Kartläggning av
stödet till anhöriga
inom socialtjänstens område
i Skara Kommun
2010-2012 - Slutrapport

FoU-MEDDELANDE 2014:1
SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning .................................................................................................................. 7
2. Inledning .............................................................................................................................. 9
2.1 Bakgrund......................................................................................................................... 9
2.2 Projektets syfte ............................................................................................................ 10
2.3 Viktiga begrepp och definitioner .............................................................................. 10
3. Genomförandet av kartläggningen i Skara kommun ................................................... 11
3.2 Kartläggningens fyra delmoment ............................................................................. 11
3.2.1 Kartläggning anhörigstöd ................................................................................... 11
3.2.2 Gruppintervjuer .................................................................................................. 11
3.2.3 COAT enkäter och telefonintervjuer med anhöriga ........................................ 12
3.3 Äldreomsorgen (ÄO)................................................................................................... 13
3.3.1 Kartläggningsenkät .............................................................................................. 13
3.3.2 World Café ............................................................................................................ 13
3.3.3 COAT enkäter och telefonintervjuer ................................................................. 13
3.4 Funktionshinderområdet (AFF) ............................................................................... 13
3.4.1 Kartläggningsenkät .............................................................................................. 13
3.4.2 Worldcafé .............................................................................................................. 14
3.4.3 COAT enkäter och telefonintervjuer ................................................................. 14
3.5 Individ och familjeomsorgen (IFO) .......................................................................... 14
3.5.1 Kartläggningsenkäter ........................................................................................... 14
3.5.2 World Café ............................................................................................................ 14
3.5.3 COAT enkäter och telefonintervjuer ................................................................. 14

1

4. Skara Kommun 2010 - 2013 ............................................................................................ 15
4.1 Organisationsförändringar......................................................................................... 15
4.1.1 Äldreomsorgen ...................................................................................................... 15
4.1.2 AFF (Avdelningen för funktionshindrade) ....................................................... 15
4.1.3 IFO/IFAM ............................................................................................................. 16
4.2 Anhörigstödets utveckling ......................................................................................... 16
4.2.1 Inspirationsdagar och anhörigdagar ................................................................. 16
4.2.2 Hemsida och kommunikation ........................................................................... 17
5. Resultat kartläggningsenkäter 2013 ............................................................................... 18
5.1 Mål för anhörigstödet.................................................................................................. 18
5.1.1 Äldreomsorgen ...................................................................................................... 18
5.1.2 AFF ......................................................................................................................... 18
5.1.3 IFO .......................................................................................................................... 18
5.2 Handlingsplan för stöd till anhöriga ........................................................................ 18
5.3 Former av stöd till anhöriga ...................................................................................... 19
5.3.1 Äldreomsorgen...................................................................................................... 19
5.3.2 AFF ......................................................................................................................... 19
5.3.3 IFO ......................................................................................................................... 20
5.4 Efterlevandestöd ......................................................................................................... 20
5.4.1 Äldreomsorgen ..................................................................................................... 20
5.4.2 AFF ......................................................................................................................... 20
5.4.3 IFO ......................................................................................................................... 20
5.5 Relationer ..................................................................................................................... 21
5.5.1 Äldreomsorgen ...................................................................................................... 21
5.5.2 AFF ......................................................................................................................... 21
5.5.3 IFO ......................................................................................................................... 21

2

5.6 Stödplaner för anhöriga ............................................................................................. 21
5.6.1 Äldreomsorgen ..................................................................................................... 21
5.6.2 AFF ......................................................................................................................... 21
5.6.3 IFO ......................................................................................................................... 21
5.7 Information, tillgång till stöd och motivationsarbete ............................................ 22
5.7.1 Äldreomsorgen ...................................................................................................... 22
5.7.2 AFF ......................................................................................................................... 22
5.7.3 IFO.......................................................................................................................... 22
5.8 Uppsökande verksamhet ............................................................................................ 22
5.8.1 Äldreomsorgen ..................................................................................................... 22
5.8.2 AFF......................................................................................................................... 23
5.8.3 IFO ......................................................................................................................... 23
5.9 Anhörigas synpunkter om det stöd man tar emot för egen del ............................ 23
5.9.1 Äldreomsorgen ..................................................................................................... 23
5.9.2 AFF ......................................................................................................................... 23
5.9.3 IFO ......................................................................................................................... 24
5.10 Anhörigas synpunkter om insatserna för deras närstående ............................... 24
5.10.1 Äldreomsorgen.................................................................................................... 24
5.10.2 AFF ....................................................................................................................... 24
5.10.3 IFO ....................................................................................................................... 24
5.11 Uppföljning och utvärdering .................................................................................... 25
5.11.1 Äldreomsorgen .................................................................................................... 25
5.11.2 AFF........................................................................................................................ 25
5.11.3 IFO ........................................................................................................................ 25

3

5.12 Organisation och personal ....................................................................................... 26
5.12.1 Äldreomsorgen .................................................................................................... 26
5.12.2 AFF ....................................................................................................................... 26
5.12.3 IFO........................................................................................................................ 26
5.13 Samverkan med ideella sektorn .............................................................................. 27
5.13.1 Äldreomsorgen .................................................................................................... 27
5.13.2 AFF ....................................................................................................................... 27
5.13.3 IFO........................................................................................................................ 27
5.14 Samverkan med landstinget .................................................................................... 27
5.14.1 Äldreomsorgen .................................................................................................... 27
5.14.2 AFF ....................................................................................................................... 27
5.14.3 IFO........................................................................................................................ 27
5.15 Personalresurser och utbildning ............................................................................. 27
5.15.1 Äldreomsorgen .................................................................................................... 27
5.15.2 AFF ....................................................................................................................... 28
5.15.3 IFO ........................................................................................................................ 28
5.16 Budget ......................................................................................................................... 28
5.16.1 Äldreomsorgen .................................................................................................... 28
5.16.2 AFF ....................................................................................................................... 29
5.16.3 IFO........................................................................................................................ 29
5.17 Jämförelse med kartläggningen gällande år 2010 ................................................ 29
5.17.1 Äldreomsorgen .................................................................................................... 29
5.17.2 AFF ....................................................................................................................... 30
5.17.3 IFO ........................................................................................................................ 30

4

6. World Café 2013 ................................................................................................................ 31
6.1 ”Vilka förändringar har skett inom anhörigstödet sedan 2010” ........................... 31
6.1.1 Äldreomsorgen ...................................................................................................... 31
6.1.2 AFF ......................................................................................................................... 31
6.1.3 IFO .......................................................................................................................... 31
6.2 ”Vad fungerar bra/mindre bra inom anhörigstödet idag?” .................................. 32
6.2.1 Äldreomsorgen ..................................................................................................... 32
6.2.2 AFF......................................................................................................................... 32
6.2.3 IFO ......................................................................................................................... 32
6.3 ”Vilka utvecklingsbehov finns gällande anhörigstöd idag?” ................................. 33
6.3.1 Äldreomsorgen ..................................................................................................... 33
6.3.2 AFF......................................................................................................................... 33
6.3.3 IFO ......................................................................................................................... 33
6.4 Jämförelser World Caféer/Fokusgrupper 2010-2013 .......................................... 34
7. COAT enkäter och telefonintervjuer med anhöriga ..................................................... 35
7.1 Tillvägagångssätt och dataanalys .............................................................................. 35
7.2 Resultat COAT enkäter ............................................................................................... 36
7.2.1 Vårdberoende hos den närstående (som man vårdar).................................... 36
7.2.2 Livskvalitet hos den anhörige............................................................................. 36
7.2.3 Hälsa och livskvalitet som helhet hos den anhörige ....................................... 36
7.2.4 Nöjdhet med den stöd och hjälp som ges till de anhöriga som helhet? ....... 36
7.2.5 I vilken mån man som anhörig är nöjd med den information man får? ...... 36
7.2.6 I vilken mån är anhöriga nöjda med den hjälp de får? ................................... 37
7.2.7 I vilken mån man är nöjda med det ekonomiska stöd man får som
anhörigvårdare? ............................................................................................................. 37
7.2.8 I vilken mån bidrar hjälpen och stödet man får som anhörig till att göra
livet bättre för en själv och de närstående? ............................................................... 37

