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Hjälp- och stödinsatser i hemmet 
 

 
Frågorna besvaras med ett kryss för det svarsalternativ som bäst stämmer in på Dig själv. 

 

 
1. Har Din närstående haft några hjälp- och/eller stödinsatser enligt socialtjänstlagen 
 under de senaste tre månaderna? 
 
 1 Ja 
 2 Nej; om NEJ gå till fråga 3 på sidan 1 
 
 
2. Markera de hjälp- och stödinsatser Din närstående haft under de senaste tre 
 månaderna och hur mycket? (Flera alternativ kan anges) 
 
 1 Matdistribution Antal portioner/vecka |___|___|___| 
 2 Hemhjälp (serviceinsatser) Timmar/vecka  |___|___|___|  
 3 Hemhjälp (personlig omvårdnad) Timmar/vecka  |___|___|___|  
 4 Hemhjälp kväll   
 5 Hemhjälp natt   
 6 Ledsagare    
 7 Personlig assistent Timmar/vecka  |___|___|___|  
 8 Avlösarservice i hemmet Timmar/vecka  |___|___|___|  
 9 Dagverksamhet/daglig verksamhet Besök/vecka |___|___|  
 10 Demensdagvård Besök/vecka  |___|___|  
 11 Hemvårdsbidrag Kronor/månad  |___|___|___|___|  
 12 Trygghetslarm, kroppsburet 
 13 Närstående anställd som vårdgivare 
 14 Korttidsboende 
 
 
3. Markera den typ av hemsjukvård Din närstående haft under de tre senaste 
 månaderna och hur många gånger? (Flera alternativ kan anges) 
 
 Ja Nej Vet ej 
 1 2 3  Hemsjukvård, dagtid   
 1 2 3 Hemsjukvård, kvällstid 
 1 2 3 Hemsjukvård, nattetid 
 
 Hemsjukvård antal besök/månad av: 
 
 Läkare |___|___| Sjuksköterska |___|___| Undersköterska |___|___| 
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Din nuvarande situation 
 

 
4. Känner Du dig trött och utarbetad? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
5. Känner Du dig ensam och isolerad på grund av Din anhöriges problem? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
6. Tycker Du att Du får ta för mycket ansvar för Din anhöriges väl och ve? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
7. Känns det ibland som om Du skulle vilja fly undan hela den situation Du  
 befinner Dig i? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
8. Ställs Du inför rent praktiska problem i vården som Du tycker är svåra att lösa? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
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9. Kan Du bli sårad och arg på Din anhörige? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
10. Tycker Du att Din hälsa har blivit lidande på grund av att Du tagit hand om  
 Din anhörige? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
11. Har Din anhöriges problem lett till att umgänget med andra, till exempel släkt och 
 vänner, minskat för dig? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
12. Finns det något i Din anhöriges bostad som gör det besvärligt att ta hand om 
 honom eller henne? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
13. Känner Du dig bunden av Din anhöriges problem? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
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14. Känner Du dig besvärad av Din anhöriges beteende? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
15. Leder Din anhöriges problem till att Du inte kan göra det Du hade tänkt göra  
 vid denna tid i livet? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
16. Tycker Du att det är fysiskt påfrestande för dig att ta hand om Din anhörige? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
17. Tycker Du att Din anhörige tar så mycket tid att Du inte får tillräckligt med tid 
 för dig själv? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
18. Oroar Du dig över att Du inte ska kunna ta hand om Din anhörige på rätt sätt? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
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19. Kan Du ibland skämmas över Din anhöriges uppförande?  
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
20. Finns det något i omgivningen runt Din anhöriges hem som gör det besvärligt 
 att ta hand om honom eller henne? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
21. Har det inneburit någon ekonomisk uppoffring för Dig att ta hand om  Din anhörige? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
22. Tycker Du att det är psykiskt påfrestande för Dig att ta hand om Din anhörige? 

