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1. Sammanfattning
Skara kommun är en liten kommun i Västra Götalandregionen med 18220 invånare. Kommunens
socialtjänst är organiserad i tre omsorger med ansvar för äldreomsorg/hälsa och sjukvård,
handikappomsorg/socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg/integration, försörjning och
arbetsmarknad (IFO/IFAM).
Syftet med den aktuella kartläggningen har varit att kartlägga, beskriva och följa utvecklingen av
anhörigstödet inom socialtjänstens område i Skara kommun under 3 års tid (2010-2012). I första
årets kartläggning för år 2010 har personliga intervjuer genomförts med omsorgschefer och en
kartläggningsenkät distribuerades till samtliga enhetschefer inom handikappomsorg och
IFO/IFAM. Fem fokusgrupper genomfördes för att nyansera resultaten av kartläggningen och
COAT enkäter och personliga intervjuer med anhöriga utfördes.
I arbetet med kartläggningen framkom de tidigt att kartläggningsenkäten (se bilaga) varit
komplicerad att applicera på verksamheter som tidigare inte arbetat med anhörigfrågor i samma
utsträckning som äldreomsorgen. Flera enhetschefer och anhöriga uttryckte svårigheter att
besvara enkäten då man inte alltid förstod frågorna. I efterhand kan man konstatera att ett
”bredare” mera nyanserat intervjuunderlag hade varit önskvärt för att få fram tydligare svar och
fler nyanser i de svar man tagit emot. Personliga djupintervjuer hade i vissa fall också varit att
föredra. Särskilt i de fall enhetschefer och anhöriga upplevt svårigheter med att besvara
enkätfrågorna.
Av dessa anledningar är det viktigt att ha i åtanke att de resultat som framkommer i denna
kartläggning är en beskrivning av anhörigstödet så som det uppfattades av de tillfrågade under år
2010, snarare än en kritisk granskning av verksamheterna. Kartläggningen återger de svar man
fått i enkäter och personliga intervjuer samt de slutsatser som fokusgrupperna kommit fram till.
Sedan ”Anhörig 300” (se sid 12) har ett fokuserat och målinriktat arbete med anhörigstöd och
socialt stöd bedrivits inom äldreomsorgen i Skara. Genom samordningen av anhörigstödet har
man under det senaste decenniet utvecklat ett brett och variationsrikt utbud av stödformer. Den
anhöriga kan efter eget önskemål välja aktiviteter från denna ”portfölj” av stödformer för att höja
sin livskvalitet och skapa möjlighet till egentid och avlastning i vardagen. Exempel på
stödformer som erbjöds under 2010 inom äldreomsorgen var anhörigcirklar, kostnadsfri
avlösning i hemmet, samtalsstöd med kurator, subventionerade rekreationsvistelser, taktil
massage och s.k må-bra dagar. Ca 25 anhörigombud fanns under året organiserade på 15
arbetplatser som lokala resurser vid frågor om anhörigstöd och behov av samtalsstöd. Även
kurator och dietist fanns tillgängliga inom äldreomsorgen som resurs inom anhörigstödet.
Äldreomsorgens samordning av anhörigstödet utgår ifrån Träffpunkt Seniorkafét som även
inrymmer kommunens samordning av frivilligstödet. Träffpunkt Seniorkafét är kommunens
mötesplats för anhöriga, frivilliga, personal samt de samverkanspartners och
pensionärsföreningar som bistår kommunen i utvecklingen av anhörigstöd och frivilligstöd.
Träffpunkt Seniorkafét, som invigdes i september år 2006, har under åren utvecklats positivt och
ca 7000 besök registrerades under år 2010. Ett tecken på att man i hög grad fyllde ett behov i
samhället av mötesplatser och social samvaro.
Träffpunkt Seniorkafet är öppet för Alla. Ändå har man under åren kunnat notera att få från
målgruppen anhöriga under 60-65 år besöker träffpunkten regelbundet. Man har också haft svårt
att locka yngre målgrupper av anhöriga till träffpunkten. Anledningen tycks vara att namnet
”Seniorkafét”som inneburit en stämpel på verksamheten som ”pensionärsorienterad”. Vissa
undviker att besöka träffpunkten då man inte känner sig som en del av målgruppen. Under år
2010, och sedan ändringen av socialtjänstlagen på området anhörigstöd (se sid 17), har
diskussionerna tilltagit i kommunen om hur man bättre lockar övriga målgrupper av anhöriga att
besöka träffpunkten. Exempelvis föräldrar, yngre syskon och övrig familj till fysiskt eller
psykiskt funktionsnedsatta eller anhöriga till missbrukare. Arbetet med dessa frågor skedde
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under 2010 i arbetsgrupper inom äldre- och handikappomsorg samt i projektgruppen för den
aktuella kartläggningen.
Arbetet med anhörigstöd inom handikappsomsorgen skedde under år 2010 i nära samverkan med
äldreomsorgens samordnare för anhörigstöd. En viktig del i samordningen av anhörigstödet inom
handikappomsorgen var arbetsgruppen för anhörigstöd som de senaste 10 åren arbetat med att
diskutera anhörigfrågor och att anordna olika aktiviteter och träffar för föräldrar och deras barn.
Inom handikappomsorgen fanns år 2010 även ett Handikappombud som på ett mera konkret sätt
involverats i anhörigfrågor i sitt arbete. I verksamheten hänvisar man exempelvis ofta till
handikappombudet om de har behov de vill diskutera eller vill framföra synpunkter på det stöd
man tar emot för egen del eller det stöd ens närstående tar emot. Anhöriga kan även vända sig till
enhetscheferna och LSS handläggare vid dylika frågor. Handikappombudet deltog i
arbetsgruppen för anhörigstöd och även i projektgruppen för denna kartläggning.
Handikappsomsorgens målgrupper hade under 2010 i mångt och mycket tillgång till samma
stödformer som anhöriga inom äldreomsorgen. De stödformer som uttnyttjades mest var
möjligheten att delta i anhörigcirklar, rekreationsvistelser. Man hade även möjlighet till
subventionerad friskvård på hälsostudion och badhuset i Skara. En del av det tillgängliga stödet
användes emellertid inte i någon större utsträckning. Exempelvis möjligheten till kostnadsfri
avlösning i hemmet eller anhörigcirklar som haft svårt att locka anhöriga från
handikappomsorgen. En specifik målgrupp man under åren haft svårt att nå, som också
omsorgschefen för handikappomsorgen särskilt pekat ut som ett framtida utvecklingsområde, var
gruppen unga anhöriga och syskon. Majoriteten av insatserna har utformats utifrån föräldrarna
och den närstående med funktionshinder. Målgruppen syskon beskrevs av denna anledning som
eftersatt.
Under flera år har en informell policy funnits inom handikappomsorgen att samtlig personal bär
ett ansvar för anhörigstöd. Detta ”generella” ansvar har inneburit att samtlig personal förväntats
ha ett ”anhörigperspektiv” och vara lyhörda till de anhörigas behov, och i de fall det varit
påkallat, erbjuda anhörigstöd. I kartläggningen ser man emellertid tecken på att detta generella
ansvar har lett till att inte alla inom handikappomsorgen känner till vem som bär det specifika
ansvaret för anhörigstöd. I flera av enkäterna nämns handikappombud, enhetschef, LSS
handläggare och vårdpersonal som ansvariga men oftast i generella termer. I enkäterna svarar
också hälften av de tillfrågade att det saknas en person i verksamheten som på ett konkret och
specifikt sätt jobbar med, samordnar och/eller ansvarar för att utveckla anhörigstödet.
Flera anhöriga upplevde att de inte fick stöd för egen del i den utsträckning de ansåg sig behöva.
I vissa fall upplevde man också att informationen om tillgängligt anhörigstöd var bristfällig.
Något som också fokusgruppen inom handikappomsorgen också lyfte fram som ett viktigt
utvecklingsområde.
Anhörigstöd inom IFO/IFAM utgjordes under år 2010 i huvudsak av olika former av
samtalsstöd, enskilt och i grupp. Överlag erbjöds inga stödformer som motsvarade de som
erbjöds inom äldreomsorgen och handikappomsorgen. Exempelvis anhörigcirklar,
rekreationsvistelser eller avlastande/avlösande aktiviteter. I verksamheten fanns en
anhörigkonsulent anställd som var den som i sin tjänst hade ett mer uttalat ansvar för
anhörigfrågor. Anhörigkonsulenten är den som oftast genomför stödsamtal med anhöriga.
IFO/IFAM har sin fokus på familjen som helhet och interaktionen med skola och samhälle. De
flesta insatser var följaktligen utformade med detta perspektiv i åtanke. Individuella insatser och
erbjudanden om anhörigstöd förekom i liten utsträckning och lite resurser lades under året på att
ta fram flexibla stödformer för den anhörigas personliga del. Slutsatsen är emellertid inte
oproblematisk då verksamheterna av lagliga skäl kan förhindras ta direkt kontakt med den
anhöriga. Om den närstående uttryckligen uttrycker att man inte vill att kommunen kontaktar
deras anhöriga respekterar personalen detta.
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En generell slutsats i denna kartläggning är att det under år 2010, och även tidigare, varit svårt att
nå anhöriga som vårdar/stöttar eller hjälper en närstående. Exempelvis var det svårt att få svar på
enkäter som skickades ut till anhöriga och att locka anhöriga att ställa upp på telefonintervjuer.
Vidare var underlaget för litet för att få svar på COAT enkäter1 och telefonintervjuer inom
IFO/IFAM. Det generella problemet med att nå anhöriga finns i viss utsträckning inom
äldreomsorgen med mörkertal över de som vårdar ”i det tysta”. Men inom IFO/IFAM då det
gäller anhöriga till närstående med missbruksproblematik, våld i nära relationer och/eller
ungdemsproblematik är svårigheterna av en annan karaktär. Det finns exempel på fall där
målgruppen omgärdas av skamkänslor, känslor av misslyckande och/eller rädsla för den
närstående. Vissa lever också med skyddad identitet.
Denna kartläggning har visat att anhöriga som själva tagit intitiativ till att söka stöd, har fått
tillgång till de stödformer som erbjudits. I de fall anhöriga erbjudits och tagit del av
anhörigstödet har de också varit förhållandevis nöjda med stödet.
Samtidigt pekar resultaten på att kommunen inte alltid lyckats nå de anhöriga som inte själva
söker stöd, trots alla informationsinsatser, förebyggande hembesök, nätverkslag etc. En
förklaring som är gångbar särskilt inom socialpsykiatri och IFO/IFAM är att dessa verksamheter
av lagliga skäl inte alltid har rätt att kontakta den anhöriga om klienten/den närstående
uttryckligen motsätter sig detta. Inom äldreomsorgen är problemet ibland att den anhöriga
stöttar/vårdar sin närstående ensam hemma utan någon hjälp från kommunen. I de fall de
anhöriga inte är ”kända” inom socialförvaltningen har det upplevts som svårt att nå målgruppen.
En organiserad och rutinmässig uppsökande verksamhet, i syfte att nå anhöriga som inte är
kända av kommunen, fanns överlag inte i någon av omsorgerna under år 2010. I stort sett
samtliga tillfrågade inom handikappomsorgen angav att uppsökande verksamhet saknas. Inom
IFO/IFAM gavs motsvarande svar. Inom äldreomsorgen erbjöds under 2010 förebyggande
hembesök till samtliga invånare som fyllt 80 år. På besöken gavs generell information om
äldreomsorgen samt vilket socialt stöd som fanns tillgängligt. De förebyggande hembesöken var
dock inte en regelrätt uppsökande verksamhet i specifikt syfte att sprida anhörigstödet eller att nå
anhöriga som vårdar i ”det tysta”.
Hemtjänst, dagvård och boenden får överlag goda vitsord av de anhöriga trots ett par fall av
dåligt bemötande. Personal har i några enstaka fall beskrivits som ”otrevlig” och förolämpningar
och personliga påhopp har förekommit. Personal har också vägrat att uföra viss hjälp den
anhöriga efterfrågat. De anhöriga saknar i nästan samtliga verksamheter en bättre feedback
angående insatserna för den närstående, och vill gärna ha ett större inflytande i vårdprocessen.
Inom handikappomsorgen var detta en synpunkt från flera anhöriga. Ett antal av de tillfrågade
efterlyste också bättre information om den närståendes sjukdom och behandling.
Även om en majoritet av de tillfrågade uttryckte tillfredställelse med den fysiska vården deras
närstående mottagit upplevde närmare en tredjedel av de anhöriga att de inte fick sina egna
känslomässiga behov tillfredställda. Anhöriga gav i COAT enkät och telefonintervjuer uttryck
för behov av hjälp med att bemästra vardagsstressen och man ville veta mer om vilket stöd som
finns tillgängligt för egen del. Som exempel efterlyser flera anhöriga ett mera personligt
samtalsstöd och bättre information och kännedem om tillgängligt stöd.
Resultaten pekar på att ”livskvalitet” upplevs i väsentligt lägre grad än förväntat bland samtliga
målgrupper inom socialtjänsten. Hela var tredje tillfrågad angav att ”livskvalitet” upplevdes
mindre än hälften av tiden. I viss mån hade man kunnat förvänta detta resultat inom de omsorger
med få möjligheter till anhörigstöd men samma resultat påvisades inom äldreomsorgen där det
sedan drygt 10 år erbjuds ett flertal stödformer.
En röd tråd i arbetet med denna kartläggning har varit svårigheten att tränga in i kommunens
organisationer i sökandet efter information. Den huvudsakliga anledningen tycks vara att
1

”Carers Outcome Agreement Tool”. Ett instrument för planering, uppföljning och utvärdering av stöd till
anhörigvårdare.
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verksamheterna inom socialtjänsten i mångt och mycket skiljer sig från varandra arbetsmässigt,
organisatoriskt och framförallt kulturmässigt och språkmässigt.
Skara Kommun har länge arbetat med värdegrundsfrågor, synpunktshantering, etik och
bemötande bland personal. Samtlig personal inom äldreomsorgen har genomgått utbildningen
”vård i livets slut” och särskilda etikgrupper finns mobiliserade som arbetar med
värdegrundsfrågor. Trots detta tycks det som att det nästan bara är äldreomsorgen som fått kläm
på värdegrunden i relation till anhöriga. I kartläggningsenkäten lämnades exempelvis frågan om
kommunens värdegrund i vissa fall obesvarad och så många som hälften av de tillfrågade inom
handikappomsorgen angav att värdegrundspolicy saknas. I andra fall svarade man att
värdegrundspolicy finns och att man arbetar utifrån devisen att ”Alla människor har lika värde”.
Det påvisades således skillnader i svaren från de olika verksamheterna. Kunskap om kommunens
värdegrund i relation till anhöriga tycks således inte ha trängt in i alla organisationer.
För att validera resultatet av kartläggningsenkäten utfördes fokusgrupper inom varje omsorg
inom socialtjänsten. Personal med utbildning i fokusgruppteknik från kommunen ledde
fokusgrupperna. I grupperna ingick personal, enhetschefer, föreningar, kyrkor och övriga
samverkanspartners samt politiker. Två av grupperna (IFO/IFAM samt handikappomsorgen)
fick göras om då deltagandet var för lågt och då politiker saknades i gruppsammansättningen. En
gemensam fråga presenterades för samtliga 5 fokusgrupper, ”Vad är viktigast för Dig för att
anhörigstödet skall fungera i din verksamhet?”
Samtliga fokusgrupper pekade på bemötandefrågor som viktigast för att anhörigstödet skall
fungera i verksamheterna. Att personalen visar engagemang och intresse för anhörigstöd som
fråga samt att personalen också tar ett personligt ansvar för stödet var den högst prioriterade
frågan i fokusgrupperna. Som fokusgruppen för handikappomsorgen uttryckte det behövs ett
tydligt ”anhörigperspektiv”. Andra viktiga faktorer bakom ett fungerande anhörigstöd som lyftes
fram i fokusgrupperna var de tidiga och personliga insatserna, att man når anhöriga så tidigt som
möjligt i processen. Även utbildningsfrågor för personal gavs hög prioritet. I fokusgruppen för
IFO/IFAM menade man att anhörigstödjarna behöver både stöd och handledning samt att mer tid
och resurser behöver avsättas i verksamheterna för att kunna arbeta med anhörigstöd. I
sammanhanget såg man behov av en bättre och mera konkret samordning kring anhörigstödet.
Ett förslag från fokusgruppen inom IFO/IFAM var att inrätta en särskild kompetensbank för
anhörigfrågor.
Sammanfattningsvis är det en slutsats i denna kartläggning att anhöriga i Skara överlag är nöjda
och tillfreds med den fysiska vården kommunen erbjuder deras närstående samt den hjälp och
det stöd man tar emot för egen del. Kommunen erbjuder i samtliga omsorger varierande former
av anhörigstöd vilket är positivt.
Områden med utvecklingspotential har identifierats i denna kartläggning. I huvudsak behöver
anhöriga mer hjälp med att tillgodose sina känslomässiga behov. Anhöriga uttrycker i hög grad
behov av hjälp med att bemästra en många gånger tung och svår vardagssituation. Även internt i
kommunen finns behov av utveckling. I huvudsak skulle ett gemensamt språkbruk behöva
utvecklas och formuleras kring anhöriga som målgrupp. Mer samverkan mellan omsorgerna som
en intern kompetensbank för anhörigfrågor bestående av personal som representerar
verksamheterna i kommunen skulle kunna vara en framkomlig väg till ett mera effektivt
anhörigstöd i framtiden.
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2. Förord
Nära var femte vuxen svensk vårdar en anhörig. De flesta ser sig inte som någon som ”vårdar”.
Det är en självklar handling i kärlek och omsorg till sin närstående. Omvårdnad av den
närstående ökar ofta utan att den som vårdar uppmärksammar det själv. För den närstående ger
det oftast bättre kvalitet på omsorgen, att vara en del i sin familjs omsorg känns bra.
Den offentliga vården är beroende av att det finns anhöriga som ser det som en naturlig del av
sitt liv. Vi behöver därför finnas med som ett stöd.
De flesta kommuner har idag olika former av stöd till anhöriga. Det kan handla om kostnadsfri
avlösning, korttidsboende, massage, friskvård, samtalsgrupper och ibland växelvis vård i
hemmet och på särskilt boende.
Sedan 2010-01-01 har det skrivits in i Socialtjänstlagen att Socialnämnden ska erbjuda stöd till
de anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller funktionshindrad.
I den forskningsstudie som nu pågår vill vi följa upp hur anhörigstödet ser ut i kommunen, hur
den enskilde anhörige upplever stödet och vilka utvecklingsområden vi har. Det är ett spännande
arbete och nödvändigt för att utveckla vård och omsorg positivt.
Lena Bjugård Bränfeldt
Förvaltningschef/Socialchef
Omsorgsförvaltningen
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3. Inledning
I landets kommuner har sedan slutet av 1990-talet ett omfattande arbete utförts för att utveckla
stödet till anhöriga. Staten har bidragit med cirka en miljard kronor i stimulansmedel och en
förändring har införts i Socialtjänstlagen som innebär att kommunerna har en skyldighet att
erbjuda anhöriga stöd.
För att dra lärdem av det utvecklingsarbete som har genomförts och fortfarande pågår har
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) tagit initiativ till denna undersökning för att i
samverkan med åtta av landets FoU-enheter kartlägga och följa utvecklingen av stödet till
anhöriga under tre år i åtta kommuner.2 De studerade kommunerna är olika stora till yta och
befolkningsmängd och är spridda från Härjedalen i norr till Malmö i söder.
I denna delrapport presenteras resultatet av den första kartläggningen i Skara kommun.
Inledningsvis ges en kort översikt av hur anhörigstödet har utvecklats i Sverige. Efter detta
presenteras undersökningens syfte och genomförande. I texten avses generellt med begreppet
anhörig en familjemedlem, släkting, vän eller annan person som har en relation till den
närstående som är gammal, långvarigt sjuk och/eller har en funktionsnedsättning. Med
anhörigstöd avses de verksamheter eller insatser som har som sitt huvudsakliga syfte att vara just
ett stöd för anhöriga.
3.1 Utveckling av anhörigstöd i Sverige
I mitten av 1990-talet i samband med uppföljningen av Ädelreformen, uppmärksammades
behovet av att förbättra och utveckla stöd till anhöriga som vårdar en närstående. De första
statsbidragen på 7,5 miljoner kronor resulterade bland annat i förslag på att inrätta
anhörigkonsulenttjänster och att anhörigstöd skall ske i samverkan mellan kommuner,
anhörig/frivilligorganisationer och landsting. (Almberg 2002, Socialstyrelsen 2000).
År 1998 tillfördes § 5 i Socialtjänstlagen ett nytt stycke om stöd till anhöriga: ”Socialnämnden
bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka,
eller äldre eller som har funktionshinder”. I en beskrivning av utvecklingsläget våren 1999
konstaterade Socialstyrelsen (2000) att 1998 års ändring av socialtjänstlagen hade fungerat som
drivkraft för flertalet kommuner att ta initiativ på anhörigstödsområdet.
3.1.1 Anhörig 300
Inom ramen för den nationella planen för äldrepolitiken föreslogs ett särskilt stimulansbidrag för
år 1999 och tre år framåt med 100 miljoner kronor årligen för att kommunerna i samverkan med
frivilligorganisationer skulle utveckla stödet till anhöriga som vårdar äldre, funktionshindrade
och långvarigt sjuka (Anhörig 300). I december 1998 anslog regeringen dessa medel som
fördelades till kommunerna utifrån antalet invånare som var 65 år och äldre (Almberg, Hellqvist
2002, Socialstyrelsen 2000).
Syftet med Anhörig 300 var att utveckla varaktiga stödformer som på olika sätt skulle underlätta
och bidra till en ökad livskvalitet för dem som vårdar anförvanter. Treåriga handlingsplaner togs
fram i kommunerna och länssamordnare tillsattes (Almberg 2002, Socialstyrelsen op. cit.).
Socialstyrelsen fick i uppdrag att följa utvecklingen i kommunerna. Första året (1999) utgjordes
främst av planeringsarbete. I hälften av kommunerna genomfördes någon form av
behovsinventering eller kartläggning. Sammanfattningsvis konstateras att kommunerna i stor
utsträckning fortsatte att arbeta med tidigare etablerade former av stödverksamhet som
exempelvis dagverksamhet och korttids/växelvård. Det som framträdde som nytt var att många
kommuner ville anpassa stödet bättre till enskilda individers aktuella situation. Som exempel på
mer flexibla åtgärder kan nämnas kostnadsfri avlösning i hemmet utan tak för antal timmar,
2