5

7.2.9 I vilken mån den hjälp och stöd som erbjuds bidrar till att ge den anhöriga
ett avbrott i vårdandet .................................................................................................. 37
7.2.10 Kvalitén i den hjälp och det stöd som erbjuds ............................................... 37
7.3 Resultat av telefonintervjuer med anhöriga ............................................................ 38
7.3.1 Tillvägagångssätt .................................................................................................. 38
7.3.2 Kommunens anhörigstöd ................................................................................... 38
7.3.3 Behov av stöd ........................................................................................................ 40
7.3.4 Information ........................................................................................................... 41
7.3.5 Förändringar på två år ........................................................................................ 41
7.4 Jämförelse med resultatet gällande år 2010 .......................................................... 42
8. Diskussion .......................................................................................................................... 43
9. Konklusion ......................................................................................................................... 45
Bilaga: Resultat COAT Enkäter ........................................................................................... 46
Tabell 2. Vårdberoende hos den närstående (antal) – N=35 .......................................... 46
Tabell 4. Hälsa och livskvalitet som helhet hos den anhörige (antal)............................ 47
Tabell 7. I vilken mån de anhöriga är nöjda med den hjälp de får (procent) ............... 48
Tabell 9. I vilken mån den hjälp och stöd som erbjuds bidrar till göra livet bättre för
den anhörige och dess närstående (procent) ..................................................................... 49
Tabell 10. I vilken mån den hjälp och stöd som erbjuds bidrar till ge den anhörige ett
avbrott i vårdandet (procent)............................................................................................... 49

6

1. Sammanfattning
Ett omfattande arbete med att utveckla stöd till anhöriga har bedrivits i Sveriges kommuner
sedan slutet av 1990-talet. Staten har bidragit med stimulansmedel och en förändring har
införts i socialtjänstlagen där kommunerna idag har en skyldighet att erbjuda anhöriga stöd.
För att dra lärdom av det utvecklingsarbete som skett och som fortfarande pågår tog
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) år 2009 initiativ till en treårig studie för att i
samverkan med åtta av landets FoU-enheter kartlägga och följa utvecklingen av
anhörigstödet i åtta av landets kommuner under tre års tid avseende.
 Anhörigstödets innehåll och organisation samt hur det uppfattas internt i kommunen.
 Hur anhörigstödet uppfattas av anhöriga och olika externa samverkanspartners
(ex. intresseföreningar, primärvård och länssjukvård).
 Anhörigstödets eventuella utveckling under tre års tid.
Den nationella arbetsmetoden för projektet har genomgående varit svår att tillämpa i
verksamheter med liten eller ingen erfarenhet av anhörigstöd i traditionell form. Projektet
uppfattades tidigt som ”äldreorienterat” och flera tillfrågade har haft svårt att ta till sig syftet
och att besvara enkäter. Socialtjänstlagens definition av ”anhörig” och ”närstående” har
vidare inte funnit mark i samtliga verksamheter vilket också skapat svårigheter i dialogen
kring anhöriga som specifik målgrupp. Studien har även visat att:
 Resultaten påverkas av svårigheterna med arbetsmetoden och låg svarsfrekvens.
Exempelvis har kartläggningsenkäterna varit otillräckligt anpassade för samtliga
verksamheter. Därmed har man inte lyckats fånga alla aspekter av frågorna.
Betydelsen av resultaten och dess verkliga omfattning är därmed svåra att tolka och
bedöma.
 Anhörigstöd erbjuds i samtliga verksamheter. Utbudet av stödformer varierar i hög
grad mellan äldreomsorgen/AFF och IFO. Anhörigstödet har utvecklats i positiv
riktning i flera verksamheter och framförallt inom AFF (avdelningen för
funktionshindrade). Trots den positiva utvecklingen uttrycker personal i samtliga
verksamheter att konkreta direktiv och arbetsmodeller kring anhöriga ofta saknas
vilket försvårar arbetet med anhöriga som målgrupp. Man saknar också ett tydligt
mandat från ledningshåll att arbeta med anhöriga.
 Anhöriga uttrycker genomgående en hög tillfredställelse med den fysiska omsorg
kommunen erbjuder den närstående. Samtidigt uttrycker drygt var tredje en låg
tillfredställelse av sina personliga och känslomässiga behov. Resultaten är oberoende
av verksamhet som studerats och utbudet av stödformer
 Att nå anhöriga inom IFO är särskilt svårt då anhörigskapets betingelser i fråga om
missbruk, psykisk sjukdom, våld i nära relationer eller socialt utanförskap är särskilt
känsliga. Sekretessen är stark kring personer med skyddad identitet och den
närstående kan hindra personal från att kontakta deras anhöriga. Samtidigt vill
anhöriga sällan framträda i det offentliga p.g.a skamkänslor och annat.
Det är slutligen en positiv slutsats att anhörigstöd erbjuds i samtliga verksamheter och att
utvecklingen varit positiv. Att studien i sig självt lett till nya diskussionsforum och
gemensamma aktiviteter inom socialtjänsten är lovande för framtiden. Även om betydelsen
av resultaten som nämnts är svåra att tolka har ett antal konkreta områden framkommit med
utvecklingspotential och som kommunen har möjlighet att arbeta vidare med mot ett
tydligare, mera effektivt och mera tillgängligt anhörigstöd.
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 En särskild kompetensbank för anhörigfrågor skulle kunna arbeta med
implementeringen av socialtjänstlagen och begreppsapparaten kring anhöriga i
samtliga verksamheter och samtidigt stärka dem kunskapsmässigt genom utbildning
och kontinuerlig information.
 Inom IFO där svårigheterna att nå anhöriga visat sig särskilt påtagliga bör det
framtida innehållet i anhörigstödet utredas ytterligare. En konkret dialog kring
anhörigfrågor och vad anhörigstöd innebär för verksamheten och målgrupperna
skulle långsiktigt kunna gynna arbetet.
 Individuellt anpassade stödplaner för varje anhörig skulle ge anhöriga en konkret
möjlighet att uttrycka sina personliga stödbehov och påverka innehållet i sitt
anhörigstöd i högre utsträckning.
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2. Inledning
Skara Kommun deltar sedan 2010 i ett nationellt kartläggningsprojekt av stödet till anhöriga
inom socialtjänstens område. Projektets syfte har varit att under tre års tid studera hur
anhörigstödet gestaltar sig och organiseras inom verksamheterna äldreomsorg,
handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg samt hur stödformerna uppfattas av
målgrupperna och de huvudmän kommunen samverkar med. Resultaten av de första två
årens studier har redovisats i delrapporter som bl.a. finns publicerade på Skara Kommuns
och Skaraborgs Kommunalförbunds hemsidor1. Första årets studie har även sammanfattats i
en nationell rapport som publicerades våren 20122.
I denna slutrapport presenteras resultatet av tredje årets kartläggning i Skara kommun.
Inledningsvis ges en kort bakgrund till projektet och hur det växte fram på initiativ av
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA). Kapitel 3 beskriver hur kartläggningen
genomförts och dess olika moment, både övergripande för hela projekttiden samt 2013
specifikt. I de fall det finns väsentliga skillnader i tillvägagångssättet mellan åren redovisas
det för varje verksamhet. I kapitel 4 belyses de organisatoriska förändringar som skett under
projektperioden, inom kommunen och inom anhörigstödet. I följande tre kapitel redovisas
sedan resultaten av 2013 års kartläggning. Varje verksamhet redovisas separat i syfte att
förtydliga ev. skillnader organisationerna mellan. I slutet av varje resultatdel finner man en
sammanfattande jämförelse med tidigare års resultat i syfte att mera tydligt lyfta fram
konkreta skillnader och eventuell utveckling inom anhörigstödet. I diskussion och
konklusionsdelarna finner man slutligen en sammanfattande analys och reflektion av den
treåriga kartläggningens resultat.
2.1 Bakgrund
I landets kommuner har sedan slutet av 1990-talet ett omfattande arbete utförts för att
utveckla stödet till anhöriga. Huvuddelen av detta arbete har utförts på äldreområdet där
målgruppen anhöriga är väl definierad. Staten har under åren bidragit med cirka en miljard
kronor i stimulansmedel och en förändring har införts i Socialtjänstlagen som innebär att
kommunerna sedan 2009 har en laglig skyldighet att erbjuda anhöriga stöd inom samtliga
verksamheter inom socialtjänsten. Socialtjänstlagen definierar emellertid inte i vilken
utsträckning kommunerna skall erbjuda anhörigstöd eller hur det skall utformas varför
stödet innehållsmässigt kan variera i hög grad än idag.
För att dra lärdom av det utvecklingsarbete som har skett under åren och som fortfarande
sker har Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) tagit initiativ till en nationell
kartläggning för att i samverkan med åtta av landets FoU-enheter kartlägga och följa
utvecklingen av stödet till anhöriga under 3 år i åtta kommuner3. De studerade kommunerna
är olika stora till yta och befolkningsmängd och är spridda från Härjedalen i norr till Malmö
och Hässleholm i söder. För Skaraborgs del kartläggs anhörigstödet i Skara Kommun. Som
projektledar utsågs år 2010 Dennis Tomazic, samordnare anhörigstöd inom äldreomsorgen i
Skara Kommun sedan 2007.