 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
23. Har Du ibland en känsla av att livet behandlat Dig orättvist? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
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24. Hade Du tänkt Dig att livet skulle vara annorlunda i den åldern Du är i nu? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
25. Undviker Du att bjuda hem vänner och bekanta på grund av Din anhöriges problem? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Nej, knappast 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Ja, i hög grad 
 
 
26. Jämfört med Ditt allmänna hälsotillstånd de senaste tolv månaderna är  
 Ditt hälsotillstånd i dag? 
 
 1 Bättre 
 2 Oförändrat 
 3 Sämre 
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Känsla av samhörighet 
 

 
Här följer några frågor som berör skilda områden i livet. Varje fråga har sju möjliga svar.  
Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på Ditt svar. Siffran 1 eller 7 är svarens 
yttervärden. Om Du instämmer i det som står under 1, så ringa in 1:an; om Du instämmer i  
det som står under 7, så ringa in 7:an. Om Du känner annorlunda, ringa in den siffra som  
bäst överensstämmer med Din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

 

 
27.  När Du talar med människor, har Du då en känsla av att de inte förstår Dig? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Har aldrig 

den känslan 
     Har alltid 

den känslan 
  

 
28.  När Du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade 

Du då en känsla av att det 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Kommer 

säkert inte 
att bli gjort 

     Kommer 
säkert att bli 

gjort 
  

 
29. Tänk på de människor Du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står 

Dig närmast. Hur väl känner Du de flesta av dem? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Tycker 
att de är 

främlingar 
 

     Känner dem 
mycket väl 

 
 
30. Har Du en känsla av att Du inte riktigt bryr Dig om vad som händer runt omkring Dig? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

sällan eller 
aldrig 

 

     Mycket ofta 

 
 
31.  Har det hänt att Du blev överraskad av beteendet hos personer som Du trodde Du 

kände väl? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Har aldrig 

hänt 
     Har ofta 

hänt 
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32.  Har det hänt att människor som Du litade på har gjort Dig besviken? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Har aldrig 

hänt 
     Har ofta 

hänt 
  

 
33.  Livet är: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Allt i genom 

intressant 
     Fullständigt 

enahanda 
  

 
34.  Hittills har Ditt liv: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Helt saknat 

mål och 
mening 

     Genom-
gående haft 

mål och 
mening 

  
 
35.  Känner Du Dig orättvist behandlad? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

sällan/aldrig 
  

 
36.  De senaste tio åren har ditt liv varit: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Fullt av 

förändringar 
utan att Du 
visste vad 
som skulle 

hända 
härnäst 

 

     Helt förut- 
sägbart utan 
överraskande 
förändringar 

 
 
37.  De flesta saker Du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Helt 

fascinerande 
     Fullkomligt 

urtråkiga 
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38.  Vilket påstående beskriver bäst hur Du ser på livet? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Det går 
alltid att 
finna en 
lösning 
på livets 

svårigheter 
 

     Det finns 
ingen 

lösning 
på livets 

svårigheter 

 
 
39.  När Du tänker på Ditt liv, händer det mycket ofta att Du: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Känner hur 
härligt det 
är att leva 

     Frågar Dig 
själv varför 
Du över- 

huvudtaget 
finns till 

  
 
40.  När Du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Alltid 

förvirrande 
och svår att 

finna 
 

     Fullständigt 
solklar 

 
 
41.  Är Dina dagliga sysslor en källa till: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Glädje och 
djup till- 

fredsställelse 
 

     Smärta 
och leda 

 
 
42.  I framtiden kommer Ditt liv förmodligen att vara: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Fullt av 

förändringar 
utan att Du 
vet vad som 

händer 
härnäst 

 

     Helt  
förutsägbart 

och utan 
överraskande 
förändringar 
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43. När något otrevligt hände tidigare brukade Du: 

 
1 2 3   4 5 6 7 

Älta det om 
och om igen 

     Säga ”Det 
var det”  

och sedan 
gå vidare 

  
 
44.  Har Du mycket motstridiga känslor och tankar? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket ofta 

 
     Mycket 

sällan/aldrig 
  

 
45.  När Du gör något som får Dig att känna Dig väl till mods: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Kommer Du 

säkert att 
fortsätta att 
känna Dig 

väl till mods 

     Kommer det 
säkert att 

hända något 
som förstör 
den goda 
känslan 

  
 
46.  Händer det att Du har känslor inom Dig som Du helst inte vill känna? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

sällan/aldrig 
  

 
47.  Du är inställd på att Ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Helt utan 
mål och 
mening 

 

     Fyllt av mål 
och mening 

 
 
 
48.  Tror Du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som Du  
 kan räkna med? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Det är Du 
säker på 

     Det tvivlar 
Du på 
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49.  Händer det att Du har en känsla av att Du inte exakt vet vad som håller på att hända? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

sällan/aldrig 
  

 
50.  Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. 