Medverkande FoU-enheter: FoU Jämt, Enheten Välfärd och FoU-stöd Regionförbundet Uppsala län, FoU
Sörmland, Skaraborgs Kommunalförbund FoU, FoU Sjuhärad Välfärd, Fokus Kalmar län, FoU Malmö och FoU
Skåne. Kommuner som kartläggs: Härjedalen, Uppsala, Strängnäs, Skara, Borås, Västervik, Malmö och Hässleholm.
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avlösning upp till tre veckor utan biståndsbedömning, tillgång till trygghetsplats meddetsamma,
avlösning tillsammans med den sjuke vid behov/önskemål, bokning av avlösningsplats direkt
med personalen, semestervistelser och ”Må bra”-vistelser och helgöppen dagverksamhet. Nytt
var också att kommuner ville starta träffpunkter eller ”anhörigcentraler där anhöriga skulle
kunna få information och träffa andra i liknande situation. Allt fler kommuner hade också startat
studiecirklar och anhöriggrupper.
En uppföljning gällande år 2000 visade att antalet anhörigkonsulenter eller motsvarande samt
anhörigcentraler/träffpunkter hade ökat. Många av de senare drevs tillsammans med anhörigoch frivilligorganisationer. Vid slutet av år 2001 erbjöd de flesta kommunerna nationellt
avlösning i hemmet. Ekonomisk ersättning kunde ges i form av bidrag/hemvårdsbidrag till den
som vårdades eller i form av anhöriganställning. Det senare var vanligast bland yngre anhöriga
och bland invandrare. En utökning ägde under året rum gällande undervisning för anhöriga. Den
vanligaste undervisningsformen var studiecirklar med inslag av information och utbildning
(Almberg, Hellqvist, 2002).
I november 2001 gjordes den tredje uppföljningen av stimulansmedlen. Intressanta trender som
kunde observeras var att målgruppen för satsningen hade förändrats. I början var det framför allt
anhöriga till äldre som inkluderades, men efter hand kom stöd till anhöriga som hjälpte
funktionshindrade eller sjuka i lägre åldersgrupper att inkluderas. En annan trend var att
anhörigstöd riktat till anhöriga till personer som bodde på särskilt boende utvecklades från att ha
funnits i fyra kommuner till att det kom att finnas i tre av fyra kommuner. Riktat anhörigstöd till
invandrare förekom endast i cirka tio procent av kommunerna (Alm0berg 2002).
I Socialstyrelsens (2002, s. 37) slutrapport om Anhörig 300 framgår också att kommuner ofta
påpekat ”behovet av enkla, smidiga sätt att erbjuda anhöriga avlösning på, även akut, nattetid
och utan biståndsprövning”. Trygghetsplatser efterfrågades liksom speciell avlösning för yngre
anhörigvårdare samt träffpunkter för äldre invandrare. Genom Anhörig 300 synliggjordes
anhörigas vård- och omsorgsinsatser för äldre, sjuka och funktionshindrade och stödet byggdes
ut i kommunerna. Socialstyrelsen drar slutsatsen att anhörigstödet hade en annan bredd och
variationsrikedem efter Anhörig 300 än tidigare, men att det återstod att utveckla kvaliteten i de
olika stödinsatserna. Likaså efterlystes system för att följa upp effekterna av de hjälpinsatser som
gjordes.
3.1.2 Efter Anhörig 300
I enlighet med handlingsplanen för utveckling av hälso- sjukvården 2001 tillfördes landsting och
kommuner ett resurstillskott under åren 2001-2004. Bland områden som framhölls fanns
anhöriga som vårdar svårt sjuka, äldre eller funktionshindrade personer. I ett utvecklingsavtal
mellan Regeringen, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet skulle satsningen för
att stödja anhöriga pågå under dessa år och ansvaret låg hos kommunerna. Pengar öronmärktes
dock inte för denna satsning. Socialstyrelsen fick i uppdrag att följa upp arbetet.
Ett år efter Anhörig 300 beskrev Socialstyrelsen (2003) att många kommuner fortfarande befann
sig i en etableringsfas. I nio av tio kommuner svarade man att arbetet med att utveckla stödet till
anhöriga hade fortgått under 2002. Detta utvecklingsarbete syntes dock inte vara kopplat till
insatser med anledning av det tecknade utvecklingsavtalet mellan stat och Svenska
Kommunförbundet.
I vissa kommuner kunde en process konstateras där försök gjorts att integrera stöd till anhöriga i
kommunernas ordinarie vård och omsorg. Det låg inom ramen för befintliga yrkesgrupper i
många kommuner att också driva utvecklingen av anhörigstöd till exempel bland
biståndsbedömare, medicinskt ansvarig sjuksköterska eller demenssköterska. Traditionella
stödverksamheter som dagvård, korttidsvård, avlösning i hemmet samt enskilda samtal låg kvar
på en hög nivå medan några av de ”nya” stödformerna som till exempel anhörigkonsulent,
anhörigcentrum och utbildning av vårdpersonal minskat något. Något systematiskt
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uppföljningsarbete bedrevs inte heller i två tredjedelar av kommunerna. Slutsatser som
Socialstyrelsen (op. cit.) drog ett år efter Anhörig 300 är att det engagemang och den utveckling
som skett tidigare, levde kvar i kommunerna. Det var dock fortfarande oklart i vilken
utsträckning stödet hade nått ut till dem som var i behov av det och mycket av kvalitetsarbete
återstod att göra. Utifrån resultaten av Anhörig 300 drogs slutsatsen att stödinsatser måste vara
individ- och situationsanpassade och stödet till den som vårdar måste också medföra något
positivt för den sjuke. Mycket återstod efter år 2002 att göra innan utbudet av stöd till anhöriga
skulle motsvara behoven och grundläggande kunskaper saknades också om hur ett ”flexibelt,
situationsanpassat och ”skräddarsytt” stöd till anhöriga skall kunna uppnås (op. cit. s. 37)
Andelen kommuner som arbetat med att utveckla anhörigstöd sjönk under åren 2002-2004 från
cirka 90 procent till cirka 75 procent. De tre stödformerna korttidsvård/korttidsboende,
dagvård/verksamhet och avlösning i hemmet fanns i över 90 procent av landets kommuner.
Andra typer av stödverksamhet hade däremot blivit mindre vanliga. Bredden i utbudet av stöd
hade minskat. Frågor som Socialstyrelsen (2005a) ställde i sammanfattningen av sin uppföljning
var om anhörigstödet var på väg att bli synonymt med avlösning och vad det betydde för
kvaliteten på anhörigstödet. Utvecklingen av anhörigstödet var bland annat på grund av avsaknad
av statistik svår att följa.
3.1.3 Nya stimulansmedel år 2005 – 2008
År 2005 anslog regeringen 25 miljoner kronor per år till kommunerna för att stimulera till en
varaktig utveckling av kommunernas stöd till de anhöriga. Kommunerna fick möjlighet att söka
dessa pengar från respektive länsstyrelse. Vid årsskiftet 2005/2006 beslutade regeringen att
avsätta ytterligare 100 miljoner kronor årligen till anhörigområdet. Socialstyrelsen fick i uppdrag
att årligen följa upp utvecklingen (Socialstyrelsen 2006).
De flesta kommuner hade år 2005 ett ganska traditionellt utbud av insatser. Oftast riktade sig
stödinsatserna till sammanboende eller äkta makar. Socialstyrelsen (op. cit.) påpekade att
kommunerna brast i kunskap om anhörigas behov och hur väl man nått ut med sina
anhörigstödsinsatser.
De nya stimulansmedlen söktes av 75 procent av kommunerna. I hälften av landets län beviljades
pengar till projekt som hade yngre anhöriga som målgrupp. Syftet med projektmedlen var att
utveckla ett varaktigt anhörigstöd, att förbättra infrastrukturen samt att utveckla kvaliteten i
anhörigstödet. Socialstyrelsen efterlyste efter genomgång av 2005 års anhörigstöd,
utvecklingsarbete med syftet att få en bild av anhörigstödets kvalitet och effekter. För detta
skulle det behövas en utveckling av socialtjänststatistiken, befolkningsbaserade anhörigstudier,
urvalsstudier och utveckling av system för egenuppföljning av anhörigstödet i kommunerna.
Under år 2006 arbetade 90 procent av kommunerna med att utveckla stödet till anhöriga
(Socialstyrelsen 2007). Den vanligaste inriktningen var att bygga upp anhörigcentraler det vill
säga infrastrukturen för stöd till anhöriga. Det var också vanligt att inrätta tjänster som ansvarade
för eller samordnade stödet och arbetade för att insatserna skulle nå ut bättre. Cirka var tredje
kommun avsåg att bygga ut eller öka tillgängligheten till olika former av avlösning, bygga ut
eller öka tillgängligheten till andra former av stöd än avlösning samt bättre utreda och planera
anhörigas individuella behov av stöd.
Socialstyrelsen (op. cit.) konstaterade även detta år att stödet till de anhöriga i Sverige
huvudsakligen utgjordes av stöd till sammanboende make, maka eller partner. Stöd till
närboende existerade praktiskt taget inte alls år 2006 och för anhöriga boende på ett längre
geografiskt avstånd var det obefintligt. Socialstyrelsen sammanfattade att aktiviteterna med stöd
till anhöriga tycktes öka i kommunerna, men att det inte gick att avgöra om stödet nått de
anhöriga som hade behov av det. Inte heller fanns det några större möjligheter att följa hur
många eller vilka som erhållit stöd eller vilken kvalitet som stödet haft.
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Åren 2007 och 2008 angav 95 procent av landets kommuner/kommundelar/stadsdelar att de
arbetade med att utveckla stödet till anhöriga. Detta var den högsta siffran sedan år 2002 då
Socialstyrelsen började med uppföljningar av kommunernas arbete med anhörigstöd
(Socialstyrelsen 2008, 2009). I 90 procent eller mer av kommunerna fanns år 2008 korttidsplats
som avlösning, dagverksamhet, avlösning i hemmet, enskilda samtal, anhörigcirkel/anhöriggrupp
och anhörigcentral/träffpunkt för anhöriga. I 78 procent av kommunerna genomfördes
utbildningar av anhörigvårdare och 57 procent erbjöd må bra-aktiviteter.
Drygt hälften av kommunerna riktade sitt anhörigstöd endast till anhöriga som var maka eller
make till en äldre person. Åtta procent uppgav att de riktade sitt stöd till alla som var anhöriga.
När det gäller utvecklingen av stöd mot nya målgrupper så angav Länsstyrelserna att det främst
var anhöriga till personer med psykiska funktionshinder som man börjat vända sig till, men även
anhöriga till äldre invandrare, yrkesverksamma personer, syskon eller andra anhöriga till barn
och ungdemar med funktionsnedsättningar, anhöriga som bodde på annan ort samt anhöriga till
personer på särskilt boende (Socialstyrelsen 2009).
3.1.4 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA)
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) startade sin verksamhet i januari 2008.
Verksamheten bedrivs på uppdrag av regeringen och innefattar anhöriga till äldre personer.
Direktiven är att:
 skapa nationell överblick inom verksamhetsområdet
 samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter på anhörigområdet
 stimulera och stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande
anhörigas situation
 bidra till högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen
 ta del av internationella erfarenheter och forskningsresultat.
Parter i NkA är Fokus Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,
Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland,
Linnéuniversitetet och Landstinget i Kalmar län. NkA:s verksamhetsidé är att skapa och ”bygga
på” 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
vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare.

För att förverkliga direktiv och verksamhetsidé arbetar NkA med att leda och samordna blandade
lärande nätverk, ge ut kunskapsöversikter och nyhetsbrev, administrera en informativ hemsida
samt samla referenser och litteratur inom området i databas och bibliotek. En annan viktig
uppgift för NkA är att anordna regionala mötesdagar och andra konferenser. NkA samverkar
med en internationell rådgivningsgrupp och är medlem i och deltar i den internationella
intresseorganisationen Eurocarers (Fokus Regionförbundet i Kalmar län, m.fl. 2007) .
NkA har sedan starten arbetat med de prioriterade områdena: ”Individualisering, utvärdering och
utveckling av anhörigstöd”, ”Samverkan och partnerskap i stöd och hjälp för anhöriga”,
”Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg”, ”E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare”,
”Bibehålla hälsa och förbygga ohälsa”, ”Palliativ anhörigvårdare, sluta vårdandet, särskilt
boende och efterlevandestöd” samt ”Social delaktighet, kön och mångkulturella frågor”.
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3.1.5 Ändring i Socialtjänstlagen
Redan år 1999 förslogs i Socialutredningens slutbetänkande (SOU 1999:97) att lagtexten borde
skärpas så att stöd till anhöriga blev en reglerad skyldighet för socialtjänsten. En förändrad
lagtext med denna innebörd kom att träda i kraft 1 juli 2009.
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 (5 kap. 10 § Socialtjänstlagen).
Socialstyrelsen (op. cit.) sammanfattade i sin slutrapport om kommunernas anhörigstöd bland
annat att kommunerna var väl rustade att kunna fylla den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen
gällande stöd till anhöriga till äldre, men att det krävdes fortsatt utvecklingsarbete när det gällde
övriga målgrupper och samarbetet med hälso- sjukvården. Vidare gällde det att lösa problem
som rörde möjligheter och skyldigheter att dokumentera stödinsatser till anhöriga.

3.2

Studiens syfte
Mot bakgrund av ovan beskrivning är det av största intresse att studera hur anhörigstödet
gestaltar sig i Skara kommun och ett antal andra kommuner nationellt med skiftande
karakteristika och framför allt hur stödet kommer att utvecklas framöver. Syftet med
föreliggande studie i Skara är därför att:
 Kartlägga innehållet i stödet till anhöriga, hur stödet organiseras, planeras, följs upp och
utvärderas inom områdena äldre, funktionshinder och individ- familjeomsorg samt
samverkan mellan kommun, landsting, ideella organisationer och andra aktörer inom
området.
 Undersöka hur de olika huvudintressenterna bedömer kvaliteten på stödet till anhöriga
 Under tre år följa utvecklingen i de kommuner/kommundelar som ingår i studien.
3.3
Genomförande
Studien startar med en kartläggning av stödet till anhöriga i de utvalda kommunerna inom
samtliga tre områden; äldreomsorg, verksamheter för personer med funktionsnedsättning samt
individ och familjeomsorg (IFO/IFAM). Ytterligare en kartläggning genomförs år tre.
Kartläggningarna görs genom att ta del av tillgängliga dokument, kommunernas hemsida och
informationsblad samt intervjuer med och enkätutskick till nyckelpersoner. Kartläggningen
dokumenteras. Samma frågeställningar för kartläggningen används av samtliga FoU-enheter, se
bilaga 1. Årligen genomförs fokusgruppsintervjuer, en inom vardera äldreomsorg, verksamheter
för personer med funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg. Fokusgruppsintervjuerna
görs utifrån en gemensam frågeguide (se bilaga 2). Första året görs fokusgruppsintervjun för att
validera bilden av det stöd som vuxit fram i kartläggningen och för att beskriva hur väl
deltagarna tycker att stödet fungerar. Som underlag för fokusgruppen används den
sammanställning som är resultatet av kartläggningen av kommunens anhörigstöd. Andra och
tredje året görs fokusgruppsintervjun för att kartlägga vilka förändringar som skett avseende
anhörigstödet och hur väl deltagarna tycker det fungerar. I varje fokusgrupp ingår personal,
beslutsfattare och personer från ideella sektorn.
Första och sista året genomförs en enkätstudie (COAT-utvärderingsenkät) som riktar sig till 150
anhöriga/kommun inom respektive verksamhetsområde. Telefonintervjuer genomförs med ett
slumpmässigt antal utvalda anhöriga i kommunerna baserat på den COAT-enkät som de fyllt i. 3
3

Undersökningens design bygger på den design som skapades i samverkan med professor Mike Nolan och Lennarth
Johansson för ett treårigt implementeringsprojekt av COAT-instrumentet i Borås, Jönköping och Härnösand.
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NkA har via FoU Sjuhärad Välfärd ansökt om och beviljats etiskt tillstånd för studien.
Projektet avrapporteras årligen av respektive FoU-enhet i samverkan med NkA och en
gemensam rapport skrivs av NkA i samverkan med FoU-enheterna. Resultaten presenteras även
regionalt på konferenser eller seminarier av de medverkande FoU-enheterna och av NkA i
samband med NkA:s fyra årliga regionala mötesdagar.
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4. Skara Kommun
Skara är en av Sveriges äldsta städer och ligger i Västra Götalands län i landskapet
Västergötland. Kommunen består till huvuddelen av slättland, eftersom den ligger centralt på
Västgötaslätten. Således är jordbruk en viktig näringsgren, men viss industri finns också.
Området är intressant ur historisk synvinkel. Många avgörande händelser i Sveriges tidiga
utveckling skedde i området kring Skara.
Kommunens befolkning har minskat med ca 2 % de senaste 6 åren. Antal invånare år 2005 var
18578. Vid slutet av år 2010 hade befolkningsmängden sjunkit till 18220 personer.

4.1 Organisation
Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige med 45 ledamöter. Fullmäktige
sammanträder åtta gånger per år. Bland nämnderna intar kommunstyrelsen en särställning genom
att den ska övervaka nämndernas utveckling samt ta nödvändiga initiativ om nämnderna inte
bedriver verksamheten enligt fullmäktiges riktlinjer.
4.1.1. Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden
Omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef
Lena Bjugård Bränfeldt
Stab

Administration

Äldreomsorgen

Handikappomsorgen

(ÄO)

(HO)

Alkohol- och
restauranginspektion

Individ- och
familjeomsorgen
(IFO)

Integration/
försörjning och
arbetsmarknad/
missbruk
(IFAM)

