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     2013-08-20

   

Riktlinjer för Anhörigstöd 

Inledning 

Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska 

erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående bor i ordinärt boende och i 

särskilt boende. Anhörigas behov av stöd ska uppmärksammas i ett tidigt skede. Med stöd 

menas olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta 

anhörigas situation. 

Anhörigas insatser är viktiga för en bra omsorg, de ska ses som en resurs och tas tillvara. 

Kommunens insatser ska därför i första hand inriktas på att stödja och komplettera de insatser 

som görs av anhöriga. Stödet till anhöriga är en förebyggande insats som ska leda till att 

bibehålla eller höja livskvaliteten för anhöriga. 

Det övergripande ansvaret för anhörigstödet finns inom Vård och omsorgsnämnden. I 

förvaltningen är det förvaltningschef, anhörigsamordnare, anhörigkonsulenter och 

anhörigambassadörer som har det direkta ansvaret för anhörigstödet inom sitt ansvarområde.  

Stödet till anhöriga är en angelägenhet för alla yrkesgrupper inom Vård och 

omsorgsförvaltningen och ska ses som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Varje enhet inom 

förvaltningen har rutiner för anhörigstöd. 

 

Socialtjänstlagen 

Kommunens stöd till anhöriga utgår från Socialtjänstlagen och främst 5 kap. 10 § personer 

som vårdar eller stödjer närstående 

10 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 

närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder. Lag (2009:549). 

 

Begreppsförklaring 

I riktlinjerna används ordet anhörig. Med anhörig menas en person som vårdar eller ger stöd 

till en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, fysiskt eller drabbad av psykisk ohälsa eller 



2 
 

har en funktionsnedsättning samt missbrukproblematik. Den anhörige kan vara maka/make, 

förälder, barn, nära släkting eller vän/granne. 

Med närstående menas den som får hjälp/stöd/omsorg från anhörig/kommunen. I 

verksamheterna benämns närstående ofta som brukare, boende, klient. 

Kommunen kan erbjuda anhörigstöd på två sätt, dels som biståndsbeslut eller som generell 

service enligt socialtjänstlagen. 

Allmänt inriktade insatser = generellt utformade sociala insatser som inte kräver 

biståndsbeslut. Regleras ofta genom riktlinje antagen av nämnd. 

Individuellt inriktade insatser = avser sociala tjänster anpassade till den enskilde individens 

behov, såsom hemtjänst, samtal, rådgivning, missbruksvård m.m.  

Biståndsbeslut tas av nämnd eller av handläggare som har fått delegation av nämnd. 

Mål 

Målet med stödet till anhöriga är att insatserna ska vara förebyggande, synliggöra anhörigas 

insatser samt att behålla eller förbättra livskvaliteten hos anhöriga och de närstående. 

Syfte 

Syftet med stödet är att ge den anhörige redskap att kunna hantera och underlätta sin situation 

samt öka tryggheten för anhöriga och närstående. Stödet ska leda till att bibehålla eller 

förbättra livskvaliteten hos anhöriga och de närstående. 

 

Kännetecken 

Samverkan mellan personal och anhöriga ska ses som en självklar del i arbetet. Samverkan 

ska stärka anhörigas resurser och förmåga att medverka i stödet, vården och omsorgen med 

hänsyn till den närståendes integritet. Stödet till anhöriga ska kännetecknas av kontinuitet, 

tillgänglighet, individuell planering, flexibilitet, och samverkan. 

Kontinuitet 

Vid alla kontakter ska personal sträva efter att anhöriga och dennes närstående möter så få 

personer som möjligt. Personalen har ansvar för att upprätthålla en kontinuerlig kontakt med 

den anhörige. 

Tillgänglighet 

Anhörigstödet kan ges både planerat och i akuta situationer. 

Individuell planering 

Anhörigstödet ska planeras i samråd med anhörig och utgå från den anhöriges behov av stöd. 
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Flexibilitet 

Den anhöriges och den närståendes situation ska styra valet och utformandet av anhörigstödet. 

Insatser som generell service och bistånd kan kombineras. 

Samverkan 

Samverkan ska ske med andra huvudmän, intresseorganisationer och frivilliga i syfte att 

engagera och samordna stödet till anhöriga. 