Hur ofta har Du känt det så? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Aldrig      Mycket ofta 

  
 
51.  När något har hänt, har Du vanligtvis funnit att: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Du över- 

eller under-
värderade 

dess 
betydelse 

 

     Du såg 
saken i  

dess rätta 
proportion 

 
 
52.  När Du tänker på svårigheter som Du troligtvis kommer att möta inom viktiga  
 områden av Ditt liv har Du då en känsla av att: 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Du alltid 

kommer att 
lyckas 

övervinna 
svårig-
heterna 

 

     Du inte 
kommer att 

lyckas 
övervinna 

svårig-
heterna 

 
 
53.  Hur ofta känner Du att det inte är någon mening med de saker Du gör i Ditt dagliga liv? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

sällan/aldrig 
  

 
54.  Hur ofta har Du känslor som Du inte är säker på att Du kan kontrollera? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket ofta      Mycket 

sällan/aldrig 
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Vård av närstående - A 
 
 

Här följer några exempel på olika sätt att klara vården av en nära anhörig. 
Läs varje påstående och sätt ett kryss i lämplig ruta. 

 

 
55. Har fasta rutiner och följer dem. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
56. Avreagerar mig genom att säga ifrån, höja rösten etc. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
57. Diskuterar problemen med någon jag har förtroende för. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
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58. Ser till att få tid för mig själv. 
  
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
59. ”Ligger steget före” och planerar det som skall göras i god tid. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
60. Försöker se humoristiskt på situationen. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
61. Inser att det alltid finns någon som har det värre än jag. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
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62. Biter ihop tänderna och försöker gå vidare. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
63. Tänker på alla fina upplevelser jag tidigare haft med den jag vårdar. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
64. Tar reda på så mycket som möjligt om orsaken till ett problem. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
65. Inser att den person jag vårdar inte kan rå för situationen. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 



Frågeformulär tillägg anhörig 15 

 

 
66. Tar en dag i taget. 
  
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
67. Försöker få så mycket praktisk hjälp som möjligt av övriga familjemedlemmar. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
68. Ser till att den person jag vårdar aktiveras så mycket som möjligt. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
69. Anpassar miljön i hemmet för att underlätta vården. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
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70. Inser att situationen är bättre nu än tidigare. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
71. Försöker få så mycket hjälp som möjligt från professionell vård och andra 
 servicefunktioner. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
72. Tänker igenom problemen och försöker hitta en lösning. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
73. Gråter ut när så behövs. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
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74. Accepterar situationen som den är. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
75. Kopplar av tankarna från vården genom att läsa, titta på TV etc. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
76. Struntar i problemen och hoppas att de löser sig av sig själv. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
77. Försöker förhindra att problemen uppstår. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
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78. Förlitar mig på en stark personlig eller religiös övertygelse. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
79. Tror på mig själv och min förmåga att klara situationen. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
80. Glömmer problemen en stund genom att dagdrömma etc. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
81. Har full kontroll över mina tankar och känslor. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
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82. Piggar upp mig med mat och dryck, eller annat. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
83. Litar på min erfarenhet och den kunskap jag fått. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
84. Prövar olika lösningar tills jag hittar någon som fungerar. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
85. Tar reda på vad som är viktigast och koncentrerar mig på det. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
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86. Försöker se det positiva i varje situation. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
87. Är bestämd och talar om för den jag vårdar vad jag förväntar mig av honom/henne. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
88. Inser att man inte kan skylla problemen på någon. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
89. Försöker bli av med överskottsenergi och känslor genom promenader, simning 
 och annan motion. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
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90. Deltar i en stödgrupp. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
91. Använder olika slags avslappningstekniker, t ex meditation eller liknande. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
 
 
92. Upprätthåller intressen utanför vården. 
 
 Detta stämmer in på mig i Detta sättet att handla/vara på är 
 vården av min närstående   
 
 1 Mycket ofta 5 Till mycket stor hjälp 
 2 Ganska ofta 6 Till ganska stor hjälp 
 3 Ganska sällan 7 Till ringa hjälp 
 4 Aldrig 8 Inte alls till hjälp 
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Vård av närstående - B 

 
 

Här följer några exempel på vilka problem och svårigheter som kan förekomma  
i vården av en nära anhörig. Läs varje påstående och sätt kryss i lämplig ruta. 

