Nationellt kompetenscentrum anhöriga
deltar i EU-projektet Innovage och har tillsammans
med INRCA i Italien och Eurocarers utvecklat det
internetbaserade stödet för anhöriga.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka,
är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens
anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari
2008 och verksamhetsidén är att skapa och
utveckla möten mellan olika kunskaps- och
erfarenhetsformer som:




förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare,
brukare och deras organisationer
praktisk erfarenhet hos personal inom
anhörigstöd och äldreomsorg
organisatorisk- och policyerfarenhet hos
beslutsfattare

För mer information om Nationellt
kompetenscentrum anhöriga kan du besöka vår
webbsida:
www.anhoriga.se
För mer information om Innovage och InformCare
är du välkommen att kontakta:
Frida Andréasson, frida.andreasson@anhoriga.se
Elizabeth Hanson, elizabeth.hanson@anhoriga.se
Informationen i denna publikation representerar inte
nödvändigtvis Europeiska kommissionens ståndpunkter.

Innovage Eurocarers nätverk

Eurocarers, Rue Abbé Cuypers 3,
1040 Bryssel
0032(0)27412405
info@eurocarers.org
www.eurocarers.org
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Internetbaserat stöd för
anhöriga i Europa
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EuropeanAssociationWorkingForCarers
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I Europa ges 80% av vården/omsorgen i
hemmet av familjemedlemmar eller vänner.
Det kan ofta kännas tillfredsställande och

InformCare är en webbplattform,
vilket betyder att olika typer av stöd till
anhöriga finns samlade på den.

meningsfullt att stödja eller vårda en närstående, men det kan också vara svårt och
innebära utmaningar. Anhöriga som stödjer
eller vårdar en närstående upplever
psykologiska, fysiska, sociala och finansiella
påfrestningar. Anhörigas roll blir inte heller
alltid synliggjord i samhället.
Ett internetbaserat stöd (InformCare) till
anhöriga har implementerats i
27 EU-medlemsländer. Det har utvecklats
av INRCA and EUROCARERS inom
ramverket för projektet INNOVAGE FP7.

En del av plattformen består av information:
Det finns både information som är specifik för
svenska förhållanden samt information som är
mer generell för anhöriga i Europa.
Exempelvis:
 Information om stödinsatser
 information gällande lagar och ekonomi
 information

om

de

vanligaste

funktions- nedsättningarna hos äldre
 information och strategier om hur man kan
hantera sin situation som anhörig

kommunikationsmöjligheter:

samarbete med INRCA (ett institut för äldrefrågor i

Här finns möjligheter för anhöriga att komma i

anhörigorganisationer och forskningsenheter i

kontakt med, och kommunicera med, andra

EU-medlemsländer) utvecklat och koordinerat den

anhöriga

svenska versionen av InformCare.

exempelvis ett social nätverk.

i

en

liknande

situation

Bulgarien

Malta

Tjeckien

Polen

Tyskland

Portugal

Litauen

Slovakien

Luxemburg

Sverige

Information för arbetsgivare finns också för
följande länder:

En annan del av plattformen består av

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har i
Italien) och Eurocarers (En paraplyorganisation för

Information för professionella som möter
anhöriga i sitt arbete finns också för:
följande länder:

via

Bulgarien

Polen

Tjeckien

Portugal

Tyskland

Slovakien

Litauen

Sverige

Malta

Storbritannien
Projektet koordineras av
universitetet i Sheffield
www.innovage.group.shef.ac.uk