Tillgång till lokaler 

Anhöriga får utan kostnad disponera lokaler där kommunen bedriver verksamhet som är 

lämpade för till exempel anhöriggrupper, utbildning etc, efter överenskommelse med ansvarig 

enhetschef. 

Utvärdering 

Kvaliteten i kommunens stöd till anhöriga säkerställs genom förvaltningens 

kvalitetsledningssystem och följs upp i nämnden.  

Rutiner  

All personal har ansvar att erbjuda och förmedla kontakt med Anhörigkonsulenter i enlighet 

med gällande riktlinjer för stöd till anhöriga i Örebro län, bilaga 1.  

 

Kommungemensam verksamhet - Anhörigstöd 

Kompetens och nätverk 

Anhörigstöd är kommunens kompetenscentrum i anhörigfrågor. 

Anhörigstöd ska ha omvärldsbevakning och vara representerat i olika nätverk. Olika 

föreningar och intresseorganisationer är viktiga samarbetspartners. 

Målgrupp 

Anhörigstöd vänder sig till anhöriga som vårdar/hjälper/stödjer en närstående i det enskilda 

boendet eller på något av kommunens särskilda boenden. 

Till Anhörigstöd kan kommunens personal vända sig för konsultation i anhörigfrågor. 

Insatser  

Anhörigstöds insatser: 
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 Är inte behovsprövade enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade  

 

 Utgår från anhörigas upplevda behov av stöd. 

 

 Planeras utifrån de förutsättningar och omständigheter, som finns i varje enskild 

situation. 

 

Uppgifter 

Anhörigstöd ska: 

 Synligöra anhörigas situation 

 Ge råd och stöd i den enskilda anhörigsituationen 

 Utifrån anhörigas behov och i samverkan med närstående erbjuda några timmars 

individanpassad avlösning  

 Kontinuerligt erbjuda stöd i form av olika typer av anhöriggrupper 

 Arrangera olika föreläsningar/tematräffar/utbildningar efter behov och efterfrågan 

 Arbeta med förebyggande friskvård 

 Förmedla kontakter mellan anhöriga, kommunens övriga verksamheter, landstinget, 

organisationer, föreningar m.fl. som samverkar kring anhörigstöd 

 Till största delen vara kostnadsfri för den enskilde.   

Anhörigstöd ska kontakta den anhöriga inom en vecka från det att ett behov har påtalats. 

När närstående och anhörig har behov av mer kontinuerliga stödinsatser ska Anhörigstöd 

förmedla kontakt med rätt instans för vårdplanering. 

Lokala nätverk 

En eller flera referensgrupper med representanter från föreningar och organisationer ska vara 

knutna till anhörigkonsulenterna. Referensgrupperna kan vara uppdelade så att en grupp knyts 

till äldrevården och en annan till funktionshinder samt socialtjänst. Referensgrupperna har till 

uppgift att vara: 

 Drivande i utvecklingen av stödet till anhöriga 

 Anhörigkonsulenten behjälplig i frågor rörande anhörigstödet 

 Anhörigkonsulentens kontaktperson i föreningarna 

 Ett forum för kunskapsspridning av Anhörigstöd 

Ansvarsfördelning 

Förvaltningschef – ytterst ansvarig för förvaltningens verksamhet, inklusive stödet till 

anhöriga 

Enhetschef – ansvarig för vård och omsorg inom enheten och ansvarar för att personal har 

kunskap om anhörigstöd samt förmedla kontakt med Anhörigkonsulent. 
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Biståndshandläggare och socialsekreterare – ansvar för att erbjuda anhöriga information om 

kommunens stöd till anhöriga och vid behov förmedla kontakt med Anhörigkonsulent. 

Demenssjuksköterska/sjuksköterskor, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal – ansvar för att 

informera om kommunens stöd till anhöriga, hålla kontakt med anhöriga samt vid behov 

förmedla kontakt med Anhörigkonsulent. 

Anhörigambassadörer – bevaka stödet och sprida information om kommunens stöd till 

anhöriga. Ambassadören ska också ge sina kollegor kunskap och information om olika sätt att 

stödja anhöriga och vara enhetschefens bollplank vid frågor om anhörigstöd t ex genom 

aktiviteter i enhetens verksamhetsplan. För varje enhet inom Vård och omsorgsförvaltningen 

ska 1-2 ambassadörer utses. 