 

 
93. Jag får inte tillräckligt med tid för egen del. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
94. Jag känner mig hjälplös/har ej kontroll över situationen. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
95. Jag får inte tillräckligt med tid för den övriga familjen. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
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96. Vårdsituationen medför ekonomiska svårigheter. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
97. Jag blir ibland upprörd av den jag vårdar. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
98. Den jag vårdar har svårt att röra sig/kan inte röra sig. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
99. Professionella vårdare verkar inte förstå vidden av de problem som närstående  
 vårdare möter. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
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100. Vården begränsar mitt sociala liv. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
101. Vården kan bli påfrestande för familjerelationerna. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
102. Vården är fysiskt tröttande. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
103. Den person jag vårdar kräver för mycket av mig. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
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104. Jag har inte längre en meningsfull relation till den jag vårdar. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
105. Den person jag vårdar behöver mycket hjälp med personlig vård. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
106. Den person jag vårdar hjälper inte alltid till så mycket som han/hon skulle kunna. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
107. Jag har svårt att sova. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
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108. Min släkt håller inte kontakten så ofta som jag skulle önska. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
109. Jag känner mig arg över den här situationen. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
110. Jag kan inte träffa mina vänner så ofta som jag skulle vilja. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
111. Mitt känslomässiga välbefinnande blir lidande. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
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112. Jag har svårt att komma ifrån eller ta ledigt. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
113. Min levnadsstandard har sjunkit. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
114. Den jag vårdar uppskattar inte alltid det jag gör. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
115. Min fysiska hälsa har försämrats. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
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116. Den person jag vårdar är inkontinent. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
117. Hans/hennes beteende är ett problem. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
118. Vården ger mig ingen tillfredsställelse. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
119. Jag får inte tillräckligt med hjälp från hälso- och sjukvård/hemtjänst. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
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120. Vissa familjemedlemmar hjälper inte till så mycket som de skulle kunna. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
121. Den situation jag har oroar mig så att jag inte kan koppla av. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
 
 
122. Jag har dåligt samvete över situationen. 
 
 I vården av min närstående För mig är detta 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket ofta 5 Mycket påfrestande 
 2 Stämmer ganska ofta 6 Ganska påfrestande 
 3 Stämmer ganska sällan 7 Mindre påfrestande 
 4 Stämmer aldrig 8 Inte alls påfrestande 
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Vård av närstående - C 
 

 
Här följer några exempel på sådant som kan upplevas tillfredsställande och glädjande 

 i vården av en nära anhörig. Läs varje påstående och sätt kryss i lämplig ruta. 
 

 
123. Vårdandet har gjort att jag utvecklat nya kunskaper och färdigheter. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
124. Den person jag vårdar uppskattar det jag gör. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
125. Vården har fört mig närmare den jag vårdar. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
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126. Det känns bra att se små förbättringar i hans/hennes tillstånd. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
127. Jag kan hjälpa den person jag vårdar att nå sin fulla förmåga. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
128. Jag får möjlighet att återgälda tidigare hjälp och omtanke. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
129. Vårdandet är en utmaning. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
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130. Den jag vårdar klagar aldrig trots alla problem. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
131. Det känns bra när den jag vårdar är ren och snygg och har det bekvämt. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
132. Vården får mig att känna att jag uppfyllt mina plikter. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
133. Jag tycker om att hjälpa andra människor. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
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134. Jag känner mig nöjd över att se den jag vårdar glad. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
135. Det känns bra att kunna hjälpa den jag vårdar att klara av problem och svårigheter. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
136. Det är trevligt när något jag gör är till glädje för den jag vårdar. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
137. Genom att jag känner den jag vårdar så väl kan jag ge bättre vård än någon annan. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 