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst och omfattar alla verksamheter som
arbetar med äldre, funktionsnedsatta, psykiskt sjuka, missbrukare etc. Nämnden ansvarar också
för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården samt försörjningsstödet och
arbetsmarknadsfrågor.
De olika verksamheterna styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt tvångslagstiftning.
Nämndens vision är att bidra till att skapa goda levnadsförhållanden samt medverka till
gemenskap och delaktighet. Nämndens uppdrag är att nå samhällets mest utsatta så tidigt som
möjligt och att så långt som möjligt ge önskat stöd inom det egna nätverket
Inställningen är att alla vårdbehov är påverkbara. Nämnden vill inom samtliga områden inrikta
arbetet mot tidiga, förebyggande och rehabiliterande insatser. Insatserna ska ske i samråd med
brukare och anhöriga och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser.
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4.1.2 Värdegrund
Kommunens värdegrund bygger på begreppen ”trygghet, delaktighet och ansvar”
 Den enskilde individen skall ha tillgång till information om omsorgsnämndens insatser
för att kunna göra egna val
 Den som har kontakt med omsorgsnämnden skall få ett gott bemötande och känna sig
delaktiga i utformningen av insatserna.
 Rättsäkerheten skall garanteras
 Omsorgsnämndens verksamhet bedrivs med god kvalitet på ett effektivt sätt till lägsta
möjliga kostnad.
 Man skall kunna synliggöra och redovisa resultaten av omsorgsnämndens verksamhet på
ett enkelt sätt.
Kompetensgruppen för socialt arbete inom äldreomsorgen arbetar med värdegrundsfrågorna,
förhållningssätt, trygghet och meningsfullhet i vardagslivet samt kvalitet och integritet och har
under årens lopp genomfört studiecirklar för olika personalgrupper i kommunen.
4.1.3 Kvalitetsgarantier
Kvalitetsgarantier finns formulerade för samtliga avdelningar under omsorgsnämnden och är ett
sätt att berätta för medborgarna i Skara vad man kan förvänta sig av verksamheten och vilka krav
kommunen ställer på sina verksamheter.
Områden som omfattas av kvalitetsgarantierna är exempelvis hur man ansöker om bistånd och
stöd i kommunen och rutinerna kring det. Personalens bemötande och informationsfrågor
omfattas såväl som trygghetsfrågor, aktiviteter och rehabilitering.
Medborgarnas synpunkter på de olika områden som omfattas av kvalitetsgarantierna kan
uttryckas och framföras genom kommunens synpunktshantering.
4.1.4 Synpunktshantering
Omsorgsnämndens uttryckliga vilja är att medborgarna ”säger vad de tycker” och att de
uttrycker det i form av synpunkter, beröm, missnöje eller förslag. Omsorgsnämnden vill att fler
synpunkter kommer in via synpunktshanteringen. Att lyssna och ta till vara på medborgarnas
synpunkter är ett viktigt led i att uppnå nämndens och förvaltningens mål och visioner.
Synpunkter/klagomål förknippas med medborgares/brukares möjligheter att överklaga ett
beslut, det vill säga deras juridiska möjligheter enligt förvaltningslagen. Det finns situationer av
synpunkter, kritik och klagomål som inte kan hanteras genom lagstiftningen. Situationer som
ligger till grund för förbättringar. För det ändamålet har kommunen ett system för rutiner vid
synpunkter och förslag.
Det ska vara lätt och enkelt att lämna en synpunkt. Medborgare kan lämna synpunkter
muntligt i möten eller via telefon, brev, fax, e-post, på förtryckta blanketter och på kommunens
hemsida. Medborgaren väljer om han/hon vill vara anonym eller inte.
Information om synpunktshanteringen samt blanketter delas ut tillsammans med de aktuella
kvalitetsgarantierna vid samtliga nybesök och nya ärenden i förvaltningen. Informationen sprids
även vid de förebyggande hembesöken till alla +80 medborgare i kommunen.
Vid en synpunkt får medborgaren en återkoppling från förvaltningen på beslutade och vidtagna
åtgärder. En första feedback får medborgaren inom en vecka och nästa inom fyra veckor från att
synpunkten registreras i diariet.
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4.1.5 Äldreomsorgen (ÄO)
Äldreomsorgen i Skara kommun vill skapa förutsättningar för att kommunens äldre befolkning
ska ha en bra livssituation. När kommuninvånarna behöver insatser ska det vara av förebyggande
och rehabiliterande form. Äldre ska kunna känna sig trygga i sina hem och må bra.
Områden som faller under äldreomsorgens ansvar är hemvård och dagvård samt HSL området
(Hälsa- och sjukvård). Även verksamheten anhörig- och frivilligstöd ingår i äldreomsorgens
ansvarsområde
Det ska finnas många träffpunkter och aktiviteter i kommunen för äldre. De äldre med mer
omfattande vårdbehov och personer som vårdas i livets slutskede ska få tillräckliga resurser.
4.1.6 Stöd och hälsa
Äldreomsorgens verksamhet har fokus på tidiga och förebyggande insatser för den äldre
populationen i kommunen. De insatser som ges skall vara flexibla och i möjligaste mål utformas
utifrån de äldres önskemål och behov. Det sociala innehållet i äldres vardag är ett prioriterat
område.
En central del av äldreomsorgens förebyggande arbete med det sociala innehållet är anhörig- och
frivilligstödet som utvecklats i kommunen sedan år 2000. Anhörigstödet erbjuder aktiviteter och
stödformer för de som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående med svårigheter i sin vardag.
Frivilligverksamhet innebär bland annat att frivilliga hjälper äldre och brukare med vissa
vardagliga saker som att läsa tidningen eller följa med till dagverksamheten. Frivilliga sköter
också om vardagsdriften av Träffpunkt Seniorkafét som är kommunens mötesplats för anhöriga,
frivilliga, allmänheten och de pensionärsorganisationer samt Röda Korset som kommunen
samverkar med.
Andra sätt som frivilliga bidrar till verksamheten är i de olika arbets- och samverkansgrupper där
anhörigstöd och servicen till de äldre diskuteras, planeras och utvecklas.
Inom äldreomsorgen finns det även en kurator och en dietist där man kan söka stöd och hjälp.
Kurator, dietist samt samordnarna för anhörigstöd och frivilligstöd samverkar i en arbetsgrupp
kallad ”kvartetten” som på ett fokuserat sätt arbetar med frågor som hur man utvecklar det
sociala innehållet för anhöriga och äldre i kommunen specifikt.
4.1.7 Handikappsomsorgen
Handikappsomsorgen verksamhet omfattar stödet och insatserna som avser de som lever med
funktionsnedsättningar av olika slag. Även de med psykiska funktionsnedsättningar omfattas av
handikappsomsorgens ansvarsområde.
Den som lever med en funktionsnedsättning har rätt till stöd och service från kommunen för att
kunna leva och vara med i samhället på samma villkor som andra. Även familjerna och
nätverken kring den funktionshindrade har rätt till stöd i sin vardag.
Stöd till personer med funktionsnedsättningar finns i olika former. Exempelvis boenden av olika
slag och för olika grupper. Sysselsättning och daglig verksamhet och korttidsvistelser av olika
slag. Även ledsagarservice kan erbjudas samt personliga assistenter.
Rätten till de olika insatserna prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Resurscentret Fontänen är handikappomsorgens samlingsplats för alla målgrupper inom
handikappsomsorgens område där man kan träffa andra för social samvaro och aktiviteter.
Socialpsykiatri
Socialpsykiatrin har ansvaret för de som lever med psykisk ohälsa. Insatser som kan erbjudas
inom verksamheten är exempelvis personligt stöd, boende och sysselsättning.
Alla insatser inom socialpsykiatrin är biståndsbedömda utifrån individens behov. Ett
rehabiliterande arbetssätt innebär att personalen alltid har individens behov i fokus. Man arbetar
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med att stärka individens egna förmågor utifrån en långsiktig planering.
Ett stödboende finns i kommunen med lägenheter för individer med långvariga psykiska
funktionsnedsättningar. Målsättningen med boendet är att individen med tiden ska kunna flytta
till egen lägenhet.
Inom socialpsykiatrins verksamhet finns en sysselsättningssamordnare anställd vars uppdrag är
att hitta sysselsättningar och praktikplatser utifrån den närståendes resurser, behov och intressen.
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samarbete mellan
handikappföreningarna och kommunens styrelser, nämnder och bolag. Det är ett remissorgan
med överläggningsrätt i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Fem olika områden
finns representerade i KRF. Syn, hörsel, rörelsehinder, psykiatri och medicin.
Syftet med kommunala rådet för funktionshinderfrågor är att personer med funktionsnedsättning
ska få större delaktighet i samhället.
4.1.8 Individ & Familjeomsorgen (IFO)
IFO omfattar alla verksamheter och insatser som riktas primärt mot barn och ungdemar 0-18/21
år samt deras familjer. Verksamheten erbjuder stödinsatser till familjer med barn under 18 år.
Det kan handla om familjer som behöver hjälp med att stärkas i föräldrarollen, sätta gränser i
hemmiljön, hantera konflikter och förbättra samtalsklimatet i familjen.
Stöd erbjuds till föräldrar och barn i ett tidigt skede och det sker i samverkan mellan föräldrarna,
personal från förskola/skola och socialtjänst. Syftet är att barnet skall få hjälp med att förändra
negativa beteenden med målet att främja en positiv utveckling hos barnet.
IFO arbetar också med de som utsätts för våld i nära relationer och de som utsätts för sexuella
övergrepp. Bland målgrupperna finns både yngre och äldre.
Inom IFO har man anammat Pinocchio 4 som är en samverkans- och arbetsmodell som syftar till
att förbättra det förebyggande arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar att utveckla ett
normbrytande beteende. Ytterliggare ett verktyg som används i arbetet med barn och ungdemar
och samspelet med de anhöriga (föräldrarna) är Marte Meo5.
Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och för föräldrar med barn i åldrarna 0-5
år. Till familjecentralen kan man komma för att umgås med andra vuxna och barn. Man kan
delta i olika aktiviteter som lek, sång och skapande verksamhet av olika slag.
På familjecentralen finns förskollärare som leder verksamheten öppen förskola. Familjebehandlare, barnmorskor, BVC-sköterskor och psykolog är också knutna till verksamheten.
Till öppna förskolan kan man komma och gå som man vill och verksamheten är kostnadsfri.
4.1.9 Integration, Försörjning, Arbetsmarknad och Missbruk (IFAM)
IFAM arbetar med de verksamheter som primärt riktar sig mot vuxna i kommunen 18 år och
uppåt. Verksamheten präglas av en helhetssyn snarare än ett symptomtänkande. Familjen och
närmiljön hör hit, men också den enskildes förhållanden i vidare mening som
arbete/sysselsättning, bostad, god hälsa och fungerande ekonomi. Helhetssynen förutsätter ett
samarbete med andra intressenter som bland andra primärvård, psykiatri, arbetsförmedling och
försäkringskassa.
En viss överlappning av verksamheterna inom IFO/IFAM finns då man oftast behöver samverka
och försöka komma överens kring de klienter som befinner sig i gränslandet kring 18 år. Vissa
4

Om det finns bekymmer kring ett barn i förskolan, skolan eller i hemmet kan man som förälder kontakta IFO som ordnar extra
stöd åt barnet i förskolan/skolan genom specialpedagoger medan föräldrarna i sin tur får stöd genom familjebehandlarna i IFO.
5

Ett arbetssätt som gör det möjligt att ”fånga” och stanna upp inför detaljer i samspelet, studera och lära känna barns eller
elevernas signaler och uttryckssätt samt se deras behov.
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18-20 åringar passar exempelvis bäst i vuxenverksamheten inom IFAM medan andra i
motsvarande ålder kan få bättre stöd av IFO. Verksamheten strävar mot en flexibilitet utifrån
individens (den närstående/anhörigas) behov.
De som behöver hjälp med att komma ur ett missbruk eller beroende eller har en närstående som
missbrukar kan kontakta IFAM där man oftast kan erbjuda stöd och behandling på hemmaplan.
Verksamheten arbetar målinriktat för att förebygga missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel. Med hjälp av information och uppsökande verksamhet vill man
öka kunskapen om vad missbruk kan leda till och vilka möjligheter det finns att få hjälp bort från
missbruk. När en insats beviljas upprättas en plan i samråd mellan berörd person och
socialsekreterare. I planeringen kan det ingå olika insatser från beroendeteamet6 och ibland även
kontakt med landstingets sjukvård och psykiatri.
Inom öppenvården kan de med beroendeproblematik och deras anhöriga ansöka om
behandlingsprogram eller samtal. Man kan också söka stöd av kontaktperson och/eller personligt
stöd. Insatserna inom verksamheten utformas oftast tillsammans med de anhöriga och brukarna.
Inom IFAM erbjuds anhörigrådgivning som vänder sig till barn, ungdem och vuxna som lever
nära någon som missbrukar alkohol, narkotika och/eller läkemedel. Med anhörigrådgivningen
vill man framförallt öka kunskapen om missbruket och beroendet. Man försöker avlasta från
skuld och skamkänslor samt stärka självkänslan hos målgrupperna.
IFAM samverkar på olika sätt med verksamheter och enheter/institutioner både internt i
kommunen samt externt. Exempel på externa samverkanspartners är länspsykiatrin, landstingets
beroendevård och slutenvård samt primärvård och kriminalvården. Man samverkar även med
olika ideélla organisationer som kyrkan, länkarna och AA. Internt samverkar man med alla olika
enheter inom socialtjänstens område som på olika sätt bidrar till att utforma stödet.

4.2 Utvecklingen av anhörigstödet i kommunen
4.2.1 Bakgrund
Omsorgsförvaltningen i Skara började i september 2000 arbetet med att utveckla olika former av
stöd till anhöriga som vårdar. En heltidsanställd samordnare för anhörigstöd anställdes i
äldreomsorgen under 2000. Till en början ingick området frivilligstöd i arbetsbeskrivningen men
år 2003 anställdes ytterliggare en samordnare för frivilligstöd och ansvarsområdena delades.
Samordnaren för anhörigstöd leder arbetet med att ta fram nya stödformer för framförallt
målgruppen äldre. År 2004 formulerades en vision för anhörigstödet i Skara:
 Anhörigstödet ska fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den livssituation som den
anhöriga befinner sig i. Härigenom ges även den som vårdas en bättre livskvalité.
 Anhörigstödet ska förebygga ohälsa hos den som vårdar/stöttar.
 Anhörigstödet ska vara känt, accepterat och använt.
 Kommuninvånarna i Skara ska känna trygghet genom kunskapen om att hjälp och stöd
finns.
Mellan åren 2006 – 2009 ansökte Skara varje år om särskilda stimulansmedel från Länsstyrelsen
i Västra Götaland för att utveckla nya stödformer för målgruppen äldre anhöriga. Med stöd av
dessa stimulansmedel har verksamheten anhörigstöd växt inom äldreomsorgen.

6

Personal med särskild kompetens inom beroende och missbruksområdet.
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4.2.2 Skaraborgssamverkan – Regionalt samverkansprojekt 2006 – 2009
Mellan åren 2006 och 2009 bedrevs ett regionalt samverkansprojekt i Skaraborg mellan 15
kommuner i Skaraborg i samarbete med Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg,
anhöriga som vårdar eller stöttar närstående samt olika intresseorganisationer och föreningar.
Syftet med projektet var att tidigare nå anhöriga för att förebygga ohälsa, att anhöriga skulle
kunna bibehålla den livsstil de hade innan de började vårda och att nå bättre samverkan mellan
primärvård – länssjukvård – kommuner. Representanter från kommunerna besökte regionens
samtliga sjukhus, informerade om anhörigstöd på olika avdelningar och delade ut särskilda
anhörigstödspärmar. Särskilda affischer, kontaktkort och anhörigvårdarkort togs fram som
informationsstöd och man utarbetade en särskild stödplan för anhöriga som kommunerna nu kan
använda sig av som arbetsredskap. Samverkansprojektet avslutades och utvärderades externt
våren 20107.
4.2.3 Arbetsgrupper för anhörigstöd (äldreomsorgen och handikappomsorgen)
Två arbetsgrupper som arbetar med anhörigfrågor finns organiserade inom äldreomsorgen och
handikappomsorgen. Arbetsgrupperna bidrar till att lyfta fram anhörigfrågor och de anhörigas
perspektiv i vardagsarbetet. Man kartlägger behov av stöd och föreslår olika former av stöd för
anhöriga och arrangerar olika aktiviteter till stöd för anhöriga såsom anhörigcirklar,
informationsmöten, rekreationsvistelser etc.
Under årens lopp har man även samverkat med företrädare för Västra Götalandsregionen,
primärvården för att bättre kunna upptäcka och tillgodose anhörigas behov i hela vårdkedjan.
4.2.4 Träffpunkt Seniorkafét – Anhörig och frivilligcentral
Träffpunkt Seniorkafét öppnades i december 2006. Syftet med träffpunkten var att skapa en
mötesplats för anhöriga som stöttar och vårdar, kommunens frivilliga krafter,
pensionärsföreningarna, Röda Korset samt allmänheten.
Träffpunkt Seniorkafét har sin utgångspunkt i Skara Senior som står för samarbetet mellan
kommunens pensionärsföreningar och äldreomsorgen. Kommunens anhörigstöd och frivilligstöd
finns placerat på träffpunkten med målsättningen att verka så nära målgrupperna som möjligt.
Träffpunkten håller öppet 6 dagar i veckan och frivilliga värdar och värdinnor står för
bemanningen i kaféverksamheten. Verksamheten har utvecklats positivt under årens lopp och
antalet besökare växer snabbt. Under 2010 registrerades närmare 7000 besökare på träffpunkten.
4.2.5 Samverkan med ideélla organisationer
Arbetet med att skapa olika stödformer inom äldreomsorgen och handikappomsorgen har sedan
1999 skett i nära samverkan mellan Skara kommun, handikapporganisationer,
pensionärsföreningar, församlingar och Röda Korset.
Samverkan gällande stödet till anhöriga inom äldreomsorgen och handikappomsorgen finns
sedan år 2000 organiserad genom referensgruppen för anhörigstöd8.
Referensgruppens uppgift är att vara en kontaktlänk mellan föreningarna och kommunen, att
förmedla synpunkter och erfarenheter, som bidrar till och påverkar utvecklingen av
anhörigstödet, att förmedla information och kunskap till sin förening och andra man känner, samt
att förmedla behov av stöd som anhöriga kan ha.
4.2.6 Anhörigombud
För att sprida kunskap och anhörigperspektiv i verksamheten har personalgrupperna inom
äldreomsorgen sedan 2003 ombetts utse s.k anhörigombud, som kan inbjudas till särskilda träffar

7
8

FoU-rapport 2009:2 Skaraborgs Kommunalförb. (Boij)
Föreningar inom KPR och KHR samt Röda Korset och församlingarna i Skara
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för utbildning och information. Anhörigombudets roll är att vara en ”ambassadör” och lokal
kontaktperson på varje arbetsplats inom äldreomsorgen vid anhörigfrågor.
Anhörigombudet kan erbjuda strukturerade stödsamtal med anhöriga och arrangerar olika
aktiviteter och informationsträffar för målgrupperna på sina arbetsplatser. Dessutom har man en
viktig roll i att utbilda och informera sina kollegor om vad som är på gång inom anhörigstödet.
Att sprida ett anhörigperspektiv i verksamheten är ett uttalat mål. Vid 2010 års slut fanns det
totalt ca 25 anhörigombud fördelade på ca 15 arbetsplatser.
4.2.7 Handikappombud
Inom handikappsomsorgen har det i flera år funnits ett s.k handikappombud som ger information
och råd till personer med funktionsnedsättningar, organisationer/föreningar m.fl.
Handikappombudet deltar i arbetsgruppen för anhörigstöd inom handikappsomsorgen och
medverkar på olika vis till att ta fram aktiviteter särskilt mot målgruppen anhöriga.
4.2.8 Anhörigkonsulent och anhörigrådgivning inom IFO/IFAM
Inom IFO/IFAM sker stödet till anhöriga framförallt genom anhörigrådgivningen där en
heltidsanställd anhörigkonsulent finns anställd. Anhörigrådgivningen vänder sig till barn,
ungdemar och vuxna som lever nära någon som missbrukar alkohol, narkotika och/eller
läkemedel. Anhörigstöd erbjuds även via familjecentralen där man finner familjebehandlare,
psykologer och övrig personal som kan erbjuda samtalsstöd och rådgivning
Anhörigrådgivningen erbjöd år 2010 följande:





Enskilda samtal
Gruppverksamhet
Barnprogram, för 7-12-åringar, vilket pågår 1.5 timmar per vecka under 15 veckor
Tonårsprogram, för 13-18 åringar, 2.0 timmar per vecka under 15 veckor
 Vuxenprogram, för dig över 18 år, 2.5 timmar per vecka under 10 veckor

4.3 Kartläggningen i Skara kommun
4.3.1 Övergripande arbetssätt och organisation
En projektgrupp sattes samman med deltagare från de olika omsorgerna inom socialtjänstens
område. I sammansättningen av projektgruppen valdes de personer som i sitt arbete arbetar mot
anhöriga som målgrupp. Deltagare i projektgruppen var Bengt Ericsson, FoU Skaraborgs
Kommunalförbund, handikappombudet inom handikappomsorgen samt
anhörigrådgivare/konsulent inom IFO/IFAM. Som projektledare utsågs Dennis Tomazic som
arbetat som samordnare av anhörigstöd inom äldreomsorgen i Skara Kommun sedan 2007.
Dennis blev därmed FoU-enhetens förlängda arm gentemot Skaraborgs Kommunalförbund som
mottog förfrågan om deltagande i den nationella kartläggningen från NkA.
En styrgrupp sattes samman bestående av kommunens socialchef samt omsorgscheferna och
deltagarna i projektgruppen. Styrgruppen har träffats regelbundet och diskuterat projektets
upplägg och struktur samt de olika moment som skulle genomföras i projektet.
4.3.2 Planering och genomförande av kartläggningsenkäten
De olika verksamheterna inom socialtjänstens område skiljer sig från varandra. Skillnaderna
omfattar arbetssätt, kultur och förhållningssätt till anhöriga som grupp. Flera av verksamheterna
inom IFO/IFAM samt till viss del handikappomsorgen har liten eller ingen erfarenhet av
anhörigstöd enligt den ”traditionella” modellen. Anhöriga som begrepp och målgrupp är i dessa
verksamheter ibland främmande. Definitionen av vem som egentligen är anhörig och
beskrivningen av vilket stöd de erbjuds varierar av dessa anledningar.
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Att hitta en universell och användbar enkätmodell i denna miljö, som besvarar de centrala
frågorna i projektet var av dessa skäl prioriterat i det inledande arbetet med kartläggningen.
En modell för kartläggningsenkät skickades ut från NkA i Kalmar men bedömdes av
projektgrupp och styrgrupp vara för allmän och generell för att passa de skiljda verksamheterna.
Projektgruppen identifierade ett behov av en frågemodell som bättre var anpassad för de olika
verksamheterna i Skara Kommun.
Som underlag för kartläggningen i Skara användes därför en enkätmodell som Uppsala kommun
tog fram under våren 2011. Uppsalaenkäten presenterade ett bra förslag för hur man kunde
formulera frågorna på ett sätt som bättre passade de skiljda verksamheterna. Vissa frågor i
Uppsala enkäten omformulerades för att bättre passa Skara kommuns organisation, verksamheter
samt målgrupperna för enkäten.
Kartläggningsenkäten skickades ut till samtliga enhetschefer inom IFO/IFAM och
handikappsomsorgen under våren 2011. Samtidigt fattades beslut att inte skicka ut enkäten till
motsvarande enhetschefer inom äldreomsorgen.
En enkät inom äldreomsorgen bedömdes inte kunna tillföra någon väsentlig ny information
utöver den som redan finns i rapporter och kartläggningar som utförts på äldreområdet i Skara de
senaste tio åren. Kartläggningsenkäten har för äldreomsorgens del därför besvarats av
kommunens samordnare för anhörigstöd samt äldreomsorgschefen med stöd av tidigare
kartläggningar, sammanfattningar och rapporter.
Anhörigstöd i Skaraborg9 – Regional kartläggning i Skaraborg 2010
Våren 2010 genomfördes en kartläggning av anhörigstödet inom IFO, Handikappomsorgen samt
socialpsykiatrins område i hela Skaraborg på uppdrag av Skaraborgs Kommunalförbund. Även
hälso- och sjukvårdsområdet omfattades av kartläggningen. Äldreomsorgen omfattades inte av
kartläggningen. Målet för kartläggningen var:
 Att bidra till att utveckla en strategi för den egna kommunen kring hela socialtjänstens
verksamhetsområden – som berörs av den nya bestämmelsen om anhörigstöd i
Socialtjänstlagen § 5.
 Att bidra till att belysa behov kring hur kommunen, i samarbete med hälso- och
sjukvården och frivillig-, patient, och anhörigorganisationer, ska kunna erbjuda ett tidigt
stöd till anhöriga
 Att vara ett underlag för nämnder i det fortsatta utvecklingsarbetet med anhörigstöd.
Kartläggningen utfördes genom personliga intervjuer med verksamhetscheferna för IFO/IFAM
samt handikappsomsorgen och socialpsykiatri. Även den medicinskt ansvariga sjuksköterskan
intervjuades för att belysa hälso- och sjukvårdsområdet.
Resultaten av den regionala kartläggningen i Skaraborg 2010 har använts för att komplettera
bilden av vilket anhörigstöd som erbjuds IFO, HO samt socialpsykiatrin i den aktuella
kartläggningen.
4.3.3 Planering och genomförande av fokusgrupper
I Skara Kommun finns sedan länge ett antal anställda som fått särskild utbildning i
fokusgruppsteknik. I möjligaste mån användes dessa interna resurser när fokusgrupperna skulle
sättas samman. I den mån det behövts har man fått stöd och hjälp från Skaraborgs
Kommunalförbund FoU.