 

Stödinsatser 

Att under lång tid hjälpa eller vårda en närstående innebär ofta både psykisk press och fysisk 

belastning som kan leda till sjukdom och stress. För att motverka detta är det därför viktigt att 

anhöriga och deras behov uppmärksammas av all personal. 

Anhöriga bör få erkännande för det arbete som de utför. För att finna rätt form av insats är det 

oftast en förutsättning att personalen har en god och förtroendeingivande dialog med alla de 

personer som är inblandade i den aktuella situationen. 

En viktig uppgift är att anhöriga får information och ett gott bemötande. Det är också viktigt 

att personalen samverkar kring den närstående med anhöriga om den närstående samtycker. 

Anhöriga ska upplysas om att kommunen erbjuder anhörigstöd och att personal gärna 

förmedlar kontakt med Anhörigkonsulent oavsett vad den närstående anser. 

Det behövs också ett perspektiv som involverar hela familjen eller alla de som är berörda och 

finns med kring den närstående. Det handlar om att ta med de personer som är viktiga för 

honom eller henne i dennes livssituation och vara lyhörd för deras behov. 

Anhörigperspektivet ska genomsyra hela socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Att ge 

anhöriga utrymme kan innebära att lyssna på anhöriga, informera om stödmöjligheter, 

samarbeta med anhöriga, erbjuda anhöriga att vara delaktiga, kontinuerligt vara lyhörd efter 

hur anhöriga orkar över tid, hålla kontakt. 

 

Välfärdsteknologi 

Välfärdsteknologi kan vara hjälpmedel, produkter, informations- och kommunikationstjänster 

som bidrar till ökad aktivitet, delaktighet, trygghet och säkerhet för anhöriga, äldre personer 

och personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att anhörigas synpunkter beaktas vid 
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planering och genomförande av habiliterings- och rehabiliteringsinsatser där hjälpmedel ofta 

utgör en viktig del. 

 

Delaktighet 

Vid samtycke från närstående kan anhöriga förmedla betydelsefull kunskap om närstående 

och dennes intressen vilket är av stor vikt för att personalen ska kunna ge en god omvårdnad. 

Vid personalens samtal med anhöriga ska önskemål om delaktighet tas upp. Anhöriga behöver 

känna att personalen inte har någonting emot att de hjälper sin närstående med olika saker. 

Personalen ska vara lyhörd för anhörigas intresse för delaktighet.  

 

Trygghet 

Bra bemötande och god kommunikation är grundförutsättningar för att skapa trygghet. För att 

anhöriga ska känna trygghet är det viktigt att den närstående får en god vård och omsorg. 

 

Förståelse 

Personal ska på ett aktivt sätt lyssna in anhörigas önskningar, frågor och funderingar för att få 

förståelse för de anhörigas situation. Personal ska i dialog med anhöriga berätta om mål och 

verksamhetsplaner så att anhöriga förstår personalens olika roller och verksamhetens mål. 

 

Indirekt stöd till anhöriga inom hemvården 

Hemvård 

Om en person får svårt att klara sitt vardagliga liv har kommunen enligt socialtjänstlagen samt 

hälso- och sjukvårdslagen ansvar för att han/hon får den service och omvårdnad som behövs 

för att kunna bo kvar hemma. 

Beslut om insatser beviljas enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 eller 2§. 

Medicinska och rehabiliterande insatser beviljas enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

För hemvård betalar man en avgift utifrån kommunens gällande vård- och omsorgstaxa. 

Avgiften är inkomstrelaterad. 

 

Korttidsvård/växelvård 

Korttidsvård kan beviljas för närstående vid enstaka tillfällen eller växelvård i en period om 

en till två veckor per månad. 
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Dagverksamhet 

Dagverksamheten är till för personer som bor hemma med eller utan hjälp från hemvården. 

dagverksamheten utgår från individuella mål/behov, tider och aktiviteter.  

• Dagvård med demensinriktning – en specialanpassad behandlingsform för demenssjuka. 