1
2

www.skara.se , www.skaraborg.se
http://www.anhoriga.se/

3

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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2.2 Projektets syfte
Mot bakgrund av ovan har det varit projektets mål att studera hur anhörigstödet gestaltar sig
i Skara kommun och framför om och hur stödet utvecklats under projekttiden. Syftet har
varit att:
 Kartlägga innehållet i stödet till anhöriga. Hur stödet organiseras, planeras, följs upp
och utvärderas inom områdena äldre, funktionshinder och individ- och
familjeomsorg samt samverkan mellan kommun, landsting, ideella organisationer och
andra aktörer inom området.
 Undersöka hur de olika huvudintressenterna (chefer, politiker, omsorgspersonal,
samverkansorganisationer samt anhöriga) bedömer kvaliteten på anhörigstödet.
 Under tre år följa utvecklingen i Skara Kommun.
2.3 Viktiga begrepp och definitioner
De begrepp som generellt används i arbetet med anhörigstöd är i mångt och mycket
förknippade med målgruppen äldre varför de inte alltid uppfattas som självklara för alla
målgrupper och intressenter som berörs av detta projekt. Begreppen ”anhörig” och
”närstående” blandas ofta ihop vilket inneburit svårigheter i diskussionerna kring
målgrupperna för denna kartläggning. I syfte att förtydliga målgrupperna för föreliggande
studie används genomgående följande begrepp och definitioner som följer Socialtjänstlagens
paragraf 5 kap. 10.
 Anhörig - den som stöttar/hjälper eller vårdar en närstående som är långvarigt sjuk,
äldre, som lider av fysisk/psykisk ohälsa eller någon form av missbruk eller
beroendeproblematik. Anhörig kan exempelvis vara make/maka, släkting, syskon,
föräldrar eller barn/ungdom. Begreppet anhörig tolkas i vid mening och kan omfatta
såväl familj som övrigt socialt nätverk, ex. grannar, arbetskamrater och nära vänner.
 Närstående - mottagaren av stödet/hjälpen från den anhöriga. D.v.s. den som p.g.a.
sjukdom, fysisk/psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller annat har svårigheter
att klara sig utan stödet från de anhöriga i vardagen.
 Anhörigstöd – verksamheter och insatser med specifikt syfte att vara ett personligt
och individuellt stöd för anhöriga som hjälper, stöttar eller vårdar en närstående.
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3. Genomförandet av kartläggningen i Skara kommun
Projektets mål har varit att under tre år mellan 2010 och 2012 kartlägga anhörigstödet inom
socialtjänstens område. Det visade sig tidigt att den nationella genomförandemallen var svår
att tillämpa i verksamheter som HO och IFO. Underlaget uppfattades som äldreorienterat
och man hade svårt att besvara frågorna. Det visade sig även att man hade svårigheter att
väcka intresse för projektet i alla verksamheter då anhörigstöd som fråga inte alltid ansågs
relevant. Eftersom tillvägagångssättet och vissa underlag därför fick omarbetas blev
kartläggningen tidigt försenad. Majoriteten av momenten i föreliggande slutrapport har
utförts under 2013 men syftar i möjligaste mån på 2012. I flera fall har det varit svårt eller
omöjligt att särskilja vilka resultat som hör till vilket år. I den fortsatta redovisningen
förekommer därför hänvisningar både till 2012 och 2013.
3.2 Kartläggningens fyra delmoment
Den treåriga studien i Skara Kommun har genomförts i fyra delmoment som utförts olika
under åren. En sammanställning av de olika momenten och planeringen över
projektperioden redovisas i nedanstående tabell.
År

2010
2011/12
2013

Kartläggning
anhörigstöd
(Enkätutskick
enhetschefer)

Gruppintervjuer

COAT enkät
(anhöriga)

Telefonintervjuer
(anhöriga)

HO och
IFO/IFAM

Fokusgrupper
(3 st.)

Ja

Ja

Nej

World Café
(3 st.)

Nej

Nej

ÄO, AFF och
IFO4

World Café
(3 st.)

Ja

Ja

3.2.1 Kartläggning anhörigstöd
Studien inleddes år 2010 med en kartläggning av verksamheterna äldreomsorg,
funktionshinder och individ- och familjeomsorg gällande stödet till anhöriga. Ytterligare en
kartläggning har genomförts år 2013 med fokus på ev. förändringar som skett över åren.
Kartläggningarna har gjorts utifrån en genomgång av tillgängliga dokument och planer,
verksamheternas olika hemsidor, informationsblad samt enkätutskick. Personliga intervjuer
har också genomförts med olika nyckelpersoner. Inga enkäter skickades ut inom
äldreomsorgen år 2010 eftersom relevant underlag för kartläggningen redan fanns
tillgängligt. Från 2006 till 2009 har anhörigstödet inom äldreomsorgen kontinuerligt
kartlagts i diverse rapporter. År 2013 valde man emellertid att skicka ut enkäter inom
äldreomsorgen i syfte att lyfta fram eventuella skillnader.
3.2.2 Gruppintervjuer
Gruppintervjuer har genomförts varje år i samtliga verksamheter. Syftet med gruppintervjun
var att validera resultatet från kartläggningsenkäten samt bredda bilden som växt fram av
anhörigstödet. Syftet var även att fastställa vilka områden som grupperna ansåg vara
viktigast för ett väl fungerande anhörigstöd. I andra och tredje årets gruppintervjuer var
syftet att också söka fram eventuella förändringar samt hur väl deltagarna upplever att
4

Handikappomsorgen bytte 2014 namn till ”avdelningen för funktionshindrade” (AFF). Tidigare IFO/IFAM
omorganiserades 2013 till IFO.
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anhörigstödet fungerar. Valet av metod för gruppintervjun har skiftat under åren. År 1
genomfördes fokusgrupper i varje verksamhet där en gemensam fråga diskuterades5. Övriga
år valdes ”World Café” metoden vars format tillåter att fler än en fråga diskuteras på ett och
samma tillfälle. Metoden har utvecklats av SKL och tidigare praktiserats inom Skaraborgs
Kommunalförbund med goda resultat6.
I möjligaste mån har man försökt få till ett brett deltagande från varje verksamhet, ex.
sjuksköterskor, biståndshandläggare, kurator, chefer. Politiken bjöds också in i syfte att
bygga en grund för framtida diskussioner på området. För att fånga det externa perspektivet
bjöds intresseorganisationer och relevanta föreningar in.
I efterhand visade det sig att det ibland var svårt att få ihop tillräckligt med deltagare. Särskilt
påtagligt var detta 2010 och 2013 då man inte lyckades locka politiker att delta i full
utsträckning. 2013 deltog inte heller några intresseorganisationer i World Cafét för AFF och
IFO. Deltagarantalet var i samband med 2013 års World Café också lågt vilket innebar att
diskussionsgrupperna fick anpassas så att samtliga frågor kunde avhandlas.
World Cafét 2013 i praktiken
Tre gemensamma frågor avhandlades under World Cafét.
Fråga 1: Vilka förändringar har skett inom anhörigstödet sedan 2010?
Fråga 2: Vad fungerar bra och/eller mindre bra inom anhörigstödet idag?
Fråga 3: Vilka utvecklingsbehov finns gällande anhörigstöd idag?
Tre bord förbereddes i förväg med de tre frågeställningarna. Blädderblocksblad tejpades fast
på borden och varje deltagare fick en penna att anteckna med. Deltagarna delades sedan in i
grupper om 3-4 deltagare. En frågeledare utsågs på varje bord för att leda
gruppdiskussionerna och för att sammanställa gruppens diskussion. Som inledning på World
Cafét presenterade Maria Forsström, samordnare anhörig- och föreningsfrågor AFF, och
Monica Johansson, Skaraborgs Kommunalförbund, ramarna kring kartläggningen och
resultaten från tidigare års gruppintervjuer. På given signal startades sedan diskussionerna i
grupperna. Samtliga grupper fick ca 8-10 minuter på sig att diskutera bordsfrågan. Efter
varje omgång fick grupperna byta bord i tur och ordning tills man diskuterat samtliga
frågeställningar. I samband med varje byte avsattes några minuter för frågeledarna att
informera den nya gruppen om vad tidigare grupp diskuterat i syfte att bära diskussionen
vidare och inte fastna i tidigare resonemang. Vid slutet av World Cafét öppnades samtalet
upp för samtliga deltagare. Frågeledarna redovisade i tur och ordning de samlade resultaten
av bordsdiskussionerna. World Cafét avslutades med en slutdiskussion och summering.
World Cafét varade ca 2-3 timmar inklusive tid för mingel, frukt och godis pauser och fika.
3.2.3 COAT enkäter och telefonintervjuer med anhöriga
NkA skickade under 2010 och 2013 ut en COAT enkät till anhöriga från respektive
verksamhetsområde. Som underlag för utskicket sammanställde projektledaren namnlistor
med anhöriga från varje verksamhet. NkA ansökte 2010 om en etisk prövning för projektets
räkning och beviljades ett etiskt tillstånd via FoU Sjuhärad Välfärd år 2011.
Telefonintervjuer genomfördes med ett slumpmässigt antal anhöriga som valts ut av de som
besvarat enkäten. Trots ett stort namnunderlag på anhöriga från de olika verksamheterna
och brett utskick från NkA var svarsfrekvensen relativt sett låg och man lyckades inte
uppfylla målsättningen att nå ca 50 anhöriga/omsorg. Det var även svårt att locka anhöriga
att ställa upp på telefonintervjuer. Exempelvis lyckades man inte nå anhöriga inom IFO.
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Vad är viktigast för dig för att anhörigstödet skall fungera inom din verksamhet
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År
2010
2013