9

FoU rapport 2010 Skaraborgs Kommunalförbund (Lindberg)
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I planeringen av fokusgrupperna sattes tre olika ”grupper” samman med tre fokusgruppledare per
grupp. De tre grupperna innehöll personal från de tre olika områdena som omfattas av
kartläggningen indelade i separata grupper.
För att inte färga fokusgruppens diskussioner lät vi fokusgruppsintervjuare som normalt jobbar
inom äldreomsorgen utföra fokusgruppen för IFO/IFAM . Motsvarande gjordes för de andra
fokusgrupperna.
Det primära syftet med fokusgrupperna var att validera kartläggningen och att skapa en
grundläggande bild av deltagarnas syn på det anhörigstöd som erbjuds. Samt att identifera
gruppens syn på de områdena med störst behov av utveckling i framtiden.
Efter samråd med fokusgruppintervjuare, styrgrupp och projektgrupp fattades beslutet att samla
samtliga fokusgrupper kring endast en gemensam fråga10. För många olika frågor bedömdes
komplicera utförandet av fokusgruppen. Den gemensamma frågan bedömdes vara så pass
generell att den omfattade alla de frågor som NkA sökt svar inom.
4.3.4 Utmaningar och problem
En utmaning i projektet, som också beskrivits tidigare, var att hitta ett gemensamt språk och
gemensamma begrepp som samtliga verksamheter kunde relatera till och använda på ett
konstruktivt sätt. Erfarenheten är att anhörigstöd skiljer sig mellan olika verksamheter inom
socialtjänstens område och man har olika erfarenhet av att arbeta mot målgruppen anhöriga.
Dessutom använder man ofta olika definitioner på målgruppen. Anhörig som begrepp
förekommer exempelvis inte inom individ- familjeomsorgen på samma sätt som inom
äldreomsorgen. Och inom handikappsomsorgen använder man hellre begreppet förälder än
anhörig.
Begreppet vårda uppmärksammades också som problematiskt att använda i denna studie.
Anhöriga inom handikappomsorgen och IFO/IFAM vill ogärna använda detta begrepp då det
handlar om familjemedlemmar eller ens barn. Även inom äldreomsorgen upplever anhöriga
problem med att identifiera sig i en vårdsituation. Anhörig definieras ibland som mottagare av de
behandlande åtgärderna som ex. anhörigkonsulenten erbjuder. Motsvarande person skulle inom
äldreomsorgen benämnas som närstående.
Av dessa anledningar var det nödvändigt att tidigt förtydliga och enas kring en gemensam
definition av målgrupperna för kartläggningen. Diskussionen fördes med representanter från
samtliga omsorger i projektgruppen för kartläggningen. Definitionerna i Socialtjänstlagen kapitel
10§5 har utgjort grunden för de begrepp vi använt av oss i denna studie.
Begreppet anhörig används i denna studie generellt och åsyftar samtliga inom familj, släkt,
vänskapskrets och/eller arbete som vårdar, hjälper eller stöttar en närstående som p.g.a. sjukdem,
ålder, funktionsnedsättning eller annan fysisk/psykisk problematik inte klarar sig utan stöd i sin
vardag. Målgruppen omfattar således make/maka, föräldrar, syskon, övrig släkt, arbetskamrater,
grannar eller andra engagerade personer i nätverket kring den närstående.
Den närstående avser den som är mottagaren av vården, hjälpen eller stödet från de anhöriga.
Stödet måste inte alltid ha karaktären av regelrätt vård utan avser i de allra flesta fall det stöd
anhöriga ställer upp med i vardagen för att få livet att fungera.
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Vad är viktigt för Dig för att anhörigstödet skall fungera inom din verksamhet?
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5. Äldreomsorgen
5.1 Genomförande
5.1.1 Kartläggningsenkät
Sedan 1999 och Anhörig 300 har Skara Kommun satsat på anhörigstöd och frivilligstöd inom
äldreoområdet. Kommunen har en heltidsanställd samordnare för anhörigstöd inom
äldreomsorgen som ansvarar för utveckling, planering och administration av alla de stödformer
som kommunen erbjuder de som vårdar, hjälper eller stöttar en närstående i hemmet.
Under de 12 år som passerat har kommunen genom särskilda satsningar och med stöd av statliga
stimulansmedel byggt upp en omfattande anhörigstödsverksamhet med bredd.
Som en följd av satsningarna och de årliga rapporterna/sammanfattningarna har man god
kunskap om anhörigstödet inom äldreomsorgen.
Kartläggningsenkäten har för äldreomsorgens besvarats av kommunens samordnare för
anhörigstöd samt äldreomsorgschefen med stöd av tidigare kartläggningar, sammanfattningar
och rapporter.
5.1.2 Fokusgrupp
I Mars 2011 genomfördes en fokusgrupp med 10 deltagare som representerade äldreomsorgen.
Bland deltagarna fanns enhetschefer från hemvårdsområden, anhörigombud, undersköterskor,
sjuksköterskor, representanter från Betaniakyrkan samt kommunens referensgrupp för
anhörigstöd och en representant från SPF. Dessutom deltog en politiker från omsorgsnämnden
5.1.3 Namninsamling till COAT enkät och telefonintervjuer
Inom äldreomsorgen finns det ett omfattande nätverk med kända anhöriga som utnyttjar de
stödformer som erbjuds samt deltar i olika aktiviteter på Träffpunkt Seniorkafét och
dagcentralerna. Av denna anledning var det förhållandevis enkelt att hitta namn på anhöriga.
En diskussion föregick namninsamlandet utifrån frågan om man kunde registrera de anhörigas
namn utan att först tillfråga dem. Och om ett godkännande först behövdes från de anhöriga innan
man kunde använda deras namn. NkA ansökte därför och beviljades ett etiskt tillstånd via FoU
Sjuhärad Välfärd för denna studie.
En uppmaning att samla ihop namn skickades till samtliga enhetschefer inom hemvården i Skara
via vilka man kan samla ihop de namn på anhöriga som beviljats kostnadsfri avlösning i
hemmet. En grupp som under 2010 omfattade drygt 70 anhöriga.
Även enhetschefer från kommunens dagcentraler samt korttidsboende och växelvård fick
uppmaningen om att skicka in namn.
Samordnaren för anhörigstöd bidrog med ytterliggare namn på anhöriga som deltar i olika
aktiviteter inom anhörigstödet som inte registrerats av biståndshandläggare eller övriga
verksamheter, exempelvis anhöriggrupper, rekreationsvistelser, taktil massage etc.
Sammanlagt samlades ca 100 namn in som vidarebefordrades till NkA.

5.2 Resultat av kartläggningen
5.2.1 Former av stöd till anhöriga
Anhöriga erbjuds anhörigstöd i alla äldreomsorgens verksamheter i den mån den anhöriga
efterfrågar det aktivt. I samband med biståndshandläggning eller boendeplacering kan
biståndshandläggare initiera diskussion angående den anhörigas behov av stöd. Och genom
samordnaren för anhörigstöd får man tillgång till samtliga stödformer som inte är
biståndsbedömda. Anhörigstödet som erbjuds har fokus på varaktighet och långsiktighet snarare
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än tillfälliga satsningar. Majoriteten av stödformer är icke biståndsbedömda.
Biståndshandläggare hanterar beslut om avlösning i hemmet, korttidsplats eller växelvård. Under
2010 erbjöds följande stödformer:











Anhörigcirklar/Anhöriggrupper
Samtalsstöd hos kurator inom äldreomsorgen
Rekreationsvistelser och må-bra dagar
Anhörigombud inom hemvård/dagvård samt sjuksköteskeverksamheten.
Trädgårdsservice/Fixartjänst
Subventionerad träning och friskvård
Särskilt anhörigkafé 1 gång/månad
Lån av 3-hjulig cykel för rörelse och motion
Taktil massage
Olika former av avlösning och avlastning (Ex. avlösning i hemmet, Drop-in avlösning
på dagcentraler, korttid och växelvård)
 Kostråd och hälsosamtal hos äldreomsorgens dietist
 Förebyggande hembesök för 80-åringar
 Träffpunkt Seniorkafét där man kan engagera sig frivilligt samt delta i olika
aktiviteter.
Utöver de ordinarie stödformerna arrangeras varje år olika informationstillfällen, seminarier,
föreläsningar och ”inspirationsdagar” specifikt för målgruppen anhöriga.
Anhörigstödet når i huvudsak målgruppen äldre över 65 år som vårdar en make/maka i hemmet.
En övervägande majoritet av de anhöriga som nås genom verksamheten lever i ett
parförhållande. Syskon, barn och övrig släkt till den närstående nås inte i någon större
utsträckning. Inte heller övriga nätverk kring den närstående som tar emot vården/stödet.
Överlag är det en utmaning inom verksamheten att nå de som vårdar i det tysta. Resurser läggs
årligen på information och annonser men målgruppen är svårnådd. Majoriteten nya anhöriga som
tillkommer gör så genom engagerade frivilliga samt personal i kommunens olika verksamheter.
Få anhöriga tar kontakt med anhörigstödet efter att ha läst annonser eller information på
hemsida.
5.2.2 Statistik över anhöriga
Exakt statistik över antal anhöriga som får del av de olika stödformerna är svår att få fram.
Anledningen är att en och samma anhörig tar ofta del av flera olika stödformer varför det är svårt
att i statistiken urskilja exakt antal anhöriga. Detta är särskilt tydligt avseende statistik för
avlastning på korttidsplats samt växelvård då samma person kan registreras flera gånger och vid
varje besök.
Av bland annat sekretesskäl har heller aldrig anhöriga registrerats i en databas varför det är svårt
att nämna exakta siffror. Vissa anhöriga har bara sporadisk kontakt med anhörigstödet,
exempelvis genom informationstillfällen man besöker eller via träffpunkterna.
Anhörigcirklar arrangeras regelbundet varje år. Vid 2010 års slut hade ca 13 anhörigcirklar
genomförts under drygt 9 år med i ca 6-10 deltagar/cirkel. Vid cirklarnas slut övergår grupperna
till att bli s.k anhöriggrupper. Vid 2010 års slut fanns 10 aktiva anhöriggrupper med sammanlagt
ca 70-80 personer engagerade antingen regelbundet på varje träff eller sporadiskt.
Kostnadsfri avlösning i hemmet är en av de mest uppskattade stödformerna för anhöriga i
kommunen. Anhöriga har rätt till 15 timmar varje månad där anhörigombud/hemvårdspersonal
kommer hem och löser av. Avlösning som stödform har ökat stadigt varje år. Under 2010 var ca
65 anhöriga beviljade kostnadsfri avlösning i hemmet. Av dessa var det ca 25 anhöriga som
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regelbundet använde sig av sin beviljade avlösning. I genomsnitt använde sig anhöriga som
beviljats avlösning av ca 2,5/timme i månaden av de 15 timmar som beviljats.
Verksamheten taktil stimulering/massage omfattade under år 2010 25 personer som fick 5
massagetimmar/termin. Avlastning på korttidsplats beviljades och användes av ca 85 anhöriga.
Ca 100 tillfällen av avlastning i form av växelvård registrerades under året. Viktigt att notera är
att statistiken inte avser unika individer utan totalt antal besök/tillfällen för avlastning och
korttidsvård. 15 anhöriga beviljades kostnadsfri trädgårdsservice som anhörigstöd under året.
Under 2010 arrangerades rekreationsvistelser och må-bra dagar för anhöriga. Ca 90 anhöriga
deltog i de olika vistelserna under året.
Träffpunkt Seniorkafét invigdes i december 2006. Sedan dess har antalet besökare ökat stadigt
varje år. Målgruppen för träffpunkten är anhöriga, frivilliga, våra samarbetspartners inom
pensionärsföreningar, kyrkor och församlingar samt Röda Korset. Under 2010 hade träffpunkten
ca 6-7000 besökare, dvs ca 25 personer/dag.
5.2.3 Efterlevandestöd
Inom äldreomsorgen finns en arbetsgrupp som arbetar med frågan om ”vård i livets slut”.
Gruppen har under de senaste åren utbildat samtlig personal inom äldreomsorgen på frågor som
bemötande, värdegrund vid livets slut. Gruppen arbetar dock inte specifikt mot anhöriga utan
mot personal i ett syfte att sprida kunskap, anhörigperspektiv och nya synsätt.
Anhöriggrupperna är oftast ett akut stöd för de anhöriga som förlorar sin närstående. De anhöriga
som deltar i en anhöriggrupp blir av denna anledning oftast kvar i sina anhöriggrupper även efter
närståendes bortgång. Det finns även möjligheter till samtalsstöd med äldreomsorgens kurator
samt med anhörigombuden som finns organiserade i äldreomsorgens samtliga verksamheter.
Även samordnaren för anhörigstöd finns tillgänglig för samtalsstöd och hjälp.
En policy inom anhörigstödet är att anhöriga skall ha tillgång till stödformer som erbjuds även en
tid efter närståendes bortgång. Exempelvis kan den anhöriga beviljas taktil massage 6 månader
efter närståendes bortgång. Man har också möjlighet att delta i diverse rekreationsvistelser och
må-bra dagar. Medlemskap i anhöriggrupperna sker på de anhörigas villkor även efter
närståendes bortgång. Man är med så länge man önskar.
Utöver kommunens verksamhet har anhöriga med behov av efterlevande stöd tillgång till
kyrkans olika sorgegrupper.
Generellt kan sägas att anhöriga som blivit ensamma stannar kvar i verksamheten under många
år även efter make/makas bortgång. En del övergår till kommunens frivilligverksamhet eller
väntjänst där man har möjlighet att engagera sig för andra medmänniskor med behov av stöd.
5.2.4 Relationer, bemötande & värdegrund
Samtlig personal inom kommunen har under åren erbjudits möjlighet att gå utbildningar i
bemötande och värdegrund. Kommunens värdegrundarbete är djupt förankrad i verksamheten
och frågorna diskuteras fortlöpande. Anhöriga som vårdar stöttas så långt det är möjligt genom
flexibla och individuellt anpassade stödformer av varaktig natur. De anhörigas behov är
varierande och av denna anledning lägger kommunen särskilt fokus på att utveckla flexibla,
individuellt anpassade stödformer som skall passa alla.
De som arbetar med anhörigstöd, antingen direkt eller indirekt, skall alla arbeta utifrån
kommunens värdegrund. De anhöriga ses som en värdefull samarbetspartner i omsorgen om de
sjuka.
5.2.5 Stödplaner för anhöriga
Skara kommun arbetar inte med formella stödplaner för anhöriga där man strukturerat inventerar
och följer upp de anhörigas behov och önskemål.
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5.2.6 Information
Information till anhöriga sker via olika aktiviteter och kanaler.
 Skara Kommuns hemsida
 Skara Senior hemsida
 Anhörigstödsaffischer och kontaktkort på vårdcentraler i Skaraborg samt sjukhusen i
regionen.
 ”Seniorruta” i Skaratidningen varannan vecka
 Diverse foldrar om anhörigstöd, träffpunkten etc.
 Anslagstavlor runt om i verksamheten
 Ca 40 anhörigombud utspridda i kommunens samtliga verksamheter. Anhörigombud är
ordinarie personal inom hemvård och dagvård med ett förtroendeuppdrag att föra fram
information till anhöriga samt personal.
 Anslag på bibliotek, mataffär, bank, apotek etc där anhöriga ofta vistas.
 Digital anslagstavla på Seniorkafét
 Frivilliga med engagemang för frågan sprider information till vänner och bekanta
 Röda Korset, pensionärsföreningar, kyrkor och församlingar agerar som ambassadörer
för kommunens anhörigstöd.
5.2.7 Uppsökande verksamhet
Den uppsökande verksamheten är formaliserad framförallt genom de förebyggande hembesöken
som rutinmässigt erbjuds alla det året man fyller 80 år. Vid besöken erbjuds en generell
information om kommunens service för äldre samt anhörigstöd och övriga möjligheter till stöd
genom äldreomsorgen.
Majoriteten anhöriga nås förhållandevis sent i den vårdande processen. Trots allt arbete med
information och marknadsföring. Resursr har satsats på regional nivå för att öka samverkan med
primärvård, länssjukvården och regionen för att nå anhöriga så tidigt som möjligt i processen.
Men i flera fall nås anhöriga när de själva tar initiativ till kontakt, antingen via
biståndshandläggare, samordnaren för anhörigstöd eller annan personal inom äldreomsorgen.
Genom sjukhusen och primärvården sker få kontakter med anhöriga.
Tillgång till de olika stödformerna har man efter önskemål och kontakt med antingen
samordnaren för anhörigstöd, anhörigombud eller övriga yrkesgrupper som kommer i kontakt
med anhöriga och som kan hänvisa vidare. För de stödformer som är biståndsbedömda förmedlas
kontakt med biståndshandläggare.
5.2.8 Anhörigas synpunkter om sitt stöd
Det finns flera möjligheter för anhöriga att föra fram synpunkter och önskemål på det stöd man
mottar för egen del:







Synpunktshanteringen
Äldreombudet (samordnaren för anhörigstöd)
Ansvarig enhetschef
Anhörigombud
Biståndshandläggare
Övrig personal

