stödjer, det vill säga den anhöriga. 

 

   Anhörig - Den som stödjer 

  Närstående - Den som tar emot stöd 

… att höja livskvaliteten för den som står vid sidan om. 

Du som stödjer en närstående är välkommen att kontakta kom-

munens anhörigstödssamordnare för att få det stöd du behöver 

och har rätt till. 

Vilket stöd kan jag få? 

Du kan bland annat få följande insatser: 

• Någon som kan förmedla kontakter inom kommunen. 

• Enskilda samtal på valfri plats genom personliga  

möten, telefon, mail och sms. 

• Hjälp att hitta information om den problematik du berörs av.  

• Delta i gruppverksamheter. 

• Föreläsningar i det ämne som är riktat för dig som anhörig. 

• Avlösning.  

 

Vem kontaktar jag? 

Om du eller någon du känner behöver stöd kan ni förmedla 

namn och telefonnummer till medborgarkontoret  

0477-44 100 

Du kan även kontakta anhörigsamordnare direkt på 

070-570 34 48 eller via mail: kim.georgssonheinvall@tingsryd.se 

Om du är under 65 år. 

Är du över 65 år når du anhörigsamordnare på 

072-889 22 79 eller via mail: harriet.bellborg@tingsryd.se 

 