• Dagrehabilitering – för personer som vill förbättra och upprätthålla aktivitetsförmågan för 

att klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt 

 

Övriga stödinsatser 

Avlösning i hemmet som serviceinsats 

Fri avlösning kan den få som vårdar en närstående som inte har insatser i form av dagvård 

eller växelvård. Avlösningen är till för den som vårdar en närstående som har behov av tillsyn 

för att den anhöriga ska kunna få egen tid. Avlösning kan ske i hemmet eller via en aktivitet 

tillsammans med den närstående. Om aktivitet sker utanför det egna hemmet kan kommunens 

bilar användas. Avlösningen är kostnadsfri och kan omfatta högst 10 timmar per månad. 

Outnyttjade timmar kan inte sparas ihop och tas ut vid ett senare tillfälle. Avlösningen kan 

nyttjas kontinuerligt. Det ska vara så få avlösare som möjligt för att nå en kontinuitet i 

avlösningen och avlösningen anpassas till när den anhöriga har behov av hjälpen. Uppdraget 

utförs måndag – söndag kl 08.00-22.00. Behov av avlösning aktualiseras hos 

anhörigkonsulent.  

Stöd till anhörig vid vård i livets slutskede  

Vården i livets slutskede bygger ofta på insatser från anhöriga och därför är stödet till dem en 

väsentlig del av den palliativa vården.  
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BILAGA 1 

 

                                
  

 
 
 
2009-03-31 
Rev 2010-02-19 

 
Riktlinjer för stöd till anhöriga i Örebro län 
 
Samarbetsöverenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Örebro 
län. 
 
Riktlinjerna är antagna av Vilgotgruppen 2009-03-31 och reviderade 2010-02-19. 

 
Bakgrund 
Regionförbundet Örebro har inom projekt, ”Länsgemensam utveckling av stödet till 

anhöriga/närstående i Örebro län 2008 – 2009”, i uppdrag av länsstyrelsen att bland annat 

upprätta riktlinjer för att ge kommunerna möjlighet att nå fler anhöriga. Genom att nå fler 

anhöriga förbättras livskvaliteten för anhöriga och deras närstående. Detta sker genom att 

förmedla lättillgänglig information, råd och stöd samt nya kunskaper till anhöriga. Via detta 

stöd får anhöriga en ökad trygghet i sin roll, vilket underlättar hemmaboende och ger en 

livskvalitetsförbättring för den sjuke och/eller funktionshindrade. 

 

Förklaring: Vi använder ordet anhörig i överenskommelsen. Med anhörig menar vi person 

som vårdar/hjälper eller stödjer en närstående som på grund av ålder, sjukdom eller 

funktionshinder behöver betydande insats för att kunna leva så normalt som möjligt. 

 
Syfte 
Landstinget och kommunerna i Örebro län ska samverka genom att skapa varaktig riktlinje för 

att kommunerna i tidigt skede ska komma i kontakt med anhöriga för att ge information, 

erbjuda stöd och kontinuerlig kontakt. 

 
Mål 
Alla anhöriga får information och erbjuds anhörigstöd från kommunen. 

Anhöriga som fått anhörigstöd upplever att de fått ökad trygghet i sin roll, nya kunskaper 

   och att det har underlättat hemmaboendet. 

Alla medarbetare i landstinget och kommunernas verksamheter arbetar efter riktlinjerna. 
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Riktlinjer 
Kommunerna ska ha utsett särskilda kontaktpersoner vars uppgift är att ta emot information 

om nya anhöriga, ta kontakt med dem och informera om kommunens anhörigstöd samt i 

lämpliga fall erbjuda stödinsatser. 

 

Med personal menas: All personal inom de två huvudmännens hälso- och sjukvård samt 

kommunens socialtjänst det vill säga läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor, kuratorer, biståndshandläggare, 

vårdbiträden, socialsekreterare, skötare med flera. 

 

All personal som uppmärksammar en anhörig som utför eller kommer att utföra flera insatser 

till närstående ska arbeta efter följande riktlinjer: 

 

1. Den anhöriges situation och behov ska uppmärksammas genom ett samtal där man 

informerar om att kommunen har stöd till anhöriga. 

 

  a) Personalen måste inhämta muntligt medgivande från anhörig för att få lämna 

                          namn, adress och telefonnummer till kommunens kontaktperson. 

 

b) Vid medgivande av anhörig ska kommunens kontaktperson meddelas detta. 

                          Meddelandet kan ske genom Meddix, e-post eller telefon. 

 

c) Personalen ska alltid lämna information om anhörigstöd till den anhörige. 