Rutinen för synpunktshantering är väl inarbetad och information om rutinen sker kontinuerligt
via arbetsplatserna, i tidningar samt via kommunens hemsida.
I samband med att tjänsten som samordnare för anhörigstöd inrättades år 1999 fattade man beslut
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om att inrätta ett äldreombud i verksamheten. Rollen som äldreombud hamnade på samordnaren
för anhörigstöd. Äldreombudet tar emot synpunkter, frågor och önskemål från allmänheten och
bistår med hjälp att navigera i kommunen för att få hjälp med sina frågor. Äldreombudet
förmedlar kontakt med övriga yrkesgrupper i de fall det är nödvändigt.
Generellt tar man hänsyn till anhörigas synpunkter på sitt stöd i verksamheten. Överlag strävar
alla verksamhet mot att hålla en flexibilitet så långt det är möjligt. Exempelvis gällande den
kostnadsfria avlösningen i hemmet som sker på den anhörigas villkor och önskemål.
På liknande sätt tar man tillvara på anhörigas önskemål i fråga om information, kunskap,
utbildning så långt det är möjligt. Exempelvis anordnas kontinuerligt informationsmöten på
ämnen som de anhöriga och allmänheten ofta själv har önskat.
I ”kvartetten”11 som arbetar med sociala frågor inom äldreomsorgen diskuteras fortlöpande
synpunkter och önskemål från anhöriga samt de olika verksamheterna. Tillsammans försöker
man med stöd av synpunkterna utarbeta nya kreativa former av stöd till anhöriga och äldre i
allmänhet. Exempelvis matskola, efterlevandegrupper etc.
Viktiga diskussionsforum gällande anhörigas och allmänhetens synpunkter och behov är också
alla de olika samverkansgrupper med ideélla organisationer och Röda Korset. Grupperna är
drivande i anhörigfrågor och viktiga ”motorer” och bollplank för verksamheten anhörigstöd.
5.2.9 Anhörigas synpunkter om insatserna för den närstående
Samma kanaler som anhöriga kan utnyttja för att få fram sina synpunkter om sitt stöd kan
användas för att ventilera sina synpunkter om det stöd som deras närstående får.
I första hand brukar man vända sig direkt till enhetschefen i respektive hemvårdsområde, boende
eller dagcentral med sina synpunkter eller så vänder man sig till en biståndshandläggare.
Man kan även vända sig till samordnaren för anhörigstöd som i egenskap av äldreombud
förmedlar synpunkterna till rätt person i organisationen och försöker hjälpa då det är nödvändigt.
Anhörigombuden är också en viktig kanal som man kan föra fram synpunkter genom.
Den anhörigas situation beaktas så långt det är möjligt när man planerar vården för de
närstående. I de allra flesta fall är det en absolut förutsättning för att livspusslet skall fungera för
de anhöriga. I möjligaste mån försöker alla verksamheter inom äldreomsorgen anpassa
stödformerna så det passar den anhöriga och dennes vardag.
5.2.10 Uppföljning och utvärdering
Sedan 1999 och starten av anhörig 300 sammanfattas verksamheten anhörigstöd i rapporter som
redovisas i omsorgsnämnden. Sammanfattningarna är en del av den kontinuerliga uppföljningen
av anhörigstödet inom äldreomsorgen.
Uppföljningar och utvärderingar sker även kontinuerligt på varje arbetsplats via arbetsplatsträffar
och dialogdagar där man gemensamt arbetar med frågor som berör anhöriga och äldre överlag.
Under de år som kommunen ansökt om statliga stimulansmedel för anhörigstöd skrevs rapporter
i samband med ansökningarna och utbetalningarna av stimulansmedlena.
Initiativ till regionala uppföljningar och utvärderingar har också tagits av socialstyrelsen de
senaste tio åren. Uppföljningen av anhörigstödet sker inte på individnivå.
Anhöriga dokumenteras eller registreras inte i egenskap av anhörig. Tjänsten som samordnare av
anhörigstöd innehåller ingen myndighetsutövning och anhöriga omfattas av sekretess varför det
är svårt att dokumentera vilket stöd anhöriga får för egen del. Inom biståndshandläggningen
saknas rutiner för dokumentation av anhöriga.
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Samordnarna för anhörigstöd & frivilligstöd samt dietist och kurator inom äldreomsorgen
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5.2.11 Organisation & resurser för anhörigstöd
Samordnaren för anhörigstöd ansvarar för administration och utveckling av alla de stödformer
som kommunen erbjuder de som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående i hemmet. I huvudsak
riktas verksamheten mot målgruppen äldre. I viss mån arbetar samordnaren även mot målgrupper
inom handikappomsorgen. I huvudsak genom arbetsgruppen för anhörigstöd inom
handikappomsorgen.
Samordnaren driver projekt, planerar och leder olika arbetsgrupper samt referensgrupp som
utvecklar anhörigstödet. Tillsammans med samordnaren för frivilligstöd samordnar man
verksamheten och aktiviteterna på Träffpunkt Seniorkafét.
Formellt går de flesta förfrågningar om anhörigstöd genom samordnaren för anhörigstöd som ser
till att man får tillgång till de stödformer som önskas och förmedlar kontakter i förekommande
fall. I de fall då biståndshandläggare behöver involveras kan kontakt ske direkt via
hemvårdsgrupperna eller dagcentraler som själva föremedlar kontakt med biståndshandläggare.
Beslut om stödformer som avlastning, korttidsplats/växelvård fattas av biståndshandläggare och
enhetschefer med beslutsfattarrätt. Övriga stödformer beslutas av samordnaren för anhörigstöd
och är tillgängliga efter önskemål.
5.2.12 Samverkan med den ideélla sektorn
Inom äldreomsorgen finns det mångårig tradition av samverkan med den ideella sektorn.
Sammanlagt finns ett 40-tal frivilliga engagerade i de olika arbetsgrupper som arbetar med frågor
om anhörigstöd, frivilligstöd och stöd till äldre generellt. Flertalet har varit medlemmar i de olika
samverkansgrupperna ända sedan starten av verksamheten år 1999.
De främsta samverkansgrupperna är:
 Skara Senior som är ett forum för samverkan mellan alla pensionärsorganisationer i
kommunen och inom äldreomsorgen. Målet är att visa den mångfald av aktiviteter som
finns för seniorer i Skara. Man vill också informera om de möjlighter och rättigheter som
finns för att göra livet som senior i skara tryggt, innehållsrikt och fyllt av livskvalitet.
Samtidigt vill man främja hälsa och friskvård.
 Referensgruppen för anhörigstöd som är en samverkansgrupp bestående av
representanter från kommunens olika pensionärsföreningar, Röda Korset samt de olika
kyrkor och församlingar som finns i kommunen. Referensgruppen diskuterar i huvudsak
frågor gällande anhörigstöd och dess utveckling.
 Husrådet som ansvarar för planeringen av aktiviteter på Träffpunkt Seniorkafét, för att
den dagliga verksamheten fungerar med frivilliga som arbetar och frågor rörande lokaler
och inköp. Husrådets representanter utgörs i de flesta fall av frivilliga från Röda Korset
samt pensionärsorganisationerna. I husrådet finns även ett arbetsutskott som bereder
frågor för husrådet samt en arbetsgrupp för information som ansvarar för kaféts
information utåt.
Utöver ovan nämnda samverkansgrupper finns ett antal frivilliga som arbetar inom väntjänst
samt står för öppethållandet på träffpunkt Seniorkafét. Vid 2010 års slut ca 70 frivilliga. De
frivilliga är organiserade i olika arbetslag. Varje förening har en egen grupp som ansvarar för
bemanningen av cafét efter ett 5 veckors schema12.
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PRO, SPF, SKPF, RÖDA KORSET samt gruppen Övriga.
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5.2.13 Samverkan med landstinget (primärvård & länssjukvård)
Samverkan med landstinget och primärvård/länssjukvård har i huvudsak skett genom
Anhörigstöd i Skaraborg (Se sidan 25). Representanter från Skaraborgs 15 kommuner besökte
regionens samtliga sjukhus, informerade om anhörigstöd på olika avdelningar och delade ut
särskilda anhörigstödspärmar. Särskilda affischer med kontaktkort till kommunernas samordnare
för anhörigstöd sattes också upp på sjukhusen och på vårdcentraler runt om i regionen. Särskild
fokus lades i projektet på medicin och akutsjukvårdsavdelningar där man har störst chans att nå
de anhöriga i det tidiga skedet.
I Skara har samordnaren för anhörigstöd informerat på vårdcentralen och under åren 2009 och
2010 tog samordnaren initiativ till ett särskilt hälso- friskvårdsprojekt för anhöriga som
genomfördes i samverkan med vårdcentralen. Målet för projektet var både att erbjuda en större
fokus på hälsoaspekten hos de anhöriga samt att utveckla nya samarbetsformer med
vårdcentralen. Samarbetet har inte levt vidare efter projektet.
5.2.14 Personal & Utbildning
Förutom samordnarna för anhörigstöd och frivilligstöd, dietist och kurator som alla arbetar heltid
finns ingen övrig personal som formellt har avsatt arbetstid för att arbeta med frågor som
omfattar det sociala stödet, anhörigstöd och frivilligstöd.
Exempelvis har anhörigombuden inte någon formell avsatt tid för arbete med anhörigstöd mer än
deltagandet i de möten som anordnas för idéutbyte och diskussion internt. Det skiljer sig mellan
de olika arbetsplatserna hur mycket tid som avsätts att utföra ex. strukturerade stödsamtal,
planera tematräffar etc. Frågan är upp till den lokala enhetschefens engagemang i frågor rörande
anhörigstöd samt verksamhetens beskaffenhet. Av dessa anledningar är det svårt att uppskatta
antalet årsarbetare som har särskild tid avsatt för anhörigstöd.
Personal som arbetar direkt eller indirekt med anhörigstöd har varierande utbildningar. Ex.
samhällsvetar- och/eller beteendevetarexamen, marknadsföring/ekonomi, mediekommunikationsvetenskap samt traditionella omvårdnadsutbildningar och socialhögskola.
Särskild utbildning i anhörigstöd har framförallt den personal som genomgått utbildning på
socialhögskola eller omvårdnad där ämnet ingått i utbildningen. Anhörigombuden fick
utbildning i anhörigstöd år 2007. All personal inom äldreomsorgen har genomgått utbildning i
Vård i livet slut (”VILS”).

5.3 Resultat av fokusgruppsintervjun
Gruppens diskussioner och gemensamma resultat utifrån den gemensamma frågeställningen
finns redovisat nedan. Resultaten har sammanställts utifrån fokusgruppsledarnas anteckningar
och underlag.
Viktigast för ett fungerande anhörigstöd inom äldreomsorgen
Allra viktigast bedömdes de tidiga och personliga insatserna vara. Samtliga deltagare angav detta
som den högst prioriterade faktorn bakom ett väl fungerande anhörigstöd.
Att anhöriga får tydlig och konkret information om de närståendes sjukdem och att de som
jobbar med anhörigstöd är engagerade bedömdes också vara betydelsefullt för majoriteten
deltagare.
Även personalfrågor bedömdes ha en betydelse för anhörigstödet. Faktorer som gavs höga
poäng i viktningen var personalens bemötande, kommunikationen mellan de anhöriga och
personalen, samt att chefer och omsorgspersonal inser vikten av anhörigstöd.
Minst viktigt för ett fungerande anhörigstöd inom äldreomsorgen.
Informationsfrågor gavs genomgående låg prioritering hos deltagarna. Exempelvis angav ingen
av de tillfrågade att kommunens ”Seniorruta” som annonseras i Skaratidningen varannan vecka
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var betydelsefull. Att den anhöriga får information om kuratorsstöd, dagverksamhet och övrigt
stöd gavs också låg prioritering.
Ekonomiska faktorer bedömdes vara av mindre betydelse. Exempelvis ansåg ingen av deltagarna
att det var prioriterat att det finns riktlinjer för hur anhörigstödets budget används eller att de
ekonomiska resurserna bevakas så att det kommer anhörigstödet till del.
Vad fungerar bra?
Allra bäst ansåg fokusgruppens deltagare att anhöriggrupperna fungerade. Anhöriggrupperna är
väl förankrade i verksamheten och fick höga betyg av fokusgruppen utifrån hur väl de fungerar.
Flera av anhöriggrupperna är över 10 år gamla och träffas ännu regelbundet vilket ger en positiv
syn hos deltagarna. Att anhörigvårdare får en möjlighet att träffa varandra i grupp är viktigt och
gruppen ansåg att det fanns många möjligheter till detta i dagsläget varför man ansåg det vara ett
väl fungerande område.
Att den eller de som jobbar med anhörigstöd är engagerad bedömdes av gruppen som ”mycket
viktigt” för ett fungerande anhörigstöd. Även detta var ett område som gruppen upplevde sig
tillfredställda med utifrån dagsläget. Kommunens personal upplevs oftast som engagerad och
kunnig. Gruppen upplevde att kommunens personal oftast var engagerad. Och man bedömde att
det var god tillgång till information om vilket anhörigstöd som är tillgängligt och vart man kan
vända sig i olika frågor.
Vad fungerar mindre bra?
Minst bra ansåg gruppen att det fungerade kring informationen om anhörigstöd till läkare och
personal inom primärvården. Att få information om anhörigstöd via primärvården och sjukhusen
upplevdes vara svårt av gruppens deltagare. Gruppen saknade också ett särskilt telefonnummer
dit den anhöriga kan ringa och lotsas vidare till den hjälp man behöver. Tidigare har det i
kommunen funnits ett särskilt larmnummer för anhöriga dit man kunde ringa nattetid om man
oroade sig eller behövde särskild hjälp. Larmoperatörerna kunde då mobilisera
hemvårdspersonal som kunde kontakta den anhöriga.
Ett ytterliggare önskemål från fokusgruppen var att i framtiden utveckla samarbetet mellan de
olika verksamheterna inom äldreomsorgen på området anhörigstöd. Gruppen ansåg inte att detta
fungerade tillfredställande i dagsläget.

5.4 Resultat av enkätundersökning och telefonintervjuer med anhöriga
5.4.1
COAT enkäter
Totalt skickades 155 enkäter ut inom socialtjänstens hela område i Skara och 52 kom tillbaka
besvarade. Det ger en svarsfrekvens på 34 procent. Av dessa svarade 33 svarande anhöriga till
äldre.
5.4.2
Telefonintervjuer
Telefonintervjuerna med anhöriga utfördes av NkA Kalmar som även gjorde urvalet för
intervjuerna. De anhöriga som intervjuades var de som i den föregående COAT enkäten inte
uttryckligen tackat nej till att bli kontaktade via telefon för en intervju.
Samtalen till anhöriga i Skara gjordes utifrån en lista på 10 personer samt 4 reserver. Minst tre
samtal vid olika tidpunkter och på olika tider och dagar har gjorts till personerna på listan innan
reserverna kontaktats. Av de 10 intervjuade var 6 personer anhöriga till närstående inom
kategorin äldreomsorg.
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5.4.3 Resultat
De intervjuade anhörigvårdarna inom kategorin äldreomsorg i Skara är relativt nöjda med stödet
från kommunen. Fem av sex intervjuade betonar vikten av avlastning och att få avlösning i
hemmet då det betyder att de kan koppla av en stund på egen hand och uträtta ärenden.
”Avlösningen är värdefull, verkligen! Då kan jag slappna av lite. Normalt
står man till pass nästan var och varannan minut”
”Det är ett måste för mig, annars hade det varit omöjligt”
Av intervjuerna att döma är anhöriggrupperna också något som fungerar bra i Skara. Grupperna
är uppskattade och fyller en viktig social funktion. Framförallt är det värdefullt att träffa andra i
liknande situation och med liknande erfarenheter. Samt att kunna vara sig själv utan att behöva
förklara sig för jämnan.
”Där träffar jag de med ungefär samma problem som jag. Jag går när min
närstående är på avlastning men aldrig när han är hemma”
Avlastning på korttidsboende och dagvård lyfts också fram som en viktig del i stödet från
kommunen.
”Det är enda chansen att orka med. Jag är bunden i veckorna när min
närstående är hemma. Jag brukar gå ut och handla en gång i veckan då.
Annars är jag hemma. När min närstående är på avlastning så går jag ut
mer bland folk.”
”Det ger min närstående en viss stimulans, lite mer mening i livet. Men det
beror på vilka andra som är där, vissa är riktigt dåliga och då blir det
deprimerande”.
Samtidigt varierar omdömena om hur vården och bemötandet vid avlösning i hemmet samt på
vissa korttidsboenden och hemtjänst. I två av sex intervjuer med anhöriga inom äldreomsorgen
har det beskrivits personal som uppträtt otrevligt, ohjälpsamt och oflexibelt. I ett av fallen hade
personal också kommit med personpåhopp. I båda fallen hade personal vägrat utföra vissa
uppgifter och den hjälp den anhöriga bett om. Även i samband med den kostnadsfria avlösningen
i hemmet, som för många anhöriga är en tröskel att ta sig över, hade förtroendet ibland svikits.
På den positiva sidan påpekar andra att hemtjänstpersonal och personal på boenden är både
trevliga, uppskattade och kunniga. Personalen är engagerad och erbjuder ett bra stöd till
anhöriga. Personalen har också tålamod att lyssna på den anhöriga och har en förståelse för deras
situation.
”Personalen har tålamod och glädje fast det kan vara påfrestande”
Två av de intervjuade anhöriga upplever att man behöver mer stöd än man får. Behoven handlar
framförallt om mer tid för avlastning/avlösning.
”Det skulle vara skönt med avlastning två förmiddagar varje vecka. Jag
tror det skulle göra stor skillnad för mig, för min ork. Med det skulle det
vara möjligt att ha fler aktiviteter på ett annat sätt än nu. Det hade nog
också varit bra för min närstående”
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En av de intervjuade uttrycker att det är svårt att koppla av på de dagar och timmar man är ensam
hemma då man är ensam och den närstående är på avlastning. Än mer svårt är det att koppla av
när man vet att den närstående inte trivs eller då man oroar sig för om den närstående blir väl
omhändertagen. När den närstående är hemma är stressen än mer påtaglig.
Vikten av ett bra och personligt samtalsstöd betonas av fyra intervjuade. Att få prata med någon
om hur det är för en själv. Anhöriggrupperna betyder i sammanhanget mycket. En av de
intervjuade menar att ingen frågat om man vill prata med någon om hur man själv mår. Däremot
hade den anhöriga i detta fall tänkt på det själv vid flera tillfällen utan att det har blivit av. En
annan anhörig saknar ett ”mentalt stöd” vilket man inte fått erbjudande om från kommunen. En
av de intervjuade uttrycke sig vara nära ”bristningsgränsen” och i behov av enskilda stödsamtal.
De intervjuade anser att det skulle vara bra att få prata ut med någon om sina känslor.
Bättre information efterfrågas av tre intervjuade. Framförallt avseende vilket stöd och hjälp som
finns att få från kommunen samt information om den närståendes sjukdem. En anhörig upplever
att det är svårt att veta vart man skall vända sig i kommunen med sina olika frågor och tankar.
Fler aktiviter för de närstående på korttidsboenden lyfts fram som en synpunkt på möjliga
förbättringar. Även fler kompetenta läkare varje dag. Inte bara läkare som ”sveper förbi en gång
i veckan”.
Som tidigare nämnt är majoriteten av anhöriga som svarat på COAT enkäten och intervjuats på
telefon som helhet nöjda med den vård deras närstående tar emot och det stöd man för egen del
får del av. I COAT-enkäten nyanseras denna bild då man kan se att drygt en tredjedel av de
anhöriga generellt uttrycker missnöje eller ger uttryck för en större stress, och mer trötthet och
frustration än vad som framgår i telefonintervjuerna.
Exempelvis på frågan om den självupplevda livskvaliteten i sin vardag uttrycker närmare 43% av
att man upplever ”livskvalitet” mindre än hälften av tiden. 23% av de tillfrågade upplever det
”sällan” eller ”aldrig”. (se tabell 4). Närmare hälften av de tillfrågade angav att man kände sig
”lugn och avslappnad” eller ”aktiv och stark” mindre än hälften av tiden. Områden som hälsa
och livskvalitet gavs generellt svaga poäng i COAT enkäten.
De områden som man genomgående gavs lägst ranking på nöjdhetsskalan var:







Ekonomiskt stöd för att vårda sin närstående.
Möjligheter till ledighet och semester. Möjlheter att planera för framtiden.
Att ha ett liv utanför vårdandet
Regelbundna uppföljningar från kommunen att man verkligen får det stöd man behöver
Delaktighet i de beslut som fattas om den närstående och planeringen kring vården.
Hjäp att bemästra stress och att kunna behålla sin hälsa.

På motsvarande skala gav man högst poäng för nöjdhet till faktorer som:
 Vården av den närstående och hjälpen från kommunen med vården.
 De praktiska och fysiska aspekterna av vårdandet.
 Bemötande från personalen, respektfull och värdig.
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6. Handikappomsorg & Socialpsykiatri
6.1 Genomförande
6.1.1 Kartläggningsenkät
Enkäter skickades under våren 2011 ut till samtliga enhetschefer inom Handikappomsorgen.
Omsorgschefen för handikappomsorgen intervjuades under 2010 inom ramen för ”Anhörigstöd i
Skaraborg” (se sidan 29). Resultatet från den intervjun med omsorgschefen har kompletterat
bilden av handikappomsorgen som redovisas. Sammanlagt 7 enhetschefer besvarade enkäterna
som skickades ut. De verksamheter som omfattas av svaren på enkäten var:







Daglig verksamhet
Personliga assistenter
Gruppbostäder Nicolai Gränd, Stenåsgatan samt Pickagårdsvägen
Skaraborgsgatan 18
Socialpsykiatri
”Bumerangen” & ”Grottans” ungdemsverksamhet