Utskickade
enkäter
155
78

Besvarade
enkäter
52
36

Svarsfrekvens
%
34 %
46 %

Telefonintervjuer
14 st. (10 ÄO, 4 HO)
11 st. (9 ÄO, 2 AFF)

I arbetet med denna studie har det framkommit verksamhetsspecifika utmaningar vilket
krävt en anpassning av tillvägagångssättet. I nästa avsnitt redovisas arbetsprocessen
verksamhet för verksamhet och hur tillvägagångssättet fått anpassas för att passa de specifika
verksamheterna.
3.3 Äldreomsorgen (ÄO)
3.3.1 Kartläggningsenkät
I 2010 års kartläggning skickades inga enkäter ut till enhetschefer inom ÄO. Anhörigstödet
inom äldreomsorgen har utvecklats under mer än 10 år och är väl dokumenterat och kartlagt.
Behovet av ytterligare en enkätundersökning ansågs därför litet och inte kunna tillföra mer
kunskap vid tillfället. 2010 års kartläggning genomfördes genom att resultat från tidigare
kartläggningar, rapporter av anhörigstöd till socialstyrelsen och sammanfattningar av
anhörigstödet inom äldreomsorgen sammanställdes.
Inför 2013 års kartläggning fattades beslutet att även skicka ut enkäter inom ÄO. Svaren på
enkäterna har använts i syfte att validera tidigare kartläggning av anhörigstödet inom ÄO och
för att ge en uppfattning om hur anhörigstödet uppfattas av de svarande cheferna idag 2013.
Sammanlagt 6 av ca 15 enhetschefer som mottog enkäten besvarade den.
3.3.2 World Café
Dennis Tomazic som 2010 utsågs som projektledare för den treåriga kartläggningen gick
under 2013 vidare till en ny tjänst. Som ansvarig för planeringen och genomförandet av 2013
års World Café utsågs därför Maria Forsström som till vardags arbetar som samordnare för
anhörig- och föreningsfrågor inom AFF och som deltagit i projektets arbetsgrupp under
projekttiden. Monica Johansson från Skaraborgs Kommunalförbund har fungerat som
bollplank för Maria och bistått i förberedelserna. I möjligaste mån har man utgått från
tidigare deltagarlistor och bjöd in samma personer. I den mån det inte gått har inbjudan
skickats till övriga intressenter.
3.3.3 COAT enkäter och telefonintervjuer
Inom äldreomsorgen finns ett omfattande kontaktnätverk med anhöriga som utnyttjar de
stödformer som erbjuds samt deltar i olika aktiviteter. Av denna anledning var det relativt
enkelt att hitta namn på anhöriga. En uppmaning att samla ihop namn skickades till samtliga
enhetschefer och anhörigombud inom äldreomsorgen i Skara. Samordnaren för anhörigstöd
bidrog med ytterligare namn på anhöriga som av olika anledningar kanske inte registrerats
av biståndshandläggare eller övriga verksamheter. Exempel är anhöriga som deltar i
anhöriggrupper, rekreationsvistelser, taktil massage etc. och som inte har beviljad hemvård
eller andra insatser i hemmet. Ca 100 namn vidarebefordrades till NkA i Kalmar.
3.4 Funktionshinderområdet (AFF)
3.4.1 Kartläggningsenkät
Samordnaren för anhörig- och föreningsfrågor inom AFF ansvarade för att förmedla
kartläggningsenkäter till samtliga enhetschefer samt att samla in de ifyllda enkäterna. För att
komplettera bilden i enkätsvaren och för att reda ut eventuella oklarheter och förtydliga
svaren genomförde Maria Forsström personliga intervjuer med samtliga svarande.
Sammanlagt 5 enhetschefer besvarade enkäten.
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3.4.2 Worldcafé
World Cafét för AFF genomfördes på motsvarande sätt som inom äldreomsorgen och IFO.
Sammanlagt 8 personer deltog i årets World Café. Ingen politiker deltog och inte heller
någon representant från externa intresseorganisationer som man samverkar med.
3.4.3 COAT enkäter och telefonintervjuer
För funktionshinderområdet gjordes namnlistorna på motsvarande vis som inom
äldreomsorgen. Underlag förmedlades till ansvariga i verksamheterna via ledningsgruppen
för AFF för ifyllnad. Samordnaren för anhörig- och föreningsfrågor har också bistått med
namn anhöriga som förekommer i hennes verksamhet. Ett hundratal namn på anhöriga
skickades till NkA. Årets COAT enkäter och telefonintervjuer sammanställdes av företaget
Contextio Ethnographic på uppdrag av NkA.
3.5 Individ och familjeomsorgen (IFO)
3.5.1 Kartläggningsenkäter
Anhörigkonsulent Rose-Marie Nylund inom IFO ansvarade för att förmedla
kartläggningsenkäter till samtliga enhetschefer inom IFO samt för att samla in de ifyllda
enkäterna. För att komplettera bilden i enkätsvaren och förtydliga eventuella oklarheter
genomförde anhörigkonsulenten intervjuer med samtliga svarande. Fem enhetschefer
intervjuades och besvarade enkäten.
3.5.2 World Café
World Cafét för IFO genomfördes på motsvarande sätt som övriga. Maria Forsström
ansvarade för att bjuda in deltagare med hjälp av Rose-Marie Nylund. Särskild möda lades på
att bjuda in politiker och tidigare deltagare men det visade sig i slutändan svårt att få alla att
ställa upp. Sammanlagt deltog 7 personer. Av dessa var en politiker närvarande till skillnad
från ÄO och AFF. I tidigare fokusgrupper och World Café för IFO har representant från
Svenska Kyrkan också deltagit i diskussionerna. Denna gång hade hon förhinder varför ingen
intresseförening deltog.
3.5.3 COAT enkäter och telefonintervjuer
2010 års kartläggning visade på särskilda svårigheter att nå anhöriga inom individ och
familjeomsorgen. Anhöriga inom IFO är ofta svåra att nå då missbruksfrågor, våld i nära
relationer och psykiatri ofta omgärdas av skam känslor och en vilja att inte synas i sitt
anhörigskap. I flera fall är det också så att anhöriga inte involveras i vården av den
närstående. Om inte den närstående uttryckligen godkänt detta. Sekretessen är också stark i
de fall personer lever under skyddad identitet. Som exempel på svårigheterna att nå
anhöriga lyckades man 2010 endast få ihop 6 namn på anhöriga som man kunde skicka
enkäten till. Av dessa sex var det endast två personer som besvarade enkäten och en person
som intervjuades på telefon. Svårigheterna under 2013 var motsvarande. Ett tiotal namn
samlades in och förmedlades till NkA för enkätutskicket.
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4. Skara Kommun 2010 - 2013
4.1 Organisationsförändringar
Samtliga verksamheter inom socialtjänstens område har genomgått ett förändringsarbete de
senaste åren vilket påverkat verksamheternas grundläggande organisation och struktur. I
vissa fall är förändringarna mer påtagliga och har i fallet Handikappomsorgen också
inneburit ett namnbyte till AFF under senare år.
4.1.1 Äldreomsorgen
Äldreomsorgens organisation finns idag uppdelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden:
 Hemvården
 Särskilt boende
 Övrig verksamhet
Enhetscheferna inom hemvården, som tidigare var utspridda på olika arbetsplatser inom
kommunen, sitter idag samlade på samma arbetsplats på Nils Billstensgatan. Den nya
placeringen av enhetscheferna gör att man har större möjligheter att bilda team i
vardagsarbetet, skapa mer effektiva möten och olika forum vilket innebär en bättre stöttning
av varandra i vardagen. Enhetscheferna kan i den nya organisationen lättare täcka upp för
varandra vid behov. Samtidigt har ett nytt verksamhetsområde inom hemvården bildats,
”Linden” vilket inriktar sig på området demens. Sjuksköterskorna täcker i den nya
konstellationen hela hemvårdsområdet istället för som förut när man var uppdelade på olika
områden. De är idag samlade med enhetscheferna på Nils Billstensgatan.
Inom ”kvartetten”7 som arbetat med sociala frågor och stöd till äldre och anhöriga sedan
2007 har det också skett förändringar. Dietisttjänsten avvecklades under 2012/13 och i
samband med att samordnaren för anhörigstöd och kuratorn gick vidare till nya tjänster
slogs kuratorns ansvarsområde ihop med anhörigstödet vid rekryteringen av ersättare. Fyra
heltidstjänster inom det sociala arbetet har således reducerats till två.
De senaste åren har man arbetat intensivt med att implementera ”kundval inom
äldreomsorgen. Sedan 2013 har vårdtagare och anhöriga möjligheten att välja en privat
utförare för sin hemvård8. En ny organisation som specifikt arbetar med frågan om ”trygg
hemgång” har också skaptas under perioden. Målet med verksamheten är att skapa en ökad
trygghet för den närstående och anhöriga i samband med hemkomsten från sjukhus, korttid
eller vid förändrade behov. ”TUT-Teamet9” erbjuder idag vårdtagarna en period om 1-4
veckor där man kan få extra stöd i hemmet. Vid hemgången finns en undersköterska på plats
som hjälper till med det praktiska. Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska finns
också med vid behov och stöttar upp med den hjälp de anhöriga behöver och efterfrågar.
4.1.2 AFF (Avdelningen för funktionshindrade)
I samband med omorganisationen av handikappomsorgen har ansvaret för
socialpsykiatrifrågor flyttats till vuxenenheten inom IFO. Under 2012 byggdes ett nytt
gruppboende för målgruppen vuxna med funktionshinder10. Boendet består av 6 lägenheter
och ett gemensamhetslokal. På boendet arbetar 10 boendeassistenter. Personal finns
tillgänglig dygnet runt. Handikappombudet som arbetat med rådgivning och information till
personer med funktionsnedsättningar, samt medverkat i att ta fram aktiviteter mot
7

