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Välkommen till Närmare var femte person i vuxen 
ålder vårdar, hjälper eller  

stödjer en närstående. Även barn 
ger ibland omfattande hjälp och 

stöd till föräldrar eller syskon.

Hos Balans kan du som  
anhörig bland annat delta i  

samtalsgrupp, gå vår anhörig- 
utbildning och delta i vårt  

anhörigforum på nätet.

Ge livet en chans 
tillsammans i Balans

Riksförbundet Balans vänder sig till  

anhöriga som har någon med diagnoserna 

bipolär sjukdom, dystymi, depression och 
utmattningssyndrom i sin närhet. 
 
På Riksnivå arbetar vi för att synliggöra 

anhöriga och i våra lokalföreningar ordnas 

samtalsgrupper, caféträffar och andra  

aktiviteter där du som anhörig har  

möjlighet att träffa andra med samma eller 

liknande erfarenheter.

Balans bygger på principen om allas lika 

värde och vår ledstjärna är med- 

mänsklighet, lyhördhet och respekt. Här 

möts du av omtanke och förståelse för din 

situation då vi har många anhöriga med 

erfarenhet i våra föreningar.

Anhörig 



En anhörigs historia
  Balans

Riksförbundet Balans är en ideell, opolitisk 
oberoende patient- och anhörigorganisation för 
affektiv sjukdom. 

Vi sprider kunskap om bipolär sjukdom, dystymi, 
depression och utmattningssyndrom.

Förbundet informerar och stöder både sjuka och 
anhöriga och vi arbetar för att skapa en bred 
förståelse för psykiska sjukdomar och  
förbättrade attityder för människor med psykisk 
ohälsa.

Balans informerar och påverkar beslutsfattare 
inom kommuner, landsting och regioner. 

Vi finns i dag representerade i hela landet genom 
14 föreningar med totalt över 1000 medlemmar 
och vi växer!

    Mer info och för att bli medlem  

     www.balansriks.se

Vad finns det för stöd?
Det är kommunen som enligt 

socialtjänstlagen ska erbjuda olika 
former av stöd åt anhöriga.  Vilken 

form av stöd du kan få skiljer sig 
mellan olika kommuner.

Min hustru har bipolär sjukdom.  

Jag visste ingenting om denna sjukdom när vi gifte 

oss, men en tidig morgon när jag skulle till jobbet 

förstod jag att hon hade suttit uppe hela natten i full  

verksamhet. Sprudlande av energi.  

Jag var sömndrucken och utvilad och hon var glad 

och pigg. 

Hon hade tidigare berättat om sin diagnos och nu 

kom den mig in på livet som anhörig.  

Hennes självinsikt, samtal med mig och  

kontinuerlig läkarkontakt lärde mig att hantera de 

maniska tillstånden utan att personligen ta åt mig 

av skarpa kommentarer i stort såväl som smått.

“När min hustru befinner sig i 

ett depressivt tillstånd,  

är det lättare att hantera  

situationen. 

I det maniska tillståndet är 

jag mycket mer sårbar som 

den känsliga person jag är”

Per, anhörig

Det uppskattas att det finns drygt 1,3 
miljoner anhöriga i Sverige som  
hjälper eller vårdar en närstående

För anhöriga kan det vara svårt att 
sätta tydliga gränser för sig själv och 
sin närstående i den gemensamma 
relationen vilket kan leda till egen 
psykisk ohälsa

Som anhörig har man inga skyldig- 
heter att ge vård eller stöd till  
närstående oavsett relation utan all 
anhörigvård ska alltid grundas på 
frivillighet

Kontakt med andra anhöriga i  
liknande situation har visat sig vara 
betydelsefullt för att orka hantera sin 
egen situation