 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
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138. Vården har gjort att jag mognat och utvecklats som människa. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
139. Det känns bra att få uppskattning av de släktingar och vänner som jag värdesätter. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
140. Vårdandet har stärkt familjebanden och de nära relationerna. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
141. Vårdandet gör att jag inte känner skuld. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
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142. Min insats gör att den jag vårdar inte behöver vistas på institution. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
143. Jag känner att den jag vårdar skulle göra det samma för mig. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
144. Jag kan försäkra att den jag vårdar får sina behov tillgodosedda. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
145. Vårdandet har gett mig en chans till att vidga mina intressen och kontakter. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
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146. Det viktigt för mig att den jag vårdar kan behålla sin värdighet. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
147. Vårdandet innebär att jag får pröva mig själv och min förmåga  
 att klara av svårigheter. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
148. Vårdandet är ett sätt att visa vad jag tror på. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
149. Vårdandet har gett mig en mening i mitt liv som jag inte hade tidigare. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
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150. När allt kommer omkring, vet jag att jag gjort mitt bästa. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
151. Vårdandet är ett sätt för mig att uttrycka min kärlek till den jag vårdar. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
 
 
152. Vårdandet gör att jag känner att jag behövs och är önskad. 
 
 I vården av min närstående Detta ger mig 
  känner jag att detta   
 
 1 Stämmer mycket bra 5 Mycket stor tillfredställelse 
 2 Stämmer mer ganska bra 6 Ganska stor tillfredsställelse 
 3 Stämmer mindre bra  7 Ganska liten tillfredsställelse 
 4 Stämmer inte alls 8 Ingen tillfredställelse alls 
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Frågor om Din upplevelse av  
omvårdnaden Du ger och stödet Du får 

 

 
153. Upplever Du att Du får den information Du behöver vad gäller hjälpen/vården Du ger? 
 
 1 Ja, mer än tillräckligt 
 2 Ja, tillräckligt 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Nej, inte alls 
 
 
154. Upplever Du att Du får den information Du behöver vad gäller den medicinska vård 
 (läkemedel, olika behandlingar mm) Du ger? 
 
 1 Ja, mer än tillräckligt 
 2 Ja, tillräckligt 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Nej, inte alls 
 
 
155. Upplever Du att Du har inflytande i beslut som rör den närstående som Du vårdar 
 angående den omvårdnad (t ex omläggningar mm) som Du utför? 
 
 1 Ja, mer än tillräckligt 
 2 Ja, tillräckligt 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Nej, inte alls 
 
 
156. Upplever Du att Du har inflytande i beslut som rör den närstående som Du vårdar 
 angående den medicinska vård (mediciner) som Du utför? 
 
 1 Ja, mer än tillräckligt 
 2 Ja, tillräckligt 
 3 Ja, i viss mån 
 4 Nej, inte alls 
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Tillfredsställelse med den vård Din närstående erhåller  
från hemtjänsten och/eller hemsjukvården 

 
 
Utgå från den som ger mest vård till Din närstående. Ange hur pass nöjd/missnöjd Du är (på en 
sjugradig skala) med ”mycket missnöjd” respektive ”mycket nöjd” som svarens yttervärden.  
Ringa in den siffra som bäst stämmer överens med Din åsikt. Ge endast ett svar på varje fråga.  
 

 
157. Hur många personer från personalen träffade Din närstående den senaste veckan? 
  
 Antal: ……………… 
 
 
158. Kontinuiteten: Att personalen arbetar efter samma riktlinjer? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
159. Kontinuiteten: Att Du och personalen känner varandra? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
160. Tillgängligheten/tiderna: De tider personalen kommer på? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
161. Tillgängligheten/tiderna: Att personalen håller sina tider? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 



Frågeformulär tillägg anhörig 40 

 