Samordnare anhörigstöd, samordnare frivilligstöd, kurator och dietist.
Systrarna Odh
9
Tränings- och utvecklingsteam (undersköterska, arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast och
biståndshandläggare).
10
Åsbrinksgatan
8
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målgruppen anhöriga slutade under 2012. I samband med detta omarbetades tjänsten till en
ny tjänst med ett tydligare fokus på anhöriga. Maria Forsström, som tidigare arbetat inom
socialpsykiatrin, anställdes som ny anhörig- och föreningssamordnare. Samtidigt som Maria
påbörjade sin tjänst startade arbetet med att utse anhörigombud i samtliga verksamheter
inom AFF. Anhörigombuden roll är att informera och stötta anhöriga lokalt på
arbetsplatserna och i de fall det är nödvändigt hänvisa dom vidare till rätt person. Under
2013/14 bytte handikappomsorgen (HO) namn till AFF (Avdelningen för funktionshindrade).
4.1.3 IFO/IFAM
IFO och IFAM11 var i tidigare organisation skilda verksamheter inom socialtjänsten. I syfte
att effektivisera och samla verksamheterna inom socialtjänsten på ett bättre sätt har IFAM
under slagits ihop med IFO. Nya IFO omfattar idag 5 olika enheter med varsin enhetschef:






Barnenheten
Ungdomsenheten
Vuxenenheten (omfattar även socialpsykiatrin som flyttats från HO).
Försörjningsstödsenheten
Arbetsmarknadsenheten

Under 2013 öppnade en ny träffpunkt för målgruppen psykiatri och missbruk i nya lokaler
bredvid träffpunkt seniorkafét. Kaféverksamheten har öppet vardagsmorgnar.
4.2 Anhörigstödets utveckling
Inom ÄO har det inte skett några påtagliga förändringar inom anhörigstödet sedan tidigare
års kartläggningar. Kuratorn inom äldreomsorgen startade under 2012 en ny
efterlevnadsgrupp på försök för anhöriga som just förlorat en närstående.
Efterlevnadsgrupper har tidigare endast erbjudits inom kyrkan i Skara.
Som tidigare nämnts har en ny organisation med anhörigombud tagits fram inom AFF. I
tidigare kartläggningar framkom tveksamheter till om anhörigombud som arbetsmodell
passade handikappomsorgen. Samtlig personal skulle känna till anhörigstödet och kunna
erbjuda anhöriga konkret stöd vilket innebar att behovet av anhörigombud inte ansågs
finnas. Den nya organisationen med anhörigombud utgör därmed en tydlig förändring i
inställningen till anhörigombud. Anhörigombuden som utbildats under året har idag bättre
möjligheter att hjälpa och stötta anhöriga på plats i verksamheterna.
4.2.1 Inspirationsdagar och anhörigdagar
Ett viktigt mål inom anhörigstödet är att skapa intresse och engagemang för anhörigstöd i
verksamheten. Att få fler att uppmärksamma den anhörigas behov. Ett sätt att nå detta mål
är att skapa förståelse för anhörigas situation och att lyfta upp dem i ljuset. Som ett led i detta
arbete tog man under 2011 initiativ till en inspirationsdag för anhöriga. Inspirationsdagen
berörde hela socialtjänstens område och bekostades av stimulansmedel som länsstyrelsen
beviljat. Inbjudningar gick ut brett till samtlig personal inom socialtjänsten samt till anhöriga
i de olika verksamheterna. Samtidigt bjöds politiker, intresseorganisationer och andra
samverkanspartners in. Under dagen erbjöds föreläsningar av anhöriga från varje område
och olika utställningar. Sammanlagt deltog ca 200 personer. För att slå vakt om den positiva
responsen på inspirationsdagen anordnades 2012 en anhörig- och föreningsdag som ersatte
den ”handikappdag” som årligen anordnas inom HO.

11

Integration, Försörjning, Arbetsmarknad
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4.2.2 Hemsida och kommunikation
Med lärdom från 2010 års World Café och kartläggning har man arbetat på att förtydliga
kommunens informationskanaler mot anhöriga. Information om anhörigstöd har tidigare
varierat från verksamhet till verksamhet. För vissa målgrupper har det varit svårt att hitta
information som berör dem personligen då den mesta informationen berört äldreomsorgen.
Av dessa anledningar skapades en gemensam anhörigstödsplattform på kommunens
hemsida under 201312.

12

http://www.skara.se/toppmeny/omsorgstod/anhorig.4.6c61a46e13d8ca1cf1020d5.html
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5. Resultat kartläggningsenkäter 2013
Resultatgenomgången nedan följer den nationella mall som fastslagits för projektet.
Resultatet av kartläggningsenkäterna redovisas därför utifrån huvudrubrikerna i enkäten. De
tre olika verksamheterna redovisas separat. I kapitel 5.17 hittar man en jämförelse mellan
årets och tidigare års resultat i syfte att lyfta fram eventuella skillnader mellan
kartläggningarna och områdesspecifik utveckling i de fall det skett.
5.1 Mål för anhörigstödet
5.1.1 Äldreomsorgen
Mål med anhörigstödet finns formulerade inom äldreomsorgen sedan 1999 då man satsade
mer konkret på anhörig och frivilligstöd. Anhörigstödets mål följs upp regelbundet av
samordnaren för anhörigstöd och verksamhetsplaner revideras kontinuerligt. Varje år skrivs
års sammanfattningar av anhörigstödet inom äldreomsorgen och handikappomsorgen.
Anhöriga inom äldreomsorgen skall enligt ”Plan för utveckling av anhörigstöd” erbjudas
varaktiga, flexibla och varierande former av stöd och avlastning i vardagen samt möjligheter
till social samvaro med andra i liknande situation. Målgruppen är oftast make/maka, syskon
eller barn till någon som p.g.a. hög ålder och/eller olika funktionsnedsättningar inte klarar
sig själva i vardagen. Den anhöriga kan även vara en vänlig eller hjälpsam granne, en
gammal skolkamrat eller en nära vän som ställer upp i vardagen.
5.1.2 AFF
Som ovan nämnts har äldreomsorgens verksamhetsplan för anhörigstödet även omfattat
handikappomsorgens anhörigstöd i viss mån. En särskild arbetsgrupp inom
handikappomsorgen, där äldreomsorgens samordnare varit sammankallande, har i flera år
arbetat med att ta fram olika stödformer samt arrangerat aktiviteter för anhöriga.
Uppföljningen av detta arbete har gjorts årligen av äldreomsorgens samordnare för
anhörigstöd och i samband med årsredovisningarna. Inom nya AFF kommer Maria
Forsström upprätta och följa upp verksamhetsplaner för anhörigstödet. Den anhöriga inom
AFF definieras i de flesta fall som förälder eller syskon till någon som p.g.a. medfödda eller
förvärvade funktionsnedsättningar inte klarar sig själva i vardagen.
5.1.3 IFO
Inom IFO fanns det under 2012 inga konkreta mål nertecknade för verksamheten
anhörigstöd. Anhörigkonsulenten arbetar utifrån ett brett uppdrag och erbjuder stödsamtal
enskilt och i grupp. Verksamheten dokumenteras inte i några tydliga mål som går att följa
upp över tid. Den anhöriga definieras ofta som ”klient”, eller ”brukare” snarare än ”anhörig”.
Klienten och brukaren kan vara mottagaren av en insats eller ett stöd i vardagen till följd av
ett stödbehov. I andra fall är klienten en förälder till en ungdom som av olika skäl behöver
särskilt stöd i skolan eller vardagen. Under årens lopp sedan 2010 har man successivt försökt
arbeta in ett tydligare angreppssätt kring målgruppen anhöriga men det har inte slagit
igenom fullt ut ännu.
5.2 Handlingsplan för stöd till anhöriga
En verksamhetsspecifik handlingsplan för anhörigstöd fanns inte för någon annan
verksamhet än äldreomsorgen under 2012. Handlingsplanen inom ÄO omfattar
målsättningar, aktiviteter, budget samt resultat och uppföljningar av tidigare års aktiviteter.
Även framtida målsättningar formuleras. Handlingsplanen revideras kontinuerligt.
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5.3 Former av stöd till anhöriga
5.3.1 Äldreomsorgen
Av de sex verksamheter som besvarat enkäten svarade fyra att anhörigstöd erbjuds.
Det stöd som erbjöds under 2012 var:





Anhörigträffar av olika slag dagtid och/eller kvällstid
Enskilda anhörigsamtal med anhörigombud.
Anhörigavlösning 15 timmar/månaden kostnadsfritt
Avlastning på korttid eller växelvård.

