
Är du anhörig till en person med 
minnessvårigheter eller demenssjukdom? 

Här kan du få tips om vart du kan vända dig 
för att få information och stöd!
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Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Informerar om anhörigstöd, forskning och utveckling inom anhörigområdet.
Telefon 0480-41 80 20, www.anhoriga.se

Anhörigas Riksförbund
Är en rikstäckande organisation som är politisk och religiöst obunden, som 
stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den 
som vårdas. 
Telefon, 0340-154 40, www.ahrisverige.se

Ung anhörig
www.unganhorig.se

Svenskt Demenscentrum
Ett statligt kompetenscentrum som ger fakta inom området demens. 
Telefon 08-690 58 00, www.demenscentrum.se

Alzheimerföreningen i Sverige
Ett stöd för drabbade och anhöriga
Telefon 070-271 69 64, www.alzheimerföreningen.se

Demensförbundet
Arbetar för att förbättra förhållande för demenssjuka och deras anhöriga.
Telefon, 08-658 99 20, www.demensforbundet.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se ,  www.socialstyrelsen.se/publikationer
www.socialstyrelsen.se/aldre/anhorigstod 

Vårdalsinstitutet
Kunskapskälla, Leva med demens http://www.vardalinstitutet.net

Transportstyrelsen
www.transportstyrelsen.se 



I dag har närmare 150 000 personer i Sverige en demenssjukdom. Flera 
yrkesgrupper är delaktiga i vård och omsorg men utan anhörigas insatser 
skulle det inte fungera. När en person insjuknar i en demenssjukdom 
påverkar det anhöriga och deras livssituation. Som anhörig är det viktigt att 
veta vart man ska vända sig för att få information och stöd. 

För personer som genomgår minnesutredning inom primärvården bör 
anhöriga erbjudas och/eller informeras om:

•	 Vad basal demensutredning innebär
•	 Demenssjukdomar, symtom och behandling och uppföljning
•	 Samtal hos kurator eller psykolog
•	 Minneshjälpmedel och övriga hjälpmedel – som individuellt 

utprovas av arbetsterapeut.
•	 I samråd med patienten och anhöriga förmedla kontakt med 

kommunens socialtjänst för att få mer information om vilket stöd 
och hjälp som kommunen kan erbjuda.

För personer som genomgår minnesutredning inom 
Specialistsjukvården bör anhöriga erbjudas och/eller informeras om: 

•	 Vad utvidgad demensutredning innebär
•	 Demenssjukdomar, symtom, behandling och uppföljning
•	 Minneshjälpmedel och övriga hjälpmedel – som individuellt 

utprovas av arbetsterapeut.
•	 Samtal hos kurator eller psykolog
•	 I samråd med patienten och anhöriga förmedla kontakt med 

kommunens socialtjänst för att få mer information om vilket stöd 
och hjälp som kommunen kan erbjuda.

Kommunen ska erbjuda och/eller informera anhöriga om 
•	 Vilka stödinsatser som kommunen kan erbjuda 
•	 Möjligheten att ansöka om stödinsatser enligt socialtjänstlagen 

exempelvis trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet.
•	 Möjligheten att ansöka om stödinsatser enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade(LSS). Lagen omfattar enbart 
personer under 65 år.

•	 Anhörigstöd som exempelvis kan vara samtal, anhöriggrupper eller 
avlösning i hemmet. Stödet ska vara individuellt utformat.

•	 Hemsjukvård 

Samtliga bör informera om:
•	 Anhörigorganisationer och intresseföreningar
•	 Svenskt demenscentrum
•	 Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Fakta:
Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 10 § är kommunen skyldig att erbjuda stöd 
till anhöriga som vårdar eller stödjer närstående som är långvarigt sjuk eller 
äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Den närstående 
kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 2c § ska hälso- och sjukvården 
förebygga ohälsa, sjukdom eller skada.       

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2009:979 2g § ska hälso- och sjukvården 
särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom 2010 bör socialtjänsten och hälso- och sjuk vården erbjuda 
anhörigstöd i olika former.

 