 
162. Tillgängligheten/tiderna: Att personalen har gått om tid på sig? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
163. De personliga egenskaperna: Personalens vänlighet? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
164. De personliga egenskaperna: Personalens respekt och hänsyn till Er båda  
 (Du och Din närstående)? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
165. De personliga egenskaperna: Personalens lugn och trygghet? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
166. De personliga egenskaperna: Personalens noggrannhet och ordentlighet? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
167. De personliga egenskaperna: Att personalen är ärliga och pålitliga? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 
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168. Yrkesskickligheten: Personalens hushållsarbete? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
169. Yrkesskickligheten: Personalens personliga omvårdnad för Dig? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
170. Yrkesskickligheten: Personalens sjukvårdande kunskap/yrkesskicklighet? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
171. Yrkesskickligheten: Personalens förmåga att umgås med Dig och Din närstående? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
172. Inflytande: Ditt inflytande på personalens arbete? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
173. Relationen mellan Dig och personalen: Den personliga relationen mellan Dig som 
 närstående och personalen? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 
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174. Helhetsbedömning: Hemtjänsten sammantaget? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
175. Helhetsbedömning: Hemsjukvården sammantaget? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 

 
 
176. Helhetsbedömning: Antalet personal under en vecka/månad? 
 

1 2 3   4 5 6 7 
Mycket 

missnöjd 
 

  Varken 
nöjd eller 
missnöjd 

 

  Mycket 
nöjd 
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Frågor om Din upplevelse av kvaliteten i den vård  
Din närstående får från hemsjukvård/hemtjänst 

 

 
177. Upplever Du att Du får vara delaktig i planeringen av Din närståendes hjälp från 
 hemtjänst, t ex personlig hygien, inköp, hemmets skötsel och matlagning? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
178. Upplever Du att Du får vara delaktig i planeringen av Din närståendes hjälp från 
 distriktssköterska, t ex råd om kost, omläggningar och injektioner? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
179. Upplever Du att Du får vara delaktig i planeringen av Din närståendes medicinska 
 behandling ordinerad av läkare, t ex läkemedel och olika behandlingar? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
180. Upplever Du att Du har inflytande över beslut angående Din närståendes hjälp från 
 hemtjänst, t ex personlig hygien, inköp, hemmets skötsel och matlagning? 
  
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
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181. Upplever Du att Du har inflytande över beslut angående Din närståendes hjälp från 
 distriktssköterska, t ex råd om kost, omläggningar och injektioner? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
182. Upplever Du att Du har inflytande över beslut angående Din närståendes medicinska 
 behandling ordinerad av läkare, t ex läkemedel och olika behandlingar? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
183. Upplever Du att Du får information om Din närståendes hjälp från hemtjänst, t ex 
 personlig hygien, inköp, hemmets skötsel och matlagning? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
184. Upplever Du att Du får information om Din närståendes hjälp från distriktssköterska,  
 t ex råd om kost, omläggningar och injektioner? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
185. Upplever Du att Du får information om Din närståendes medicinska behandling 
 ordinerad av läkare, t ex läkemedel och olika behandlingar? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
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186. Upplever Du att Du kan påverka hur hjälpen till Din närstående utförs gällande hjälp 
 från hemtjänst, t ex personlig hygien, inköp, hemmets skötsel och matlagning? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
187. Upplever Du att Du kan påverka hur hjälpen till Din närstående utförs gällande hjälp 
 från distriktssköterska, t ex råd om kost, omläggningar och injektioner? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
188. Upplever Du att Du kan påverka hur hjälpen till Din närstående utförs gällande 
 medicinska behandling ordinerad av läkare, t ex läkemedel och olika behandlingar? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
189. Anser Du att Din närstående erhåller den hjälp han/hon behöver gällande hjälp från 
 hemtjänst, t ex personlig hygien, inköp, hemmets skötsel och matlagning? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
 
 
190. Anser Du att Din närstående erhåller den hjälp han/hon behöver gällande hjälp från 
 distriktssköterska, t ex råd om kost, omläggningar och injektioner? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
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191. Anser Du att Din närstående erhåller den hjälp han/hon behöver gällande medicinsk 
 behandling ordinerad av läkare, t ex läkemedel och olika behandlingar? 
 
 1 Nej, inte alls 
 2 Ja, lite 
 3 Ja, ganska mycket 
 4 Ja, mycket 
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Tack för att Du tog Dig tid och fyllde i 
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en ovärderlig hjälp för oss.
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