Ytterligare stödformer har erbjudits under året varav majoriteten arrangerats och
administrerat genom samordnaren för anhörigstöd inom äldreomsorgen.








Anhörigcirklar
Rekreationsvistelser och må-bra dagar på Piperska i Lundsbrunn
Trädgårdsservice och fixartjänst
Subventionerad träning och friskvård
Anhörigkafé 1 gång/månad
Uthyrning av 3-hjulig cykel för rörelse och motion
Taktil massage

Utöver ovannämnda stödformer har under 2012 arrangerats informationsmöten och olika
inspirationsdagar i samverkan med AFF och IFO.
Anhörigstödet som erbjuds vänder sig i huvudsak till målgrupperna barn och barnbarn till
äldre samt till make/maka. En av de svarande anger att stödet vänder sig till alla som
efterfrågar stöd. Samtliga svarande har haft svårt att beskriva vilka anhöriga som nås med
anhörigstödet men generellt är målgruppen en äldre person över 65 år. Man har även haft
svårt att få fram konkret statistik över hur många anhöriga som tog del av respektive
stödform under 2012. Statistik har aldrig samlats in och finns därmed inte. En svårighet med
statistikinsamling är att anhöriga oftast tar del av ett flertal olika stödformer. Av denna
anledning kan de förkomma i flera namnlistor. Vissa har dessutom bara sporadisk kontakt
med anhörigstödet varför de inte registreras.
5.3.2 AFF
Av de fem enhetschefer som besvarat kartläggningsenkäten svarade samtliga att anhörigstöd
erbjuds inom den verksamhet man ansvarar. Det stöd som erbjuds var i huvudsak:
Direkt stöd från personal
Samtalskontakt genom samordnaren för anhörig- och föreningsfrågor
Kontakt med habiliteringen
Genom det generella anhörigstöd som erbjuds i huvudsak inom AFF och
Äldreomsorgen.
 Taktil massage 10 ggr/år kostnadsfritt
 Subventionerade träningskort för anhöriga
 Avlösarservice kostnadsfri





Stöder vänder sig till anhöriga generellt men mer specifikt till föräldrar, vänner och bekanta
samt de som mår dåligt i sin livssituation och behöver stöd i hur de skall bemöta sina
närstående. Det vänder sig även till de som behöver involveras i relationen
närstående/brukare samt personal i syfte att undvika konflikter. Generellt nås de flesta
målgrupper man strävar efter att nå. Personalen försöker vara uppmärksamma på de som
verkar må dåligt och de som av olika skäl är upprörda över en särskild insats och hur den
utförs.
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En chef svarar att alla anhöriga nås om de vill bli nådda. Statistik gällande hur många
anhöriga som nås genom de stödformer som erbjuds är av flera skäl bristfällig då det normalt
inte sammanställs. Viss uppfattning har man genom de konkreta aktiviteter som genomförts
och där man antecknat deltagare. Exempelvis:
 Föräldraträffar/Chokladprovning: 46 personer
 Enskilda samtal 15 personer (regelbundna och återkommande)
 Två tematräffar á 35 deltagare
5.3.3 IFO
Sammanlagt 5 enhetschefer besvarade kartläggningsenkäten. Personliga intervjuer
genomfördes med samtliga. Tre av de tillfrågade svarar att anhörigstöd erbjuds i någon form
inom den verksamhet man ansvarar för. Det stöd som erbjöds var i huvudsak stöd till olika
grupper av anhöriga till personer med missbruk. Exempelvis familjebehandling och
samtalsgrupper. Anhörigrådgivningen är ytterligare en stödform som lyfts fram där det
erbjuds stödsamtal enligt FFT metoden13. Stödet som erbjuds vänder sig i huvudsak till:






Barn i åldern 7-12
Tonåringar 12-18 år
Vuxna 18+
Släkt, vänner eller annan nära person till ovanstående och vice versa.
Föräldrar framförallt och även till syskon

Översiktlig statistik avseende antalet anhöriga man når genom de olika stödformerna har
tagits fram som visar följande resultat:





Enskilda samtal 23 personer
Familjebehandling 15 personer
Råd och stöd 3 personer
FFT (som bistånd) 9 personer

Det framgår inte av svaren om det är unika individer som räknats i sammanställningen eller
huruvida samma person kan förekomma i flera olika insatser.
5.4 Efterlevandestöd
5.4.1 Äldreomsorgen
Av de sex svarande angav hälften att efterlevandestöd erbjuds i samband med en närståendes
bortgång. Det stöd som erbjöds var s.k. ”eftersamtal” med vårdpersonal någon månad efter
närståendes bortgång. Sjuksköterskorna har kontinuerligt uppföljningar med anhöriga efter
närståendes bortgång. Under 2012 startades för första gången en efterlevandegrupp som en
ny stödform på initiativ av äldreomsorgens kurator.
5.4.2 AFF
Av de tillfrågade svarade en att efterlevandestöd finns inom AFF i samband med närståendes
bortgång. Övriga fyra svarade att efterlevandestöd inte finns. Det efterlevandestöd som
erbjöds var i huvudsak eftersamtal med en präst samt eftersamtal med personalgruppen.
5.4.3 IFO
Efterlevandestöd erbjuds inte enligt någon av de tillfrågade.

13

Funktionell familjeterapi
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5.5 Relationer
5.5.1 Äldreomsorgen
Samtliga utom en svarade att det finns en uttalad värdegrund som man utgår från i arbetet
med stödet till anhöriga. Man arbetar utifrån den värdegrund som skall genomsyra allt arbete
inom kommunen. Kommunens värdegrund är förankrad i verksamheterna och man har
jobbat aktivt med frågan om värdegrund och bemötande under ett antal år. En av de
svarande nämner att man tagit till sig den värdegrund och de bemötandemodeller som
undervisats i de anhörigombudsutbildningar som erbjudits under 2007 och 2010.
5.5.2 AFF
Samtliga svarar att det finns en uttalad värdegrund att arbeta utifrån i stödet till anhöriga. De
förhållningssätt man arbetar utifrån är:






Ett ”gott bemötande”
Respekt och trygghet
Tillgång till individanpassade aktiviteter
Meningsfullhet i vardagen
Självbestämmande

5.5.3 IFO
Enligt de svarande finns det inte någon uttalad värdegrund att arbeta utifrån i stödet till
anhöriga. De svarande nämner att man arbetar aktivt med att ”frigöra de anhörigas egna
resurser”. Fokus ligger därmed på aktiverande insatser.
5.6 Stödplaner för anhöriga
5.6.1 Äldreomsorgen
Ingen av de som besvarat enkäten har svarat att det upprättas formella stödplaner för
anhöriga som kan följas upp och återkopplas över tid. Däremot sker informella
överenskommelser och planeringar kring stödet löpande i verksamheterna. Dessa följs upp
vid personliga samtal och vid vårdplaneringar.
5.6.2 AFF
Två av fem enhetschefer svarar att formella stödplaner upprättas men de har inte kunnat
ange hur många anhöriga som hade en stödplan under 2012. Istället hänvisar de till
genomförandeplanen där man menar att en stödplan finns integrerad.
5.6.3 IFO
Det upprättas inga formella stödplaner för anhöriga inom IFO.
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5.7 Information, tillgång till stöd och motivationsarbete
5.7.1 Äldreomsorgen
Information om tillgängliga stödformer sker ofta via olika personalgrupper i verksamheten,
exempelvis biståndshandläggare, vårdpersonal eller chefer. Ofta handlar det om muntlig
information i samband med inflyttningar på olika boenden eller korttidsplatser. Eller i
samband med avlösningar eller avlastningar av olika slag. Information om anhörigstöd
förmedlas vid vårdplaneringar och vid andra personliga samtal i verksamheterna. I
sammanhanget har anhörigombuden en viktig roll som informationskälla då de finns
tillgängliga på samtliga arbetsplatser inom äldreomsorgen. Det finns även ett antal foldrar
om anhörigstöd och information finns tillgänglig på kommunens hemsida.
5.7.2 AFF
Som i fallet med äldreomsorgen förmedlas den mesta informationen om anhörigstödet
muntligen via personliga samtal med personal, anhörigombud och anhörigträffar. De som är
nöjda med sitt stöd sprider information vidare till vänner, bekanta och andra anhöriga man
har kontakt med. Övriga informationskanaler som nämns av de svarande är:
 Informationsträffar med olika intresseföreningar
 Skriftlig information som skickas hem till anhöriga i samband med olika träffar.
Exempelvis inbjudningar till aktiviteter.
 Via samordnaren för anhörig- och föreningsfrågor
5.7.3 IFO
Information till målgrupperna sprids genom ett flertal olika kanaler. De huvudsakliga som
nämns är:






Kommunens och verksamheternas hemsidor
Den behandlande personalen informerar löpande.
Socialsekreterarna och handläggarna inom IFO
Via klienterna som informerar sina anhöriga
Vid ansökan om bistånd eller en anmälan.

5.8 Uppsökande verksamhet
5.8.1 Äldreomsorgen
Fem av sex svarande chefer anger att ingen uppsökande verksamhet i syfte att nå anhöriga
förekom under 2012. En av de tillfrågade nämner de förebyggande hembesök som erbjudits
till samtliga äldre det året dom fyller 80 år. Enhetscheferna har inte kunnat svara på i vilket
skede man når den anhöriga. Man nämner att det oftast sker i den takt som den anhöriga
känner sig mogen att nås av stödet. Det upplevs svårt att nå anhöriga som inte identifierar sig
själva som anhöriga. De anhöriga får tillgång till anhörigstödet när dom kommer i kontakt
med samordnaren för anhörigstöd, när de flyttar in på ett boende eller när de kommer i
kontakt med hemvården där det erbjuds kostnadsfri avlösning i hemmet. Anhörigstöd görs
även tillgängligt genom biståndshandläggningen och genom de beslut som verkställs.
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5.8.2 AFF
Förebyggande uppsökande verksamhet finns inte inom AFF enligt någon av de svarande.
Anhöriga nås av de olika stödformerna i olika skeden av anhörigskapet. Oftast i samband
med föräldraträffar och anhörigmöten, vid uppföljningsmöten eller när den närstående
flyttar in på en gruppbostad. Samordnaren för anhörigfrågor inom AFF når anhöriga i större
utsträckning.
5.8.3 IFO
En av fyra svarande chefer anger att uppsökande verksamhet finns inom IFO. Det man avser
är att boendestödjarna och psykiatrisköterskan på avdelningen arbetar förebyggande. Har de
fått in en anmälan på ett barn/ungdom tar man kontakt med föräldrarna. Normalt når man
anhöriga i samband med vårdplaneringen, vid en anmälan/ansökan och genom de olika
nätverk som finns i verksamheterna. Man når anhöriga i olika skeden. Som i tidigare
kartläggning tycks frågan i hög utsträckning bero på i vilken mån klienten vill att den
anhöriga skall involveras. Vill klienten inte att anhöriga involveras respekterar man den
önskan. Anhöriga får tillgång till stödet genom ett antal olika vägar:







Vid ansökan/anmälan eller genom att de ansöker om stöd för egen del.
Genom FFT
”De otroliga åren”
Genom enhetschefen
Socialsekreteraren erbjuder stöd
All personal inom IFO skall kunna hänvisa till stödet.