6.1.2 Fokusgrupper
I mars månad 2011 skickades inbjudan till fokusgrupp ut bland handikappsomsorgens olika
personalgrupper, enhetschefer och ideélla organisationer. Även politiker från omsorgsnämnden
bjöds in. Ett tiotal personer tackade ja till deltagande men endast fyra personer deltog i
slutändan. Bland deltagarna fanns sjuksköterskor, enhetschef samt omsorgspersonal från
Bumerangens ungdemsverksamhet samt representant från ideélla organisationer.
Med anledning av det låga deltagandet skickades en ny inbjudan till fokusgrupp ut i
verksamheten i maj månad 2011. En särskild ansträngning gjordes för att locka politiker att
delta. Denna gång fick inbjudan större genomslag och en grupp med 12 deltagare kunde samlas.
Deltagarna utgjordes av enhetschefer, LSS handläggare, behandlingsassistenter, boendestödjare
samt sysselsättningssamordnare.
Representanter från handikappsorganisationer och övriga intresseorganisationer bjöds in men
kunde inte delta denna gång. Politiker från omsorgsnämnden bjöds in men deltog inte.
6.1.3
Namninsamling till COAT enkät och telefonintervjuer
Inom handikappsomsorgen har man ett omfattande nätverk av föräldrar som är kända av
kommunen. Föräldrarna inom handikappsomsorgen är delaktiga i vården/omsorgen om de
närstående. Exempelvis deltar de i olika gruppaktiviteter, föräldraträffar samt IP planeringar där
vården om den närstående planeras.
Även samordnaren för anhörigstöd inom äldreomsorg har kontakter med föräldrar inom
handikappomsorgen. Framförallt genom de anhöriggrupper som regelbundet träffas.
Inom socialpsykiatrin har det varit svårt att bygga upp motsvarande nätverk av anhöriga. De
anhöriga omfattas i en högre grad av skamkänslor och vill inte alltid synas eller uppmärksammas
i offentligheten. Ofta uttrycker brukaren också själv att man inte vill blanda in den anhöriga i
deras vård/omsorg.
För att hitta så många namn på anhöriga som möjligt användes ett motsvarande arbetssätt som
inom äldreomsorgen. Handikappombudet, som även sitter med i ledningsgruppen för
handikappomsorgen, skickade en uppmaning till samtliga verksamhetschefer att anmäla de
föräldrar man hade kontakt med under föregående år.
Sammanlagt mottogs drygt 100 namn på föräldrar, syskon och övriga anhöriga i nätverket kring
den närstående som skickades in till NkA.
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6.2 Resultat av kartläggning av stödet till anhöriga
6.2.1 Stödformer till anhöriga
Den sammanfattande bilden som de svarande gett på enkäten är att samtliga verksamheter på ett
eller annat vis erbjuder anhöriga ett stöd. Endast en av de tillfrågade svarade att man inte
erbjuder stöd till anhöriga i den verksamhet man verkar inom.
Det stöd som generellt erbjuds är i många fall likt stödet inom äldreomsorgen. Anledningen till
detta är att flera av de stödformer som erbjuds inom äldreomsorgen även erbjuds inom
handikappomsorgen. Utbudet är dock inte lika omfattande.
Olika stödformer erbjöds under 2010 och flera motsvarade äldreomsorgens stödformer.
Exempelvis erbjuds möjlighet till deltagande i anhörigcirklar och anhöriggruper, träffpunkter av
olika slag, rekreationsvistelser och må-bra dagar. Även korttidstillsyn och olika former av
lastning kan erbjudas.
Samtalsstöd med kurator och psykiatrisamordnare är möjligt för rådgivning och stöd.
I viss mån kan anhöriga inom handikappsomsorgen även erbjudas kostnadsfri avlösning 15
timmar/månad.
Någon särskild policy specifikt för verksamheten anhörigstöd inom handikappsomsorgen finns
inte i verksamheten enligt de tillfrågade. Istället anger man att rutiner för hur man hanterar
anhöriga finns i anvisningarna vid insatsbedömningar inom LSS området.
Anhörigstödet som erbjuds vänder sig till framförallt följande målgrupper:
 Anhöriga till barn och ungdem med neuropsykiatriska sjukdemar eller
funktionsnedsättning
 Anhöriga till yngre som drabbats av långvariga och/eller kroniska sjukdemar eller
förvärvade hjärnskador
 Föräldrar som sökt korttidsvistelse/tillsyn
I första hand vänder sig det stöd som erbjuds inom handikappomsorgen till föräldrarna eller den
närmaste anhöriga till den närstående. Något som kan skilja sig åt beroende på familjesituationen. Ex. kan det handla om mor eller farföräldrar, syskon, eller andra för individen
viktiga personer.
De som nås av anhörigstödet är de som också satts upp som målgrupp i verksamheterna. Dvs
föräldrar till barn och ungdemar med funktionsnedsättningar och anhöriga till personer med
förvärvade hjärnskador. Men i huvudsak nås de anhöriga som själva sökt upp kommunen och
efterfrågat ett anhörigstöd. Anhöriga till barn och ungdemar som omfattas av LSS insatser nås i
något högre grad.
Inom socialpsykiatrin måste den närstående uttryckligen godkänna att personalen tar en aktiv
kontakt med deras anhöriga. Om den närstående uttryckligen motsätter sig detta, vilket ibland
förekommer, tar personalen själva inga initiativ till att kontakta den anhöriga. Den anhöriga kan
istället hänvisas till anhörigföreningar eller till primärvårdens service för psykisk hälsa.
Följande statistik har gått att få fram gällande antal anhöriga som utnyttjar de stödformer som
erbjuds.
 Inom socialpsykiatrin hade man under första halvåret 2010 ca 60 pågående ärenden.
Regelrätt kontakt och stödsamtal med anhöriga förekom i minst hälften av dessa ärenden.
 På gruppbostäderna hade man 11 st anhöriga till de som bor på gruppbostäderna
 2-3 kostnadsfria avlösningar genomfördes
 Ca 15 personer med korttidstillsyn eller korttidsvistelse
 Ca 40-50 anhörigkontakter fanns inom ungdemsverksamheten på ”Bumerangen” och
”Grottan”.
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6.2.2 Efterlevandestöd
På frågan om det finns något stöd till anhöriga vid klientens/brukarens dvs. den närståendes
bortgång svarade samtliga tillfrågade nej. Det finns inget specifikt och utarbetat stöd till denna
målgrupp.
6.2.3 Relationer, bemötande och värdegrund
På frågan om man i verksamheterna har en uttalad värdegrund som stöd och att utgå ifrån när
man arbetar med stödet till anhöriga fick man varierade svar.
Hälften av de tillfrågade svarade att det finns en uttalad värdegrund och den andra hälften att det
inte finns. När de tillfrågade ombads utveckla bilden av relationerna till de anhöriga och det
förhållningssätt som personalen i verksamheterna arbetar utifrån svarade man att målet är att ge
föräldrar avlastning för att de ska få tid för resten av familjen och för sig själva.
De flesta tillfrågade tycker att det är en prioritering att anhöriga skall känna sig delaktiga i
planeringen kring brukaren. De tillfrågade använder här beskrivningen att man arbetar utifrån
devisen ”Alla människor har lika värde”. De anhöriga är de allra viktigaste personerna för den
närstående och av den anledningen också den viktigaste samarbetspartnern i verksamheterna.
6.2.4 Stödplaner för anhöriga
Samtliga tillfrågade svarade att stödplaner inte upprättas inom de verksamheter som kartlagts. På
frågan om det finns andra former av informella stödplaner där anhöriga erbjuds stöd eller
återkoppling över tid svarar de flesta tillfrågade att det isåfall sker genom det anhörigstöd som
erbjuds. Vid de enskilda och individuella planeringsmötena som regelbundet sker har man en
naturlig uppföljning av varje förälder.
6.2.5 Information & uppsökande verksamhet
Information till anhöriga om vilket anhörigstöd som är tillgängligt inom handikappomsorgen och
socialpsykiatrin sker på olika sätt. Kommunens hemsida är tillgänglig för information och på de
olika arbetsplatserna finns det foldrar om anhörigstöd och olika andra stödformer som är
tillgängliga.
Personal sprider information skriftligen och via telefon vid exempelvis inbjudningar till
anhörigträffar och IP-möten. Nätverksträffar med habiliteringen, skolan är vanligt
förekommande. Man gör också arbetsplaner för hur den anhöriga skall kunna vara delaktig.
Uppsökande verksamhet finns inte inom handikappomsorgen på ett organiserat och rutiniserat
sätt som inom äldreomsorgen. Inom daglig verksamhet och i ungdemsverksamheten har man
emellertid svarat att en viss uppsökande verksamhet sker då man är med på föräldramöten för att
ge information.
Inom socialpsykiatrin svarar man på frågan att man gör regelbundna kartläggningar av nätverken
kring brukaren/klienten. Syftet med detta är att bättre nå ut med information till anhöriga och
andra som kan delta och bidra i behandlingen av klienten/brukaren.
De anhöriga nås i olika skeden. Framförallt när habiliteringen har avslutat sin utredning av
barnet vid ca 4 – 8 års ålder. Den anhöriga nås när man ansöker om en insats för sina barn. De
flesta föräldrar till barn med funktionshinder från födsel sker en naturlig kontakt omedelbart vid
starten av anhörigskapet. För anhöriga till barn/ungdemar och övriga familjemedlemmar med
förvärvade funktionshinder sker kontakten när behovet är uppställt till följd av en särskild
händelse.
De anhöriga får tillgång till stödformerna oftast genom sin kontakt med en LSS handläggare. De
tillfrågade menar att anhörigstödet skall vara en integrerad del av det vardagliga arbetet för all
personal inom handikappomsorgen och socialpsykiatrin. De anhöriga skall ha en ständig tillgång
till anhörigstödet och de stödformer som erbjuds.
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Man kan också få tillgång till stödformerna genom de inbjudningar som regelbundet skickas ut
till anhörigträffar av olika slag. Muntlig information ges på informationsträffar av olika slag.
6.2.6 Anhörigas synpunkter på det egna stödet
Anhöriga som har synpunkter på det stöd man tar emot för egen del har flera möjligheter att
framföra sina åsikter. Kvalitetsgarantierna och synpunktshanteringen är rutiner som är etablerad i
kommunen där man via hemsida och foldrar på arbetsplatserna kan fylla i en åsiktsblankett och
skicka in till berörd förvaltning. I åsiktsblanketten har man möjlighet att framföra både positiva
och negativa åsikter och kommunen tar tillvara på alla dessa i planeringen av verksamheterna.
Oftast vänder man sig normalt till ansvarig enhetschef för den verksamhet man omfattas av. I
många av dessa kontakter med enhetscheferna brukar man hänvisa till det handikappombud som
finns tillgänglig i kommunen. Man kan också vända sig till LSS handläggaren med sina
synpunkter.
Slutligen kan man också vända sig direkt till personal med sina synpunkter. Personalen har i
dessa fall ett ansvar att förmedla synpunkterna till ansvarig enhetschef. Anhörigombud
motsvarande de som finns inom äldreomsorgen finns inte inom handikappomsorgen, individoch familjeomsorgen och psykiatrin.
Av samtliga tillfrågade svarade endast två personer att man har en etablerad rutin för att ta emot
anhörigas synpunkter, exempelvis genom direktiv eller verksamhetsplaner eller måldokument
fokuserade på den anhöriga. I dessa två fall angav man ”kvalitetsgarantierna” samt
synpunktshanteringen som fungerande rutiner. Hälften av de tillfrågade svarade att det inte finns
några rutiner för att ta emot anhörigs synpunkter. Två av de tillfrågade avstod från att besvara
frågan.
De synpunkter som tas emot försöker man ta tillvara på så långt som möjligt och utifrån
verksamhetens möjligheter. Så långt det är möjligt försöker man tillmötesgå de anhöriga.
Samverkan med de anhöriga ser de flesta enhetschefer som något positivt. De anhöriga är ofta
pålästa, engagerade, uppdaterade och med på möten och träffar.
Särskilda och komplicerade ärenden och synpunkter som kommer fram diskuteras specifikt i
detalj på arbetsplatsträffar och i ledningsgruppsmöten. Där fattar man även beslut om särskilda
och riktade insatser behövs och hur de skall utformas.
6.2.7 Anhörigas synpunkter på stödet till den närstående
Svaren på frågan om vart anhöriga vänder sig med sina synpunkter om stödet till deras
närstående går i linje med svaren på den föregående frågan.
Man vänder sig i huvudsak till ansvarig enhetschef, LSS handläggare, psykiatrisamordnaren eller
handikappombudet. Man skall kunna vända sig till all personal inom handikappomsorgen. All
personal har ett uttalat ansvar att ta tillvara på de anhörigas synpunkter.
Majoriteten av de tillfrågade, fyra personer, svarade att det inte finns någon särskild rutin för hur
anhörigas synpunkter på stödet till den närstående skall tas tillvara på. Tre av de tillfrågade
svarade att det finns en rutin och att de anhöriga får information om vart man vänder sig med
sina synpunkter vid de personliga samtal och uppföljningar som sker regelbundet. De olika
personalgrupperna skall hänvisa anhöriga och informera om vart man kan vända sig och hur man
går tillväga.
De synpunkter som verksamheterna får kännedem om tas tillvara på på olika sätt när man
utvecklar omsorgen/stödet eller vården för de närstående. Framförallt vid de planerings och
uppföljningssamtal som sker med den anhöriga och brukaren/den närstående, d.v.s. genom IP
(Individuell planering) samt den dokumentation som finns. Anhörigas synpunkter tas alltid på
allvar och man försöker se på helheten för brukarens skull och livskvalitet.
I de fall den närstående inte önskar att den anhöriga skall vara delaktig i utformandet av deras
stöd/vård har man ibland svårt att ta tillvara på den anhörigas synpunkter. Exempelvis kan den
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närstående uttryckligen neka den anhöriga att delta vid de planeringsträffar och uppföljningar. I
dessa fall respekterar personalen den närståendes önskemål. Vissa av de tillfrågade kunde
uppleva att de anhörigas synpunkter och behov ibland motverkades av brukaren/den närstående.
Motsvarande svar gavs på frågan om hur man beaktar den anhörigas situation och välmående i
utformandet av vården och stödet till de närstående. En av de tillfrågade svarade att det ofta kan
bero på om det påverkar den närståendes situation eller liv. Den närståendes önskemål och behov
är prioriterade i verksamheten.
De tillfrågade anger att man är noga med att beakta de anhörigas situation. De anhöriga står för
den övervägande delen av vården/omsorgen om de närstående och därför är deras situation viktig
att uppmärksamma.
Man försöker alltid bjuda in de anhöriga till planeringsträffar men om brukaren uttryckligen inte
vill det är det svårt.
6.2.8 Uppföljningar och utvärderingar
Frågan om vilka uppföljningar och utvärderingar som görs på individnivå eller generellt för
verksamheterna gav varierande svar.
Knappt hälften av de tillfrågade svarade ja på frågan om uppföljningar och/eller utvärderingar
görs på individnivå. Fem av åtta tillfrågade svarade nej på frågan. Trots att man på andra frågor
svarat att man ser samverkan och kontinuitet i verksamhetens kontakter med anhöriga som viktig
De som svarade ja angav att uppföljningar och utvärderingar sker inom ramen för den
regelbundna och rutinmässiga uppföljningen som sker varje år med brukaren och de anhöriga.
Varje vår har man inom ungdemsverksamheten träffar med föräldrarna individuellt. På dessa
träffar har föräldrarna en utmärkt möjlighet att ventilera sina åsikter och följa upp sina
närståendes vård eller stöd. Man anger också att uppföljning sker regelbundet i samband med att
man reviderar sina genomförandeplaner.
År 2007 gjordes en större utvärdering och kartläggning inom Bumerangens korttidsverksamhet
för barn och ungdemar i Skara. Kartläggningen omfattade både personal, anhöriga och
ungdemarna själva i verksamheten och mynnade ut i en FoU rapport13.
På frågan om utvärderingar görs av de olika anhörigstödsformerna svarade 5 av de 8 tillfrågade
nej på frågan. Ytterliggare två tillfrågade valde att inte svara på frågan.
Endast en av de tillfrågade svarade ja. Utvärdering sker vid de individuella träffarna med
föräldrarna. Handikappomsorgen har ett handikappombud som till stor del arbetar med
anhörigfrågor. Dessutom har man arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten där man diskuterar
anhörigfrågor kontinuerligt.
En särskild arbetsgrupp för anhörigstöd bestående av enhetschefer, handikappombud och
boendeassistener har också träffats under ett antal år med den uttryckliga uppgiften att arbeta
med anhörigfrågor.
På frågan om anhöriga involveras i utvärderingen av det anhörigstöd som erbjuds gick svaren i
samma linje. Sju av åtta tillfrågade svarade nej på frågan eller avstod från att svara på frågan.
Fem av de tillfrågade avstod från att besvara frågan.
Endast en av de tillfrågade svarade ja på frågan och nämnde att man hade meningsfulla, allmäna
och kreativa samtal med föräldrarna vid de utvärderingsträffar som sker.
Samtliga tillfrågade angav däremot att anhöriga involveras när man kommer till frågan om den
vård, omsorg eller stöd den närstående brukaren tar emot. Under förutsättning att den närstående
godkänner det involveras den anhöriga alltid i utformandet av vården och stödet. De anhöriga får
också vara med på utvärderings och utvecklingssamtal.
Anhöriga involveras också vid avstämningsmötena och när genomförandeplanerna revideras.

13

FoU-Rapport, ”Är vi på rätt väg”?, 2007:2 Skaraborgs kommunalförbund, Monica Blomster Jansson
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Majoriteten av de tillfrågade svarade nej på frågan om man dokumenterar det stöd som anhöriga
får för egen del.
6.2.9 Organisation
I kartläggningsenkäten ställdes olika frågor om det finns någon/några personer som uttalat har
som uppgift att arbeta med anhörigstöd i verksamheten samt att utveckla stödformer till
anhöriga? Frågan ställdes också om det finns någon person med uttalat ansvar för verksamheten
anhörigstöd?
På samtliga frågor svarade majoriteten, sex personer, att det fanns en sådan person. I dessa fall
syftade man på enhetschefer, LSS handläggare och handikappombudet. Två av de tillfrågade
svarade nej på frågan.
Beslut om vem som beviljas anhörigstöd fattas i de fall det avser korttidsplats, kostnadsfri
avlösning eller motsvarande av en LSS handläggare eller enhetschef. Övriga stödformer som
icke är biståndsbedömda är tillgängliga efter önskemål och anmälan till antingen enhetschef,
handläggare, handikappombudet eller samordnaren för anhörigstöd inom äldreomsorgen.
6.2.10 Samverkan med den idéella sektorn
Samverkan med diverse idéella organisationer och föreningar sker på olika vis. De tillfrågade
svarade att man i huvusak samverkar med RSMH och FUB och diverse andra
handikappföreningar.
Viss samverkan finns även med Röda Korset och Vuxenskolan. Samverkan sker oftast genom
s.k. brukarråd där man diskuterar aktuella frågor och för en kontinuerlig dialog. En av de
tillfrågade svarade att man inte visste om det fanns någon samverkan med den idéella sektorn.
6.2.11 Samverkan med landstinget (primärvård & länssjukvård)
På frågan om det sker någon samverkan med landstinget i stödet till anhöriga svarade två av de
tillfrågade att samverkan finns till viss del genom habiliteringen i Skaraborg som arbetar med
habilitering för barn, ungdemar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade
funktionsnedsättningar. Man arbetar även med rehabilitering av personer som senare i livet har
fått en hjärnskada.
Ingen av de tillfrågade beskrev närmare i vilka former samverkan sker. Tre av de tillfrågade
svarade att ingen samverkan finns med landstinget och en person visste inte om samverkan
fanns. Två av de tillfrågade avstod från att svara.
6.2.12 Personalresurser för anhörigstöd & utbildning
Majoriteten av de tillfrågade som besvarade frågan uttryckte svårigheter att ange hur många
personer som inom verksamheten arbetar, och har avsatt tid för att arbeta med stöd till anhöriga.
Tre av de tillfrågade angav att samtlig personal inom verksamheten har ett generellt ansvar för
att arbeta med anhörigstöd.
Inställningen inom handikappomsorgen har varit att samtlig personal skall ha ett
anhörigperspektiv och kunna erbjuda stöd till de som önskar. Inställningen är att anhörigas
synpunkter och önskemål skall tillgodoses så långt det är möjligt. Omsorgschefen gav
motsvarande svar i den intervju som genomfördes.
De som arbetar inom handikappomsorgen har generell omsorgsutbildning, handledar- och
gruppledarutbildning samt utbildning i samtalsmetodik och konflikthantering. Någon särskild
utbildning i anhörigstöd har ingen.
Under 2009 och 2010 bedrevs inga särskilda utbildningar i ämnet anhörigstöd inom
handikappomsorgen. Däremot har ett antal dialogdagar med personalgrupperna anordnats under
åren samt diverse föreläsningar på ämnet.
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6.3 Resultat av fokusgruppsintervjuer
Två olika fokusgrupper genomfördes inom området handikappsomsorg. Eftersom deltagandet
var lågt i den första fokusgruppen genomfördes den i dialogform utifrån den centrala frågan utan
viktning och betygsättning utifrån hur väl verksamheten fungerar. Med anledning av att de olika
fokusgrupperna genomfördes på olika sätt redovisaas resultaten för varje fokusgrupp separat.
6.3.1 Fokusgrupp 1
Dialogen kring vad som är viktigast för att anhörigstödet skall fungera inom
handikappsomsorgen kretsade kring organisationen och resurserna inom organisationen för
anhörigstöd. Samt vilka rutiner som finns i verksamheten. Gruppen ansåg att organisationen
fungerar bra och tillfredställande men det fanns tydliga områden med utvecklingsbehov.
Exempelvis ansåg gruppen att det avsätts för lite tid för planering av anhörigstöd samt dialog
mellan anhöriga och personal. Man ansåg också att det måste klargöras tydligare vad som
förväntas av personalen i dessa frågor, men även av den anhöriga som är en viktig partner i
arbetet med de funktionsnedsatta.
Gruppens diskussioner kretsade även kring utbildningsfrågor. Man ansåg att personalen behöver
mer utbildning i bemötande, krishantering och diagnoser. Att anhöriga också skall kunna
erbjudas utbildning eller information om diagnoser, kommunens olika arbetssätt och rutiner såg
man som en viktig fråga för framtiden.
Att öka samarbetet med intresseorganisationer och föreningar för funktionsnedsatta och övriga
målgrupper inom verksamheten och därigenom sprida information, kunskap och vetskap om
anhörigstöd ansågs prioriterat av gruppen och ett område med behov av utveckling framöver.
6.3.2 Fokusgrupp 2
Viktigast för ett fungerande anhörigstöd inom handikappomsorgen
Som i den första fokusgruppen pekade även den andra i huvudsak på personal och
utbildningsfrågor som viktigast för ett fungerande anhörigstöd. Den övervägande majoriteten av
deltagarna angav som den allra viktigaste faktorn att personalen måste bli mer uppmärksam och
lyhörd och att de lyssnar in vad det finns för behov av anhörigstöd hos de anhöriga. För att
lyckas med detta, och för att öka förståelsen för de anhörigas behov behöver personalen mer
utbildning och kunskap om anhörigstöd.
Ett tydligt anhörigperspektiv behövs i verksamheten. Exempelvis genom att det tydliggörs på ett
bättre sätt att stödet till de anhöriga gäller den som stöttar och hjälper och inte den närstående
brukaren i första hand. Det är också viktigt att stödet individanpassas efter de anhöriga.
En förutsättning är också att all personal inom verksamheten är välinformerad och uppdaterad på
aktuella ärenden. Ett led i detta arbete skulle vara att inrätta en tydligare tjänst inom
handikappsomsorgen med övergripande samordningsansvar för anhörigfrågor.
Minst viktigt för ett fungerande anhörigstöd inom handikappomsorgen.
De sociala aspekterna av anhörigstöd gavs genomgående låga poäng i viktningen av
fokusgruppen. Exempelvis menade deltagarna att frågan om att det skall finnas forum och
gemenskap för föräldrar med barn för att de skall känna att de inte är ensamma inte var lika
viktigt som övriga frågor.
Inte heller ansåg man att det var viktigast för verksamheten anhörigstöd att man för in
anhörigstödet i genomförandeplanerna eller att man tydliggör verksamhetsmål eller
målbeskrivning för gruppen anhöriga.
Man ansåg inte heller att det var viktigast att det finns en stor mängd olika stödformer att välja
mellan för de anhörigas olika behov. Viktigare var kvaliteten i stödformerna.
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Fokusgruppen angav som en av de viktigaste faktorerna för ett fungerande anhörigstöd att det
införs ett anhörigperspektiv i verksamheten. Samtidigt var det knappt en fjärdedel av deltagarna
som ansåg att anhörigombud var viktiga i sammanhanget eller att man behöver införa sådana på
olika platser i verksamheten.

