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omvårdnad gävle

Stöd för dig som hjälper,  
vårdar eller stödjer en anhörig



10 000 personer i Gävle 
stödjer, hjälper eller vårdar 
någon de bryr sig om. 

Är du en av dem?

Känner du igen dig? 

Då är du en anhörig, det vill säga en person som ofta eller kanske till och med 
dygnet runt hjälper någon nära som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en 
funktionsnedsättning. Det är ett viktigt men många gånger osynligt arbete 
som kräver mycket och det är lätt att glömma bort sig själv. Därför är det 
viktigt att du som hjälper också får stöd för att orka och för att må bra. 

Vi finns till för dig! 

Vi utgår alltid från din situation och tillsammans med dig tar vi fram en 
personlig lösning.  

Anhörigstöd i Gävle kommun har funnits sedan år 2000 och är ett av de 
mest utvecklade i landet. För att kunna fortsätta utveckla anhörigstödet 
samarbetar vi med lokala patient- och intresseorganisationer, volontärer 
och med dig som anhörig.



”Varje lunch ringer jag  
min pappa för att höra 

att allt är bra”

”Brorsan är bipolär, 
oron finns alltid där”

”Min syster är född  
med Downs syndrom”

”Min fru har just fått  
veta att hon har en allvarlig  
sjukdom, jag känner mig  
så förvirrad”



Stödsamtal 

”Ibland vet jag varken ut eller in ...” 

På Anhörigcenter har du möjlighet att samtala  
och få hjälp att sortera tankar och funderingar. 
Det handlar om ett medmänskligt samtal utan 
journaler eller remisser. Om du har svårt att 
komma till Anhörigcenter kan vi komma hem till 
dig. Samtalen är kostnadsfria och vi har självklart 
tystnadsplikt. 

Om det passar dig bättre finns möjlighet till 
stödsamtal via nätet med ljud och bild, till exem-
pel via Skype eller FaceTime. Kontakta oss för att 
boka en tid.

 

Föreläsningar 

”Det var verkligen en aha-upplevelse, 
jag fick både ny kunskap och en massa 
bra tips”

Anhörigcenter erbjuder möjlighet att ta del av 
föreläsningar och seminarier som kan fungera 
som inspiration, kunskap och påfyllning i varda-
gen. Det kan till exempel handla om ”Att leva 
tillsammans med någon som har en psykisk 
sjukdom”, ”Dåligt samvete för allt jag gör och inte 
gör ”eller” Information om att flytta in på särskilt 
boende”. Vissa föreläsningar filmas och finns 
tillgängliga på Anhörigstödsportalen eller på 
www.gavle.se/anhorigstod

Anhörigstöd erbjuder



Må bra-aktiviteter 

”Det känns i kroppen att ständigt vara 
till hands för någon annan” 

På Anhörigcenter kan du ta del av ”prova på-akti-
viteter”, till exempel avslappningsövningar, yoga 
och taktilmassage.  
 

Teknik 

”Det passar mig bäst att vara med i en 
anhöriggrupp på nätet på kvällstid” 

Anhörigstöd erbjuder olika stödformer utan 
fysiska gränser genom Virtuellt anhörigstöd – en 
stödform på internet. Där finns t.ex. möjlighet att 
delta i anhöriggrupper, ta del av information, 
nyheter, kunskap och utbyta erfarenheter. 

Motivation och hembesök 

”Ibland orkar och hinner jag inte leta 
information själv, då är det skönt att få 
hjälp att hitta rätt”  

Vi kan hjälpa till att motivera och vägleda. Har du 
svårt att komma till Anhörigcenter kan vi komma 
hem till dig.  

Gemenskap och fredagsaktiviteter 

”Det blir ett avbrott i vardagen bara att 
komma iväg, göra något tillsammans 
och träffa andra, det behöver inte vara 
så avancerat …” 

Anhörigcenter är en mötesplats. Både du och den 
du vårdar är alltid välkomna, du behöver inte ha 
något speciellt ärende. 
 

Råd, stöd, vägledning och samverkan 

”Det är ju inte jag som är sjuk...men när 
jag själv får hjälp att orka kan jag vara 
ett så mycket bättre stöd.” 

Anhörigstöd har lång erfarenhet av vad det 
innebär att vara anhörig och kan hjälpa dig med 
kontakter inom till exempel kommunen, lands-
tinget och föreningar. Du kan också få tillgång till 
en lättillgänglig webbtjänst, Anhörigstödsporta-
len, där anhöriga och medarbetare enkelt loggar 
in och både kan ge och ta del av information. 

Anhörigombud 

”Min fru bor på äldreboende, det är 
jätteviktigt att jag får känna mig delaktig”

På kommunens särskilda boenden och i hem-
tjänsten finns anhörigombud med specialkun-
skaper kring anhörigfrågor.  Anhörigombud finns 
också på sjukhuset. Anhörigombudet ska ta 
tillvara anhörigas intressen och kan vara en länk 
mellan dig och verksamheten.

Anhöriggrupper 

”Det känns tryggt att prata med 
andra - som förstår” 

I en anhöriggrupp kan du öka dina kunskaper om 
vad det innebär att vara anhörig. Du får råd och 
tips om hur du på olika sätt kan underlätta och 
hantera vardagen, du får utbyta erfarenheter och 
kan få kraft av andra i liknande situation. Kan 
inte du komma till Anhörigcenter finns möjlighet 
att delta i anhöriggrupp via nätet. Kontakta oss 
för mer information . 
 
 



Kontakta Anhörigcenter

Telefon: 026-17 23 23
E-post: anhorigcenter.omv@gavle.se                              
Webbplats: www.gavle.se/anhorigstod
Postadress: Anhörigcenter, Box 825, 801 30 Gävle

Anhörigcenter är en del av anhörigstödet i Gävle kommun. Här 
kan du få råd som underlättar vardagen, träffa andra i liknande 
situation och koppla av en stund. Stödet ska stärka dig som 
anhörig och bidra till ökad livskvalitet, gemenskap, kunskap 
och aktivitet.

Vårt mål är att vara ett Anhörigcenter där du får svar på just 
dina frågor och funderingar. 

Vi arbetar för att du som anhörig ska få en bättre livssitua-
tion och för att förebygga ohälsa. 

Det kostar inget att besöka Anhörigcenter och våra medar-
betare har tystnadsplikt.

Övrigt stöd för anhöriga i Gävle kommun

•	 Dagverksamhet
•	 Avlösning i hemmet
•	 Avlösningsvistelse på Villa Milbo eller Villa Brynäs

För dessa insatser behövs ett biståndsbeslut, ansök hos 
Omvårdnad Gävles biståndsenhet, telefon 026-17 80 00.

Välkommen till Anhörigcenter

QR-koden går till www.gavle.se/anhorigstod

Ta del av senaste nytt! 

Gilla vår sida på Facebook  
”Anhörigstöd i Gävle” och 
ta del av nyheter, bilder 
och diskussioner.

Besök Anhörigcenter

Adress: Nygatan 9 1tr, Gävle
Öppettider: måndag till fredag kl. 11-17. Övriga tider 
efter överenskommelse. 

Har du inte möjlighet att komma under dessa tider, 

kontakta oss så ordnar vi en annan lösning.



Anteckningar

Kontakt