 

2. Kommunens kontaktperson tar inom cirka 1– 2 veckor kontakt med den anhörige för att 

informera om sin roll och kommunens anhörigstöd. I samverkan mellan till exempel 

vårdcentral och kommun eller sjukhus och kommun kan lokal överenskommelse komplettera 

dessa riktlinjer. 

 

Riktlinjerna kan utan att ändra tillvägagångssättet, göras mer detaljrik om en arbetsplats så 

önskar. Det kan som exempel vara checklista, dokumentera under specifikt sökord och så 

vidare. 

 

Vilgotgruppen rekommenderar kommunerna att årligen följa upp riktlinjerna. 

Riktlinjerna gäller tills vidare och parterna kan när som helst uppta diskussion om revidering 

eller avslut av riktlinjerna. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

BILAGA 2 

   

    
  

Uppdrag Anhörigsamordnare 
 

 Vara ledande i att planera och samordna anhörigstödet i Lekebergs kommun 

 Ansvar för personal och budget  

 Tydliggöra anhörigkonsulentens och anhörigambassadörernas uppdrag 

 Ta fram förslag till riktlinjer för kommunens anhörigstöd som förankras på politisk nivå 

 Leda utvecklingen av anhörigstödet i kommunen utifrån riktlinjerna 

 Formulera en verksamhetsbeskrivning 

 Löpande följa upp och utvärdera anhörigstödet 

 Omvärldsbevakning av området 

 Stötta anhörigkonsulent i det löpande arbetet med anhöriga 

 Planera utbildnings- och fortbildningsinsatser för konsulent och ambassadörer 

 

Uppdraget utvärderas årligen av anhörigsamordnaren på uppdrag av förvaltningschef i 

samband med årsbokslutet och rapporteras till nämnden.  

 

2013-04-15 

 

 

Carina Nilsson 

Förvaltningschef, vård- och omsorg 
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BILAGA 3 

 

 

Uppdrag Anhörigkonsulent 
 

 Operativ funktion i anhörigarbetet i Lekebergs kommun 

 I samarbete med anhörigsamordnaren utveckla anhörigstödet i Lekeberg 

 Ta fram en verksamhetsplan med aktiviteter och mätbara mål utifrån riktlinjerna 

 Löpande följa upp anhörigstödet 

 Delta i länsnätverksträffar 

 Omvärldsbevaka områdets utveckling och sprida information till berörda verksamheter inom 

kommunen och till kommunens samverkanspartners på området, t ex vårdcentral, 

frivilligorganisationer 

 Arrangera mötesplatser och gruppverksamhet för anhöriga 

 Samverka med verksamheternas anhörigambassadörer 

 Samverka med frivilligsamordnare 

 Ge stöd och vägledning till anhöriga 

 Hålla enskilda samtal med anhöriga, i telefon och vid besök 

 Matcha och erbjuda individanpassat stöd 

 

Uppdraget gäller från och med 2013-05-01 och utvärderas tillsammans med anhörigsamordnaren 

inom sex månader och därefter inom ett år.  

 

2013-05-16 

 

 

Helena Römmelmann 

Anhörigsamordnare 
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      BILAGA 4 

 

 

Uppdrag Anhörigambassadörer 
 

Ambassadören är Anhörigstödets länk ut i verksamheterna vilket innebär att 

 Vara lyhörd för anhörigas frågor och sträva efter att se situationer ur anhörigas perspektiv 

 Verka för och bevaka stödet till anhöriga inom enheten genom aktiviteter kopplade till de 

politiska målen för anhörigstödet 

 Ge arbetskamraterna kunskap och information om olika sätt att stödja anhöriga, t ex på 

arbetsplatsträffar och genom goda exempel 

 Tillsammans med arbetskamraterna se anhöriga som samarbetspartners i omsorgen om den 

närstående 

 Se över arbetsplatsens rutiner för hur information förmedlas till anhöriga 

 Vara behjälplig att sprida information till anhöriga om anhörigstödet i kommunen 

 Förmedla kontakt med anhörigkonsulent 

 Vara behjälplig med praktiska göromål i samband med gruppverksamhet, cafékvällar eller 

andra aktiviteter för anhöriga. T ex öppna/stänga lokaler, förbereda fika etc. 

 

För Lekebergs kommun 

 

Helena Römmelmann 

Anhörigsamordnare 

 