6.4 Resultat av enkätundersökning och telefonintervjuer med anhöriga
6.4.1 COAT enkäter
Totalt skickades 155 enkäter ut och 52 kom tillbaka besvarade. Det ger en svarsfrekvens på 34
procent. Av dessa svarade 18 anhöriga till en närstående med olika former av
funktionsnedsättningar.
6.4. 2 Telefonintervjuer
Telefonintervjuerna med anhöriga utfördes av NkA Kalmar som även gjorde urvalet för
intervjuerna. De anhöriga som intervjuades var de som i den föregående COAT enkäten inte
uttryckligen tackat nej till att bli kontaktade via telefon för en intervju.
Samtalen till anhöriga i Skara har gjorts utifrån en lista på 10 personer samt 4 reserver. Minst tre
samtal vid olika tidpunkter och på olika tider och dagar har gjorts till personerna på listan innan
reserverna kontaktats. Av de 10 intervjuade var 4 personer anhöriga till närstående inom
kategorin handikappsomsorg.
6.4.3 Resultat
De intervjuade anhörigvårdarna inom kategorin handikappomsorg i Skara är relativt nöjda med
stödet från kommunen. En av de intervjuade menar att det är värdefullt att kunna få avlastning på
korttidsboende då man som anhörig kan sova ut en hel natt, vila upp sig och hämta ny kraft.
Personalen på korttidsboendet upplevs engagerad och kunnig vilket uppskattats av de intervjuade
som använt sig av stödet. Ett värdefullt stöd som lyfts fram av en av de intervjuade är att
personalen varit tillgänglig för stöd och frågor även helger, kvällar och på obekväma tider vid
akutsituationer. Att den närstående trivs med sin avlastning på korttidsboendet lyfts också fram
som en viktig faktor. Att korttidsboendet hållit sommarstängt upplevs däremot negativt av en av
de intervjuade. Det bryter rutinen hos den närstående. Under denna period kunde det som
anhörig upplevas som svårt att sysselsätta sin närstående då inget rullar på som vanligt. Varken
skola eller korttidsboende. Rutinen är viktig! En av de intervjuade tycker det fungerar ”sådär”
för sin närstående på ett boende
”Min närstående klagar inte, men jag skulle önska att de skulle få igång
min närstående mer i aktiviteter”
Som förslag på förbättringar lyfts också fram mer aktiviteter som gymnastik eller vattengympa
etc. på dagtid. Samtidigt har man förståelse för att det ibland är den närstående som kanske inte
vill delta i aktiviter. Samtliga 4 intervjuade inom handikappomsorgen efterfrågar bättre
information från kommunens och personalens sida. Man vill ha mer information om stöd och
hjälp som går att få från kommunen utan att själv behöva ligga på hela tiden.
”Det mesta snappar man upp via kontakter och andra föräldrar som pratar
om sin situation men man tycker att kommunen borde känna till vilka som
har en diagnos och kunna rikta tydlig information direkt till dem.”
Man uttrycker en önskan om en mer ”dubbelriktad” kontakt med personalen på boendet. Att ens
närstående flyttar hemifrån är en omställning för hela familjen och i det hänseendet hade man
önskat mer direktkontakt och stöd med personalen. Man önskar också fler avstämningar och
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rapporter från personalen hur det fungerar och vad som hänt och är planerat. De intervjuade
uttrycker svårigheter att släppa taget om sin närstående, man är orolig och vill veta om ens
närstående verkligen mår bra. De tillfrågade jämför med korttidsboendet där man hade en
närmare kontakt med personalen på daglig basis och där man fick det stöd och den information
man behövde. Möten och samtalsstöd sker i viss mån med kontaktpersoner, god man och
anhörigsamordnare vilket överlag fungerar tillfredställande. Men ofta upplever man det som att
saker ”rinner ut i sanden” då en del överrenskommelser inte alltid fullföljs. De som besvarat
COAT enkäten och intervjuats på telefon är som helhet nöjda med den vård deras närstående tar
emot och det stöd man tar emot för egen del. I COAT-enkäten ser man emellertid att drygt en
tredjedel av de anhöriga generellt uttrycker missnöje eller ger uttryck för en större stress, och
mer trötthet och frustration än vad som framgår i telefonintervjuerna. Resultaten är i flera fall
tydliga då en ansenlig mängd av de tillfrågade satt lägsta poäng på vissa faktorer. Exempel:
 I svaren på frågan om hur anhöriga upplever sin livskvalitet i vardagen ser man att
närmare 43 % av de svarande upplever ”livskvalitet” mindre än hälften av tiden. 14 %
har svarat att man upplever livskvalitet sällan eller aldrig. (Se tabell 4).
 Färre än hälften av samtliga tillfrågade som besvarat enkäten angav att man känner sig
pigg och utvilad mindre än hälften av tiden.
Hälsa och livskvalitet som helhet gavs i enkäten tvetydig ranking då hälften av de tillfrågade
ansåg svarade att man upplevde varken bra eller dålig livskvalitet. Som helhet var majoriteten
ändå nöjda med det stöd och den hjälp man får för egen del. De områden som man genomgående
gavs lägst ranking på nöjdhetsskalan var:








Ekonomiskt stöd för att vårda sin närstående.
De känslomässiga aspekterna av vårdandet.
Hjäp att bemästra stress och att kunna behålla sin hälsa.
Hjälp att vårda mer effektivt
Möjligheter till ett liv utanför vårdandet.
Delaktighet i de beslut som fattas om den närstående och planeringen kring vården.
Det stöd och den hjälp man kommit överrens om stämmer inte alltid i slutändan.

På motsvarande skala gav man högst poäng för nöjdhet till faktorer som:
 Information om den närståendes sjukdem och behandling.
 Information om vilken hjälp och stöd som finns tillgängligt.
 Vården av den närstående och hjälpen från kommunen med vården.
 De praktiska och fysiska aspekterna av vårdandet.
 Bemötande från personalen, respektfull och värdig.
En ansenlig mängd av de tillfrågade gav uttryck för att man inte kände sig träffade eller berörda
av frågeställningarna i enkäten. I vissa fall har upp till 45 % av de tillfrågade svarat att frågan
inte berör dem personligen. De personer som inte tagit någon ställning alls på frågorna är inte
inkluderade i resultaten ovan.
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7. IFO/IFAM
7.1 Genomförande
7.1.1 Kartläggningsenkät
Enkäter skickades ut till samtliga enhetschefer inom IFO/IFAM. Även omsorgschefer
intervjuades under 2010 inom ramen för ”Anhörigstöd i Skaraborg” (se sidan 29).
Sammanlagt 7 enhetschefer fick fråga om att besvara enkäterna.
Vissa chefer kände sig inte berörda av enkätens frågor då man inte ”arbetar med anhöriga som
målgrupp” enligt den definition som projektet slagit fast. Med hänvisning till detta och då man
inte ansett sig kunna besvara frågorna på ett kvalificerat och givande sätt har man i vissa fall
avstått från att besvara enkäten. Sammanlagt 4 enhetschefer samt anhörigkonsulent besvarade
enkäterna. De verksamheter som omfattas av svaren på enkäten är:






Integration
Försörjningsstöd
Beroendeenheten
Missbruk
Barn och familj

7.1.2 Fokusgrupper
I mars månad 2011 skickades inbjudan att delta i fokusgrupp ut bland de olika verksamheterna
inom IFO och IFAM. Inbjudan skickades också till politiker i omsorgsnämnden via socialchef
och övriga omsorgschefer i styrgruppen. I ett försök att nå idéella brukarorganisationer och
kyrkan, som i viss mån samverkar med IFO/IFAM skickades en uppmaning i verksamheten att
sprida inbjudan även till dessa målgrupper.
Sammanlagt 8 personer tackade ja till deltagande i fokusgruppen och bland deltagarna fann man
övervägande personal från IFAM beroendeteam, behandlingsassistenter, socialsekreterare,
anhörigkonsulent samt enhetschefer. Även Svenska Kyrkan tackade ja till deltagande och
närvarade med sin diakon. Ingen politiker närvarade.
Med anledning av att inga deltagare tackat ja från verksamheten IFO samt att ingen politiker
kunde närvara vid första tillfället skickades en ny inbjudan ut till fokusgrupp i maj månad 2011.
Denna gång gjordes en särskild ansträngning att locka deltagare från IFO samt politiker och
övriga intresseorganisationer. 10 deltagare tackade ja till inbjudan. Bland deltagarna återfanns
diakonen från Svenska Kyrkan samt socialsekreterare, familjeterapeut/psykolog, enhetschefer,
undersköterskor, behandlingsassistenter. Tre politiker från omsorgsnämndens presidium deltog
också.
7.1.3 Namninsamling till COAT enkät och telefonintervjuer
Inom IFO/IFAM sker kontakter med de anhöriga framförallt via socialsekreterarna och
anhörigkonsulenten i verksamheten. Målgruppen anhöriga har traditionellt inte varit en grupp
man arbetat mot målinriktat i verksamheten vilket inneburit att man inte byggt upp ett
motsvarande nätverk av kontakter med anhöriga som inom handikappomsorgen och
äldreomsorgen.
Målgrupperna anhöriga till närstående med missbruksproblematik, våld i hemmet,
ungdemsproblematik är också en grupp som av flera olika anledningar kan vara svår att nå.
I vissa fall får socialsekreterarna och anhörigkonsulenten inte kännedom om de anhöriga då de
inte gärna vill träda fram i offentligheten. Vissa kontakter med IFO/IFAM sker utan de anhörigas
kännedem.
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Känslor av skam och misslyckande omgärdar i vissa fall målgruppen och det förekommer att
klienten/den närstående själv uttrycker att man inte vill att deras anhöriga kontaktas eller
involveras i vården.
Det finns också en grupp av anhöriga som lever under skyddad identitet vilket försvårade
namninsamlingen ytterliggare. Det etiska tillståndet som beviljades projektet var av denna
anledning viktigt i arbetet med att finna namn på anhöriga.
I ett försök att nå så många anhöriga som möjligt skickades en uppmaning att samla ihop namn
via samtliga enhetschefer inom IFO/IFAM, till socialsekreterarna samt anhörigkonsulenten.
Sammanlagt mottogs 6 namn som vidarebefordrades till NkA. De namn som samlades in var i
samtliga fall anhöriga som hade regelbunden kontakt med anhörigkonsulenten.

7.2 Resultat av kartläggning av stödet till anhöriga
7.2.1 Stödformer för anhöriga
Samtliga tillfrågade i enkäter samt personliga intervjuer svarar att man erbjuder anhörigstöd i
någon form inom den verksamhet man ansvarar för. Anhörigstöd som erbjuds är:
 Samtalsstöd enskilt och i grupp. Grupperna sätts samman utifrån antal intresserad och
också den tid som finns tillgänglig hos handläggare samt anhörigrådgivaren.
 Kontaktfamiljer
 Handledning
 Nätverkslag där man söker nätverken kring brukaren i syfte att stärka helheten.
 ”Marte Meo”(Se sidan 23)
 ”De otroliga åren”14
 Funktionell familjeterapi s.k FFT
Stödet vänder sig generellt till alla, både ung som gammal, släkt, vänner och annan närstående
nära familjen. Alla som vill och kan motiveras att delta i nätverket kring brukaren är välkomna
att delta. Specifika målgrupper är anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning och
dubbeldiagnoser som ej omfattas av LSS. Anhöriga till personer med missbruk och beroende
samt övriga nätverkslag utifrån brukarens behov.
Samtliga svarande uttrycker svårigheter att nå fram till de anhöriga inom de målgrupper som
omfattas. De som nås av anhörigstödet är oftast de som själva efterfrågar stöd. Det är de som
man uttryckligen mottagit ett godkännande från närstående/klient att kontakta eller att de själva
kontaktat omsorgen. Övriga anhöriga kring brukarna är svåra att nå.
I verksamheten frågar man alltid den anhöriga om man önskar ett stöd. I möjligaste mån försöker
man engagera den anhöriga i olika gruppverksamheter men någon särskild rutin för hur man
skall göra detta finns inte nerskriven. Inom ramen för BBIC15 finns det enligt omsorgschefen
rutiner nerskrivna för hur man skall ge stöd till anhöriga.
Problemet med att nå anhöriga belyses också av statistiken över hur många anhöriga det fanns
som användare av respektive stödform under första halvåret 2010. Ingen av de tillfrågade
enhetscheferna har kunnat besvara frågan.
Den statistik som finns tillgänglig för enskilda stödsamtal med anhörigrådgivare visar att 24
vuxna (+18) år deltog i enskilda stödsamtal under 20111 samt 7 personer i målgruppen barn och
ungdemar (13-18 år). För övriga stödformer finns det ingen statistik.

14
15

En manualbaserad föräldrautbildning
Barnets behov i centrum
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7.2.2 Efterlevandestöd
Efterlevandestöd vid en klient, brukares eller närståendes bortgång erbjuds inte inom de områden
som kartlagts. Ingen av de tillfrågade har uttryckt att det finns något specifikt stöd till
efterlevande.
7.2.3 Relationer, bemötande och värdegrund
På frågan om det finns någon uttalad värdegrund att arbeta utifrån i stödet till anhöriga svarar
samtliga tillfrågade antingen att en uttalad värdegrund saknas, eller har de lämnat frågan
obesvarad. Även frågan om vilket förhållningssätt personalen som arbetar med stöd till anhöriga
arbetar utifrån lämnades obesvarad.
7.2.4 Stödplaner för anhöriga
Inom IFO/IFAM arbetar man inte med formella stödplaner för anhöriga inom de verksamheter
som kartlagts och som de tillfrågade verkar inom. Samtliga tillfrågade svarar att stödplaner inte
använts. Någon annan form av återkoppling över tid för anhöriga i relationen med omsorgen
finns inte heller enligt de tillfrågade.
7.2.5 Information och uppsökande verksamhet
I huvudsak sprids den mesta informationen om vilket stöd som finns tillgängligt för anhöriga
genom kommunens hemsida, via klienter/brukare samt vid de personliga samtal och träffar som
sker. Man sätter upp anslag på skolornas anslagstavlor och på familjecentraler. Det anordnas
också löpande särskilda informationsmöten för föräldrar. Information finns i form av foldrar och
broschyrer där de olika verksamheterna beskrivs.
På frågan om det finns någon uppsökande verksamhet i stödet till anhöriga svarar de flesta av de
tillfrågade nej. Men i personliga intervjuer framgår det att uppsökande verksamhet till viss del
sker genom öppna ingångar till exempelvis ”de otroliga åren”16 samt ”FFT”17. Man arbetar
aktivt på så sätt att man försöker aktivera den anhöriga så långt det är möjligt i
vården/behandlingen av klienten.
Generellt uttrycks en fokus på samarbete och nätverken kring klienten. De anhöriga nås
framförallt i samband med att de själva efterfrågat kontakt och stöd. De anhöriga kontaktar
omsorgen p.g.a. oro kring en närstående eller en vän. I vissa enstaka fall når man de anhöriga
via klienten själv men detta är mera ett undantag än regel. Tillgång till de olika stödformer som
erbjuds får man genom personal i beroendeteamet, anhörigrådgivaren samt socialsekreterarna
inom IFO/IFAM.
De föräldrar och anhöriga som kontaktar omsorgen är oftast aktiva och duktiga på att uttrycka
sina önskemål och sina behov. De som är passiva är svårare att nå men man försöker trycka på så
gott som det går. I särskilda ”nätverkslag” söker man kontakter mot de anhöriga. Samtliga
tillfrågade menar att anhöriga är en viktig partner i arbetet.
7.2.6 Anhörigas synpunkter på sitt stöd
Om den anhöriga har synpunkter på det stöd man tar emot kan man vända sig till chefen för de
olika verksamheterna. Man kan också skicka in sina synpunkter skriftligen genom den
synpunktshanteringsrutin som finns tillgänglig via kommunens kvalitetsgarantier..
Man kan också vända sig till anhörigrådgivaren och socialsekreterarna samt övrig personal inom
beroendeteam och övriga delar.
De synpunkter som kommer in via synpunktshanteringen tas alltid tillvara i personliga samtal,
uppföljningssamtal med de anhöriga samt i kontakten med anhörigrådgivaren och
socialsekreterare.
16
17

Föräldrastödsutbildning för föräldrar med barn mellan 3-8 år
Funktionell familjeterapi

45

7.2.7 Anhörigas synpunkter på stödet till de närstående/klienterna
Har man synpunkter om det stöd och den behandling som den närstående erbjuds vänder man sig
framförallt till ansvarig chef inom ex. beroende teamet. Vanligtvis vänder man sig till den
ansvariga socialsekreteraren. Man kan också vända sig direkt till den behandlande personalen.
Märkligt nog svarar man att det inte finns några rutiner för hur de anhörigas synpunkter på
vården kan tas om hand. I tidigare frågor i ämnet uppföljning och utvärdering anger man tydligt
t att synpunktshanteringen är ett viktigt verktyg i att ta tillvara på anhörigas synpunkter.
På frågan om hur de anhörigas situation beaktas i samband med planeringen av vården av
klienterna svarar man att de som önskar och aktivt eftersöker stöd kan erbjudas anhörigstöd.
7.2.8 Uppföljning och utvärdering av stödet till anhöriga
Samtliga tillfrågade svarade ja på frågan om uppföljningar och utvärderingar görs på individnivå.
Man gör uppföljningar i vuxengrupperna där man har regelbundna träffar och återträffar. Man
har uppföljning när man avslutar samtalsgrupperna genom ett särskilt utvärderingsformulär.
Man svarar på motsvarande sätt på frågan om utvärdering och uppföljning av de olika
stödformerna som erbjuds. Man använder sig av det särskilda utvärderingsformulär som delas ut
vid varje gruppavslut.
På frågan om anhöriga involveras i utvärderingen av stödet fick man varierande svar. Man
svarade nej på frågan om anhöriga involveras i utvärderingen av anhörigstödet som man
erbjuder. Däremot svarar man ja på frågan om anhöriga involveras i utvärderingen av
vården/omsorgen och stödet som ges till den närstående.
När man ombeds precisera vad detta innebär i praktiken svarar man att den anhöriga involveras i
processen kring den närstående om det är okay och godkänt av den närstående själv. Det sker då
i regelbundna samtal med anhörigrådgivaren och/eller socialsekreterarna. Om klienten
uttryckligen inte godkänt det involverar man oftast inte den anhöriga i arbetet med att utforma
vården eller behandlingen av klienten.
Även på frågan om man dokumenterar det stöd som anhöriga får för egen del fick man
varierande svar. Tre av de tillfrågade svarar nej på frågan men en av de tillfrågade ja.
Man beskrev inte utförligare vad detta innebär i praktiken.
7.2.9 Organisation & resurser för anhörigstöd
Inom IFO/IFAM finns det en anhörigrådgivare/konsulent anställd. Hon arbetar i huvudsak mot
målgruppen anhöriga till någon med ett kemiskt beroende, barn 7-12 år, tonår 13 -18 år samt
vuxna över 18 år. Anhörigrådgivaren erbjuder stödsamtal enskilt och/eller i grupp.
Samtliga tillfrågade svarar att det finns en person inom den egna organisationen som har som
uttalad uppgift att arbeta med stödet till de anhöriga. Däremot svarade man nej på frågan om
någon har ett uttalat ansvar att utveckla stödet till de anhöriga. En av de tillfrågade svarar dock ja
på denna fråga.
På frågan om det finns någon som har ett uttalat ansvar för verksamheten stöd till anhöriga
svarar samtliga ja på frågan. Ansvaret är dock inte specifikt för just anhörigstöd utan mer
generellt i verksamheten.
De som utpekas som ansvariga är enhetschefer samt socialsekreterare/handläggare samt
anhörigkonsulenten. Några formella beslut om vem som kan få tillgång till anhörigstöd finns inte
inom IFO/IFAM. Det är således ingen beslutsfattare som fattar beslut om vem som skall få
anhörigstöd. Stöd är tillgängligt för de som efterfrågar det.
7.2.10 Samverkan med den ideélla sektorn
De flesta tillfrågade svarar att det finns en viss samverkan med den ideélla sektorn i stödet till de
anhöriga. I huvudsak sker samverkan med s.k självhjälpsorganisationer som ”Anonyma
alkoholister” samt olika behandlingshem. Samverkan sker vid besök eller telefonkontakt.
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En av de tillfrågade svarar att ingen samverkan sker med den ideélla sektorn. Något som kan
bero på verksamhetens beskaffenhet.
7.2.11 Samverkan med landstinget (primärvård & länssjukvård)
Det sker ingen särskild samverkan med landstinget avseende stöd till anhöriga inom de
verksamheter som kartlagts.
7.2.12 Personalresurser avseende anhörigstöd samt utbildning
I kartläggningen försökte vi ta reda på hur resurserna finns fördelade och organiserade just
avseende anhörigstöd. Ett antal frågor ställdes om hur många som arbetar med anhörigstöd, hur
mycket avsatt tid som finns för de som arbetar med anhörigstöd och vilken utbildning man har
och befattningar.
En person arbetar inom IFO/IFAM på ett mer uttalat och strukturerat sätt med anhörigfrågor i
verksamheten. Anhörigrådgivaren erbjuder stödsamtal och enskilda samtal både med klienterna
själva samt deras anhöriga.
Personalen som jobbar med utbildning har grundutbildning från Ersta Sköndal Vändpunktens
grundutbildning. Man har genomgått diverse handledar- och gruppledarutbildningar samt
utbildningar i samtalsmetodik och konflikthantering. Någon särskild utbildning i anhörigstöd
hade man inte.
7.2.13 Utbildning
Generellt är utbildningsnivån avseende anhörigstöd låg inom de verksamheter som organiseras
inom IFO/IFAM. Man har deltagit i diverse konferenser och anhörigdagar men man svarar att
personalen som grupp saknar utbildning i konkret anhörigstöd.
Istället hänvisar man till den som arbetar med anhörigfrågor och angivna utbildningar i
samtalsstöd och konflikthantering. Ingen särskild utbildning i anhörigstöd bedrevs i
verksamheterna under 2009 och 2010.

