
Stöd, kunskap och uppmuntran till anhöriga  
som ger omsorg och vård till närstående

Anhörigstöd
Piteå kommun erbjuder
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Anhörigstöd är till för dig som  
vårdar och stödjer en närstående
Det stöd du ger är viktigt och ofta känns det självklart att 
hjälpa en närstående. Trots det kan man ibland känna oro, 
sorg och hopplöshet samtidigt som kraven växer. 

Hjälper du någon eller känner oro för någon i din närhet?

Söker du stöd, råd eller vill ha någon utomstående att tala med?

Ger du stöd, vård och omsorg till en närstående som är 
sjuk eller funktionsnedsatt?

Är du förälder, barn, partner eller syskon till någon med 
psykisk ohälsa eller alkohol-/drogproblematik?

Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.  
Därför vill vi ge dig råd och stöd så att du kan klara din 
egen situation och/eller omsorgssituationen på bästa sätt.

Välkommen att kontakta oss på Socialtjänsten för att få 
information om vad vi har att erbjuda.
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Socialtjänsten
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se

Läs mer om socialtjänstens verksamheter:  
https://www.pitea.se/invanare/omsorg-stod

Kontakt:
Är din närstående under 65 år?  
- Stöd och omsorgs reception för  

hänvisning till rätt person. 

Lider din närstående av psykisk ohälsa  
och är mellan 18-65 år?

Bor din närstående i ordinärt boende  
och är över 65 år?

Bor din närstående i särskilt boende  
och är över 65 år?

- Kontakta då det boende den närstående bor på.

Ring Ring  
0911-69 78 87 eller eller  

0911-69 79 91

Ring Ring   
0911-69 62 800911-69 62 80

Ring  
070-690 24 69

Du kan även ta kontakt med  
Anhörigföreningen i Piteå (idéell förening)

Tel. 070-231 18 79
E-post: anhorigf.pitea@gmail.com