7.3 Resultat av fokusgruppsintervjuerna
Två fokusgrupper genomfördes under våren 2011. Den första fokusgruppen bestod övervägande
av personal från IFAM:s beroendeteam och den andra fokusgruppen av personal från IFO samt
politiker. Resultaten av de olika fokusgrupperna redovisas separat för att förtydliga hur de olika
grupperna resonerade utifrån frågan.
7.3.1 Fokusgrupp 1
Viktigast för ett fungerande anhörigstöd inom IFAM
Allra viktigast ansåg gruppen var att sprida kunskap och information om att det finns
anhörigstöd att tillgå för anhöriga. I sammanhanget anses det viktigt att all personal i
verksamheten känner till vilket stöd som är tillgängligt men ännu mer att att man känner ett
tydligt ansvar i sin profession att stötta anhöriga.
Det är viktigt att det finns tid och resurser avsatta för anhörigstöd samt att det finns visioner i
verksamheten och konkreta mål och arbetsuppgifter. Man menade att det bör finnas en
kompetensbank i kommunen för att kunna arbeta mer konkret och effektivt med uppdraget.
Gruppen menade också att det är viktigt att anhörigstöd riktar sig mot alla olika målgrupper i
samhället, inte bara äldre. Stödet skall vara enkelt och lättillgängligt.
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Minst viktigt för ett fungerande anhörigstöd inom IFAM.
Fokusgruppens deltagare gav lägst betydelse till frågan om det skall finnas särskilt avsatt tid för
reflektion och och uppföljning av anhörigstödet i verksamheten. Ingen av deltagarna gav någon
prioritering överhuvudetaget till den frågan.
Inte heller ansåg man det vara mest prioriterat att man gör en inventering eller kartläggning av
vad det finns för stöd. Gruppen menade att det var viktigare att fokusera på att det stöd som finns
skall vara lättillgängligt och att personal känner ansvar för stödet.
Att det finns en särskild person med ett övergripande ansvar för att samordna anhörigstödet inom
IFO/IFAM ansågs inte prioriterat.
Vad fungerar bra?
Utifrån verksamheten och de faktorer som fokusgruppen gemensamt lyfte fram som viktiga
ansåg man att stödet är lättillgängligt för anhöriga. Informationen är bra och i den mån man når
de anhöriga får de också bra information om tillgängligt stöd. Alla som önskar ett stöd erbjuds
det också. Verksamheten är enligt gruppen bra på att sprida kunskap och information om
anhörigstöd och man anser att det också finns förhållandevis goda resurser och tid för att arbeta
med frågorna.
Verksamheten arbetar utifrån ett nätverksperspektiv och av denna anledning ansåg gruppen
också att nätverksarbetet för att utöka delaktigheten för de anhöriga var väl fungerande även om
det inte gavs det högsta betyget av gruppen. Det finns professionella nätverk tillgängliga och
man arbetar bra med dessa.
Vad fungerar mindre bra?
Mindre bra utifrån dagens verksamhet fungerade också de områden som gruppen ansåg som
minst viktiga. Exempelvis frågan om samordningen av anhörigstödet i verksamheten som ansågs
fungera mindre bra. Konkret tid för reflektion och uppföljning av anhörigstödet var något man
ansåg saknades. Trots att man angav att nätverksarbete var något man arbeta med konkret och
målinriktat ansåg man att det saknades enkla kontaktvägar för samarbete och nätverk. Ett område
med utvecklingsbehov för framtiden.
Man ansåg också att det är för få inom den kommunala verksamheten som känner till
anhörigstödet och känner ett tydligt ansvar för verksamheten. Även detta var ett tydligt område
med behov av utveckling framöver.
7.3.2 Fokusgrupp 2
Viktigast för ett fungerande anhörigstöd inom IFO
Gruppen ansåg att den allra viktigaste faktorn bakom ett fungerande anhörigstöd var att stödet är
lättillgängligt och att organisationen och personalen visar ett tydligt intresses för frågan.
En av de viktigaste faktorerna var också att det görs en kartläggning av tillgängliga resurser i
syfte att tydligare identifiera utvecklingsområden och etablera nya rutiner och tänkesätt hos
personalen.
Att det finns stöd och handledning för anhörigstödjarna ansågs viktigt och även att man kunde
erbjuda utbildning för dem.
Slutligen ansåg man också att träffpunkter för anhöriga var viktiga där man kan träffa andra med
liknande erfarenheter för stöttning och hjälp. Det var viktigt för gruppen att kommunen kan
erbjuda samtalsstöd.
Minst viktigt för ett fungerande anhörigstöd inom IFO
Frågan om vem som egentligen är ”anhörig” kan upplevas komplicerad. Både av personal i
verksamheten och av de som stöttar och hjälper en närstående som har svårigheter i vardagen.
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Gruppen ansåg ändå inte att det var mest betydelsefullt för ett fungerande anhörigstöd att
anhöriga får hjälp med att bena ur och inse att man är anhörigstödjare/vårdare.
I sammanhanget av särskilda riktade insatser mot de anhöriga ansåg inte gruppen heller att det
var allra viktigast att kunna erbjuda kontakt med andra familjehem eller familjer för
erfarenhetsutbyte.
Gruppen menade att träffpunkter och mötesplatser för anhöriga var viktiga, men samtidigt var
det ingen av deltagarna i gruppen som ansåg att särskilda föräldrakafér var prioriterade.
Anhörigstöd för särskilda grupper av anhöriga i samhället ansågs också lägre prioriterat.
Exempelvis ett särskilt anpassat anhörigstöd för folk från andra kulturer eller länder eller
anhörigstöd till föräldrar med funktionsnedsatta barn. Att det finns möjligheter till kostnadsfri
avlösning för anhöriga inom de målgrupper verksamheten arbetar med ansågs mindre
betydelsefullt.
Vad fungerar bra?
Gruppen menade att anhörigstöd är lättillgängligt för de som önskar det. De som önskar stöd får
också det. Man är bra i verksamheten på att erbjuda de anhöriga stöd både enskilt, i form av
stödsamtal med anhörigkonsulent och annan personal, samt i gruppform.
Som tidigare nämnt arbetar man målinriktat med nätverken kring den närstående
brukaren/klienten. Därför ansåg gruppen att man är bra på att stötta nätverket kring föräldern och
barnet. Särskilt i de fall då det kan röra sig om ett omhändertagande. Verksamheten anses vara
bra på att ställa frågan hur familjen påverkas när deras ungdemar eller barn begår ett brott. Detta
görs i syfte att ta reda på ifall man har ett behov av stöd och också om man får ett stöd i sin
situation.
Vad fungerar mindre bra?
Det fanns en del områden som fokusgruppen gav ett lägre betyg i frågan om hur bra
verksamheten fungerar. Framförallt ansåg man att man var mindre bra på att erbjuda samtalsstöd
för de som önskar. Inte heller var man så bra på att hjälpa de anhöriga att identifiera sig själva
som just ”anhöriga”, att bena ut att man är ”anhörig” enligt lagens definition och att man också
har rätt till stöd från kommunen.
Ett område med utvecklingsbehov var att det saknas en tydlig rutin för att fånga upp de anhöriga
i ett så tidigt skede som möjligt innan de går in i väggen av utmattning eller utbrändhet. Detta
kräver nya rutiner och tänkesätt hos personalen som arbetar i verksamheten på just området
anhörigstöd.
Ett ytterliggare område med utvecklingsbehov var frågan om stöd, handledning och särskild
utbildning för anhöriga som av gruppen ansågs ha störst betydelse för ett fungerande
anhörigstöd. Området gavs lågt betyg utifrån dagens verksamhet och hur väl det fungerar.
I sammanhanget ansåg man att det saknas bra nätverk inom de egna enheterna på området
anhörigstöd i syfte att sprida information och kunskap.

7.4 Resultat av enkätundersökning och telefonintervjuer med anhöriga
Ansträngningar gjordes för att hitta anhöriga med intresse att delta i kartläggningen inom
IFO/IFAM. Trots detta lyckades man bara få ihop 6 namn. Av dessa var det endast en person
som besvarade enkäten. Ingen anhörig intervjuades. Av dessa anledningar har det inte gått att få
fram tillräckliga resultat att redovisa.
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8. Diskussion
Det är en slutsats i denna studie att verksamheterna inom socialtjänsten i Skara skiljer sig från
varandra kulturmässigt och språkmässigt när man talar om anhörigstöd. Detta har medfört
svårigheter att navigera i organisationen och få svar på flera av de frågor som ställts i projektet.
Ett flertal frågor i kartläggningsenkäten lämnades i flera fall obesvarade.
I möjligaste mån försökte man i projektgrupp och styrgrupp anpassa kartläggningsenkäter och
frågor så att de skulle ge svar från samtliga verksamheter. Ändå var det tydligt att enkäten inte
lyckades fånga alla svar man sökt och sätta fingret på flera av frågorna. I vissa fall förstod de
tillfrågade inte frågorna och i andra fall ansåg man sig inte berörda av kartläggningen.
Det är viktigt i sammanhanget bära med sig i åtanke att anhörigstöd fram till år 2009 i huvudsak
åsyftade målgruppen äldre. Först i samband med att socialtjänstlagen uppdaterades år 2009
preciserades övriga målgrupper som prioriterade. Därför är det viktigt att inte se resultaten i
denna kartläggning som kritik utan mer som en empirisk beskrivning av hur anhörigstödet
gestaltat sig, och uppfattats i verksamheterna, under år 2010 i Skara. Kartläggningen återger de
svar som inkommit från enhetschefer och avdelningschefer samt resultaten av fokusgrupper och
personliga intervjuer med anhöriga. Det är i detta inledande skede av en tre årig kartläggning
orimligt att kritisera verksamheter som tidigare inte fått sådan fokus på området anhörigstöd som
äldreomsorgen. Särskilt då språk, begreppsapparat och arbetsmodeller för anhörigstöd under mer
än ett decennium formulerats utifrån målgruppen äldre.
Det har varit tydligt från första början i projektet att man har svårt att få fram en universell
begreppsapparat som är gångbar i så vitt skilda verksamheter där också målgrupperna och deras
behov och språkbruk skiljer sig från varandra. Genom samtliga steg i kartläggningen har detta
problem uppenbarats och när man analyserat enkäter och telefonintervjuer har man sett att
enhetschefer inom IFO/IFAM och handikappomsorgen har haft svårigheter att besvara frågorna.
Som exempel har begreppet vårda genomgående varit komplicerat att använda då så gott som
inga föräldrar inom handikappomsorgen eller IFO/IFAM identifierar sig i en ”vårdsituation” med
sina barn eller närstående. Följden av detta har varit att personal och anhöriga som vidtalats haft
svårt att känna sig berörda av kartläggningen. En problematik som också framkommit då man
diskuterat målgrupperna för kartläggningen i samtal med enhetschefer och personal.
Anhörig är inte ett allmänt vedertaget begrepp för alla målgrupper inom socialtjänsten i Skara
utan man använder sig inom handikappomsorg och IFO/IFAM i huvudsak av begreppen
förälder, syskon eller klient då man definierar sina målgrupper. Man använder även begrepp som
individer och den enskilde. Användandet av ett antal olika definitioner av en och samma
målgrupp har ibland skapat missförstånd i diskussionerna om anhörigstöd. Genom användandet
av ex begreppet förälder eller klient utesluter man många anhöriga enligt lagens bemärkelse. Ex.
mormor, farfar, kusiner etc. En klient beskrivs av tillfrågade inom IFO/IFAM både som anhörig
enligt socialtjänstlagens definition och som närstående, d.v.s. den som lever med ett missbruk
och tar emot behandling. På frågan om hur många anhöriga man når i sina verksamheter svarade
vissa att inga anhöriga nås överhuvudtaget. Däremot angav man att ett stort antal individuella
samtal, och samtalsstöd i grupp med klienter och föräldrar sker.
I efterhand kan man konstatera att ett ”bredare” mera nyanserat intervjuunderlag hade varit
önskvärt för att få fram tydligare svar och fler nyanser i de svar man tagit emot. Personliga
djupintervjuer hade i vissa fall också varit att föredra. Särskilt i de fall enhetscheferna upplevde
svårigheter med att besvara enkätfrågorna.
Utifrån kartläggningsprojektets begreppsapparat och socialtjänstlagens definition av vad
anhörigstöd faktiskt innebär kan man dra slutsatsen det finns skillnader inom socialtjänsten i
Skara i hur man ser på anhörigstöd och hur man konkret arbetar med anhörigstöd. I flera fall ser
man tecken på att anhörigstöd inte varit prioriterat i det dagliga arbetet. Ett flertal tillfrågade
avstod från att besvara frågor om tillgängligt anhörigstöd. Eller gav de svar som gav sken av att
anhörigstöd inte erbjuds alls i den verksamhet man verkar inom. I något fall ifrågasattes också
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syftet med kartläggningen och varför man kontaktat just dem då man ”inte arbetar med
anhöriga” i sin verksamhet. Det förekom därför att man avstod från att besvara enkäten.
Ett flertal av de tillfrågade hade svårigheter att besvara frågorna om tillgängligt anhörigstöd,
informationsinsatser och dylika frågor som handlat om aktiva och målinriktade insatser från
kommunens sida i syfte att nå anhöriga som specifik målgrupp. Man kunde i flera fall inte heller
ge exempel på rutiner för uppföljning och utvärdering av anhörigas behov.
Utifrån denna bild finns det anledning att konstatera att utvecklingspotential finns i flera
verksamheter inom socialtjänsten då det gäller synen på anhörigstöd, hur man talar om anhöriga
som målgrupp och hur man konkret satsar på att nå anhöriga.
Resultaten är motsägelsefulla då man av erfarenhet vet att anhöriga i mångt och mycket
inkluderas i det dagliga arbetet. Inom t ex IFO/IFAM arbetar man fokuserat och målinriktat mot
familjen som helhet. Man arbetar fokuserat med att kartlägga nätverken kring den närstående och
inom BBIC har man ”öppna ingångar” där viss uppsökande verksamhet sker. I detta arbete ingår
den anhöriga som en värdefull och prioriterad samarbetspartner. Enskilda samtal sker också med
anhöriga och vid dessa samtal finns möjligheter till att fånga anhörigas behov. Även inom
handikappomsorgen inkluderar man den anhöriga i arbetet och föräldrasamtal och uppföljningar
sker på regelbunden basis.
Samordnaren för anhörigstöd inom äldreomsorgen skriver varje år sammanfattningar över
anhörigstödets utveckling som visar ett ökande antal anhöriga som tar del av olika stödformer.
Statistiken är i flera fall grundläggande och lämnar utrymme för tolkningar. Exempel är:
 Antalet kostnadsfria avlösningar i hemmet ökar stadigt med närmare 30 % årligen.
Statistiken visar emellertid inte att anhöriga blivit bättre på att efterfråga den kostnadsfria
avlösningen, eller att de utnyttjar det i högre grad. Istället visar det troligtvis bara att
biståndshandläggarna blivit bättre på att fatta beslut om stödformen. Tecken på detta är
att majoriteten av de som beviljas avlösning i hemmet inte använder sig av sina beviljade
15 timmar/månad. Hela 60 % av de som beviljats avlösning i hemmet avstår i slutändan
från att utnyttja den. I genomsnitt utförs endast 2,5 timmes avlösning/månad hos de som
beviljats avlösningen.
 Ungefär ett hundratal anhöriga har deltagit i anhörigcirklar sedan år 2001. Under år 2010
deltog ett 70- tal av dessa i anhöriggrupper. Hur stor andel av dessa som var i en faktisk
anhörigsituation år 2010 är okänt. Men av erfarenhet vet man att majoriteten av dagens
deltagare i anhöriggrupperna är änkor eller änkemän vilket inte finns någon statistik över.
Det är av dessa anledningar rimligt att se statistiken indikativt över hur stödformerna som
erbjuds inom anhörigstödet används, snarare än en empirisk bild av verkligheten.
Något som hade gjort det möjligt att på ett tydligare sätt få grepp om hur anhörigstödet används
är om man hade erbjudit anhöriga möjligheten till en ”individuell stödplan”18. Ingen av
omsorgerna erbjöd denna möjlighet under 2010. Stödplaner hade erbjudit en möjlighet till
uppföljning och utvärdering av anhörigstödet på individnivå.
I denna kartläggning har det fastslagits att det finns svårigheter med att nå anhöriga inom hela
socialtjänstens område. Trots att man arbetat med anhörigstöd i över 10 års tid inom
äldreomsorgen finns det mörkertal över de som vårdar i det tysta, inom IFO/IFAM förekommer
det att målgruppen omgärdas av skamkänslor och rädsla vilket gör att de håller sig undan
offentlighetens ljus.
18

Individuell stödplan är ett verktyg för planering av anhörigstöd på individnivå. Personal från kommunen i
samverkan med den anhöriga inventerar de behov den anhöriga anser sig ha samt hur man i samverkan skall arbeta
för att underlätta vardagssituationen för den anhöriga. I stödplanen kan det tydligt anges vilka specifika stödformer
den anhöriga vill ta del av. Stödplanen ”ägs” av den anhöriga och registreras inte i kommunen.
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Anhöriga i Skara Kommun är överlag nöjda med den fysiska vården deras närstående får samt
det stöd och den hjälp man tar emot för egen del. I COAT enkät och telefonintervjuer bekräftas
denna bild. Ändå är det en betydande andel, upp till 35 procent av de tillfrågade, som upplever
”livskvalitet” mindre än hälften av tiden i sin vardag. Ett flertal anhöriga har också angett att
man upplever en större stress i vardagen än vad man kunnat förvänta, då det erbjuds olika
stödformer som syftar till att motverka just denna stress.
Slutligen är det en slutsats i denna kartläggning att kommunens värdegrundspolicy, vilken är
fastslagen sedan flera år, inte tycks ha letat sig in i alla verksamheter. Kommunens värdegrund
och bemötandefrågor skall vara central i verksamheterna och gå hand i hand med kommunens
kvalitetsgarantier och synpunktshantering. Kartläggningen visar på fortsatta behov av utbildning
och diskussion i syfte att sprida kommunens värdegrund och arbeta med bemötandefrågor i det
dagliga arbetet.

9. Konklusion
Sammanfattningsvis är det uppenbart att äldreomsorgen har kommit längst i arbetet med
anhörigstödsfrågor enligt projektets och socialtjänstlagens definition vilket inte är överraskande
givet att så mycket stimulansmedel och statliga satsningar gjorts på äldreområdet sedan 1999 och
Anhörig 300. Inom samtliga verksamheter finns det varierande former av anhörigstöd som i de
flesta fall uppskattas av anhöriga. Allt sammantaget ser man emellertid tecken på att kommunen
inte alltid lyckas täcka upp de stödbehov som anhöriga uttrycker de har.
Det som särskilt framkommit är att omsorgen skulle behöva arbeta mer med att tillgodose de
känslomässiga och ”mjuka” aspekterna av anhörigskapet och vårdandet, inte bara de fysiska som
man överlag är bra på i Skara.
Ett generellt utvecklingsområde som framkommit är att omsorgen internt skulle behöva öka
kunskapen, intresset och engagemanget för anhörigfrågor i verksamheten. I linje med nya lagen
om anhörigstöd skulle kännedomen om anhörigstöd och dess innebörd behöva spridas på bred
front i hela verksamheten. Nya flexibla och individuellt utformade stödformer, som på ett bättre
sätt tar hänsyn till de varierande behov som finns, skulle på sikt behöva utvecklas. I
sammanhanget är bemötandefrågor och värdegrundsfrågor viktiga att arbeta vidare med då
kunskapen om kommunens värdegrund inte tycks ha letat sig in i samtliga verksamheter.
I COAT enkäter och telefonintervjuer gav anhöriga uttryck för behov av information. Även i
fokusgrupper pekades information ut som ett område som framöver skulle behöva prioriteras och
utvecklas. Både internt i kommunen och externt skulle anhöriga gagnas av en tydligare
kommunikation. Att öka medvetenheten bland medborgarna om att anhörigstöd är en rättighet
och att kommunen har en skyldighet enligt lag att erbjuda ett individuellt anpassat stöd är ett
intressant utvecklingsområde för framtiden. Skulle kommunen i framtiden välja att göra en
särskild informationsinsats skulle landsting, region och näringsliv kunna involveras.
I sammanhanget skulle även samverkan med skola och föreningsliv kunna utvecklas i specifikt
syfte att nå de yngre målgrupperna av anhöriga som står allra längst från anhörigstödet.
Individuella stödplan är verktyg inom anhörigstödet som vissa kommuner i Sverige valt att
införa. Arbetsmodeller och underlag för individuella stödplaner finns utarbetade och tillgängliga
genom det regionala samverkansprojekt som bedrevs i Skaraborg 2006 - 2009 och skulle på ett
kostnadseffektivt och smidigt sätt kunna införas inom socialtjänsten i Skara på relativt kort sikt
efter beslut och grundläggande utbildning.
I en av fokusgrupperna föreslogs att kommunen framöver satsar på att långsiktigt bygga upp en
kompetensbank för anhörigfrågor. En kompetensbank bestående av personal från de olika
verksamheterna inom omsorgen skulle kunna vara en gångbar väg framåt mot målet att
informera om anhörigstöd på ett bredare sätt, både internt och externt. Gruppen skulle även
kunna vara behjälplig i arbetet med att höja intresset för anhörigfrågor inom hela socialtjänstens
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område. En början på uppbyggandet av en kompetensbank, som diskuteras i Skara, är att inför
kommande års kartläggningar stärka upp projektgruppen för kartläggningen.
Exempelvis skulle socialpsykiatri, biståndshandläggare, socialsekreterare, kurator och övrig
behandlande personal inom IFO/IFAM med intresse för anhörigfrågor kunna ingå i
projektgruppen.
En slutsats i denna kartläggning är att begreppen anhörig, närstående och anhörigstöd i
framtiden behöver arbetas in i samtliga verksamheter så att de används på ett enhetligt och
gemensamt sätt inom hela socialtjänsten. Kompetensbanken skulle kunna vara en resurs i detta
arbete.
Avslutningsvis är det en positiv slutsats i denna kartläggning att anhörigstöd, i varierande
omfattning, erbjuds inom hela socialtjänsten. Positivt är även att anhöriga överlag är nöjda och
tillfredställda med den fysiska vården deras närstående tar emot samt det stöd och den hjälp man
tar emot för egen del som anhörig. Det har också framkommit flera områden med
utvecklingspotential. Allt sammantaget finns det flera områden som kommunen i framtiden har
möjlighet att satsa på vad gäller förhöjd livskvalitet och stöd till anhöriga inom socialtjänstens
område.
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kartläggningsenkät distribuerades till samtliga enhetschefer
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genomfördes för att nyansera resultaten av kartläggningen
och COAT enkäter och personliga intervjuer med anhöriga
utfördes.
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