5.9 Anhörigas synpunkter om det stöd man tar emot för egen del
5.9.1 Äldreomsorgen
Den anhöriga har enligt de svarande flera möjligheter att framföra synpunkter på
anhörigstödet. Synpunktshanteringen lyfts fram särskilt. Synpunktshanteringen är en
etablerad rutin man arbetat med under flera år och informationsfoldrar finns tillgängliga på
de flesta arbetsplatser. I övrigt kan den anhöriga vända sig direkt till den behandlande
personalen eller till enhetschefen på arbetsplatsen som har det övergripande ansvaret.
Anhörigombuden och samordnarna för anhörig- och frivilligstöd på Seniorkafét är ytterligare
möjligheter. Synpunkter som inkommer behandlas med omsorg och diskuteras på
arbetsplatsträffar och i ledningsgruppen. Samtidigt som synpunktshanteringen beskrivs som
en etablerad rutin för att ta emot medborgarnas synpunkter svarar fyra av fem enhetschefer
att det inte finns direktiv, måldokument eller verksamhetsplaner där anhörigas synpunkter
kan tas tillvara på.
5.9.2 AFF
Anhöriga kan vända sig till enhetschefen direkt, till sin LSS handläggare eller direkt till
personalen om man har synpunkter. I stort sett samtliga tillfrågade beskriver synpunkts
hantering som en etablerad rutin för hur man samlar in anhörigas synpunkter på ett
metodiskt sätt. De anhöriga får information om synpunkts hanteringen via foldrar,
kommunens hemsida och olika informationsblad som finns tillgängliga på avdelningarna.
Synpunkter som inkommer diskuteras och tillvaratas i de berörda verksamheterna. Vid
uppföljningsträffar och vårdplaneringar.
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5.9.3 IFO
Även enhetscheferna inom IFO lyfter fram synpunktshanteringen. Vill den anhöriga
personligen framföra synpunkter kan de vända sig till socialsekreteraren, familjebehandlarna
eller till enhetschefen. Någon formell rutin för hur anhörigas synpunkter skall tillvaratas
finns inte enligt två av de tillfrågade. Tre svarar emellertid att det finns en formell rutin.
Information om rutinen för synpunktshanteringen förmedlas genom kvalitetsgarantierna.
Möjligheter att informera finns också inom ramen för FFT (se ovan). Personalen informerar i
samband med aktiviteter och man följer kontinuerligt upp de insatser som anhöriga får.
Synpunkter som inkommer anses vara en viktig del av det utvecklingsarbete som bedrivs
inom familjebehandlingen. Synpunkterna tas tillvara av anhörigrådgivaren såväl som
socialsekreterarna.
5.10 Anhörigas synpunkter om insatserna för deras närstående
5.10.1 Äldreomsorgen
Anhöriga har generellt samma möjligheter att framföra synpunkter oavsett om det gäller det
anhörigstöd man tar emot för egen del eller om det gäller stödet till deras närstående.
Svaren överensstämmer därför i hög grad med de som angavs på föregående fråga.
Vad gäller insatserna för de närstående specifikt förs en dialog i samband med att
genomförandeplanen tas fram, vid vårdplaneringar eller vid inflyttningar på boende.
Synpunkterna och den anhörigas situation beaktas så långt det är möjligt och man
eftersträvar en levande dialog. Personalen försöker sätta sig in i den anhörigas situation och
försöker tänka på att fråga den anhöriga hur de önskar att stödet för deras närstående
utformas.
5.10.2 AFF
I fråga om synpunkter gällande insatserna för de anhörigas närstående är svaren från
cheferna samma som i föregående fråga. Anhörigombuden är en viktig kanal då de tar
kontakt med LSS handläggare när en synpunkt inkommer. LSS handläggaren tar i sin tur
kontakt med den anhöriga för att eventuellt se över insatserna. Synpunkter tillvaratas i den
individuella vårdplaneringen och vid personliga samtal. Den anhörigas situation beaktas i
möjligaste mån.
Brukaren måste samtycka till att anhöriga finns med vid upprättandet av
genomförandeplanen.
5.10.3 IFO
Den anhöriga kan använda samma kanaler för att framföra sina synpunkter om insatserna
för deras närstående som gällande sig själva. I huvudsak använder man sig av
synpunktshanteringen, direkta samtal med socialsekreterare, familjebehandlare, chefer eller
anhörigrådgivaren. I avslutet av en gruppverksamhet delas alltid ut ett utvärderingsformulär
som sedan blir ett viktigt verktyg i det fortsatta arbetet. I svaren framgår att anhöriga
generellt anses vara väl kommunicerade om den vård/stöd som erbjuds klienten/barnet eller
den unge.
Alla synpunkter tillvaratas och diskuteras på arbetsplatsträffar och vid möten med berörda
klienter/anhöriga. Synpunkterna påverkar det fortsatta stödet och när det behövs så gör man
förändringar. Som tidigare nämnts prioriteras klientens (den närståendes) önskemål i fråga
om vilken kontakt man vill att personalen skall ha med deras anhöriga. Om klienten
uttryckligen inte vill att anhöriga skall involveras respekterar personalen det och då tas ingen
aktiv kontakt med anhöriga från personalens sida. Detta påverkar möjligheterna att tillvarata
anhörigas synpunkter.
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5.11 Uppföljning och utvärdering
5.11.1 Äldreomsorgen
Anhörigstödet följs enligt de svarande inte upp på individnivå. Man hänvisar till
genomförandeplanen där dialogen med anhöriga omsätts till formell handlingsplan. Viss
uppföljning sker av biståndshandläggarna och genom anhörigsamtal. Enskilda
återkopplingar förekommer med anhöriga när det känns bra för dem. På frågan om anhöriga
involveras i utvärderingen av anhörigstödet svarar majoriteten inte på frågan eller svarar
man nej.
På frågan om de anhöriga involveras i utvärderingen av vården om deras närstående är
svaren tydligare och nästan samtliga svarar att anhöriga är delaktiga i den processen under
förutsättning att den närstående önskar det. Genomförandeplanen och vårdplaneringen som
görs två gånger per år är ett viktigt verktyg i denna process. Någon konkret dokumentation
sker inte av anhörigstödet i verksamheterna. Samtliga utom en svarar att anhörigstödet inte
dokumenteras. En av de tillfrågade svarar att det bara sker ibland men anger inte närmare i
vilka situationer det sker.
5.11.2 AFF
Två av de svarande cheferna skriver att anhörigstödet följs upp på individnivå och två svarar
att det inte följs upp. De som svarat ja skriver att anhörigstödet följs upp genom
synpunktshanteringen. När en synpunkt kommer in återkopplar man till den anhöriga och
internt i arbetsgruppen. Man följer även upp ärenden vid omprövningar av olika slag och om
den anhöriga uttryckligen efterfrågar ett uppföljningssamtal.
Tre av de tillfrågade svarar att anhörigstödet utvärderas och två att det inte utvärderas. De
som svarat ja kopplar utvärderingen till samordnaren för anhörig- och föreningsfrågor som
sammanställer och utvärderar de aktiviteter som anordnas. I stort sett samtliga menar att
anhöriga involveras i utvärderingen av anhörigstödet på så vis att den anhöriga tillfrågas om
olika frågor rörande stödet. Fyra av fem chefer svarar att anhörigstödet inte dokumenteras i
den verksamhet man ansvarar för.
5.11.3 IFO
Stödet till anhöriga följs inte upp på individnivå utan mer på ”generell” nivå enligt de
tillfrågade. En svarar att anhöriga följs upp på individnivå. I den aktuella vuxenverksamheten
använder man ”Case management metoden” som medger uppföljningar på individnivå.
Anhörigstödsformerna som erbjuds utvärderas inte enligt tre svarande. Två svarar emellertid
att det utvärderas löpande via gruppverksamheterna och via det utvärderingsformulär som
delas ut vid avslutet. Man ser löpande över familjebehandlingsinsatserna. De anhöriga
involveras vid utredningen och vid uppföljningen av de insatser som beslutats. Som tidigare
nämnts måste klienten först ha gett sitt samtycket till detta. Den anhöriga anses generellt
vara väl informerad skriftligen och muntligen och de tar del av utredningarna. Särskilt inom
barn och ungdomsverksamheten. Anhörigstödet dokumenteras generellt inte. FFT (se ovan)
med insats dokumenteras emellertid i viss mån.
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5.12 Organisation och personal
5.12.1 Äldreomsorgen
Anhörigstöd inom äldreomsorgen organiseras på olika vis beroende på verksamhet.
Engagerade anhörigombud planerar regelbundet anhörigträffar och genomför stödsamtal
och vissa chefer prioriterar anhörigstödsfrågor tydligt i den dagliga verksamheten. Genom de
beslut som verkställs sker en dialog med den anhöriga så att de får information och tillgång
till exempelvis avlösning i hemmet eller taktil massage. I stort sett samtliga chefer svarar att
det finns någon i verksamheten som har som uppgift att arbeta med anhöriga. Med svaret
syftar man på anhörigombuden och dem själva. På frågan om någon ansvarar för att utveckla
anhörigstödet på arbetsplatsen är svaren de motsatta. Fyra av sex svarande enhetschefer
menar att det inte finns någon som har detta ansvar. Enhetschefen och anhörigombuden har
ett ansvar för verksamheten anhörigstöd på arbetsplatsen. Enhetschefen har det yttersta
ansvaret och omvårdnadspersonalen i vårdgrupperna det generella ansvaret. Några särskilda
beslut om vem som skall erbjudas anhörigstöd eller i vilken omfattning det skall erbjudas
fattas normalt inte inom någon verksamhet. Anhörigstödet är tillgängligt för samtliga som
önskar det. I de få fall det behövs konkreta beslut, ex. vid frågor om avlösning i hemmet eller
växelvård är det biståndshandläggaren som fattar beslutet.
5.12.2 AFF
Det anhörigstöd som erbjuds inom AFF organiseras i huvudsak genom samordnaren för
anhörig- och föreningsfrågor. Anhörigombuden är en viktig kugge inom anhörigstödet som
lokala ”ambassadörer” för anhörigstöd. Samordnaren för anhörig- och föreningsfrågor, Maria
Forsström, har enligt samtliga svarande ett uttalat ansvar för att arbeta med
anhörigstödsfrågor samt att utveckla verksamheten anhörigstöd. Det fattas normalt inte
några formella beslut om vem som får tillgång till anhörigstödet. Istället försöker man
tillmötesgå samtliga anhörigas önskemål om stöd så långt som möjligt.
5.12.3 IFO
Anhörigstödets organisation beskrivs på olika vis av de svarande vilket nedanstående citat
visar.
”Vi har en öppenvård både inom barn/unga som våra familjebehandlare arbetar i”
”Vi har inget sådant stöd inom enheten. Vi hänvisar till vuxenenheten. Däremot kan
socialsekreterare inom enheten prata/vägleda anhöriga vid något enstaka besök eller
telefonsamtal”.
”Anhörigstöd ingår i helheten av insatsen”
”En person arbetar ca 50% med anhörigrådgivning och nätverkslag. Boendestödjare kan
fånga upp anhöriga och lotsa vidare till anhörigrådgivaren. Psykiatrisköterskan kan
erbjuda samtalstid, nätverkslag samt lotsar vidare till anhörigrådgivaren”.
Enligt tre av de svarande finns det ingen inom organisationen som har en uttalad uppgift att
arbeta med anhöriga. Motsvarande svar ges på frågan om det finns någon som har uppdrag
att utveckla anhörigstödet. En av de svarande menar att ansvaret för utveckling av
anhörigstöd inom IFO ligger på ledningsgruppen samt enhetschefen i samråd med
anhörigrådgivaren. Det är oftast socialsekreteraren/handläggaren eller anhörigrådgivaren
som fattar beslut om vem som skall få anhörigstöd.
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5.13 Samverkan med ideella sektorn
5.13.1 Äldreomsorgen
Inom anhörig- och frivilligstödet organiseras ett hundratal frivilliga från ett flertal
pensionärsföreningar i Skara samt Röda Korset. Av sex svarande chefer svarar två att
samverkan sker med den ideella sektorn i frågor om anhörigstöd. Två vet ej och två svarar att
det inte sker någon samverkan. De som svarat att samverkan sker nämner framförallt
”väntjänsten” där frivilliga från Röda Korset och andra organisationer besöker vårdtagare på
boendena. Man skriver även att andra frivilliga ställer upp på olika vis genom anhörig- och
frivilligstödet.
5.13.2 AFF
I stort sett samtliga skriver att samverkan sker med olika ideella intresseföreningar inom
funktionshinderområdet. Man anordnare regelbundet föreningsträffar 2 gånger/termin och
handikappdagen en gång varje år.
5.13.3 IFO
Fyra av de svarande menar att det inte förekommer någon organiserad eller regelbunden
samverkan med ideella organisationer. Den samverkan som förekommer sker i ”periferin” av
verksamheten. I huvudsak är det olika självhjälpsorganisationer som man samverkar med i
vissa fall. Samverkan sker sporadiskt i form av de kontakter som handläggare, baspersonal
eller anhörigkonsulent har via telefon eller via besök.
5.14 Samverkan med landstinget
5.14.1 Äldreomsorgen
Ingen samverkan sker med landstinget i frågor om anhörigstöd.
5.14.2 AFF
Ingen samverkan sker med landstinget i frågor om anhörigstöd.
5.14.3 IFO
Det sker ingen samverkan med landstinget i anhörigfrågor enligt de tillfrågade. Eventuell
samverkan sker i periferin av verksamheten. I samband med den samordnade
vårdplaneringen ”KLARA” samverkar landsting, primärvård och kommunen. Dock inte
specifikt gällande anhörigstödsfrågor.
5.15 Personalresurser och utbildning
5.15.1 Äldreomsorgen
Inom de sex verksamheter som besvarat enkäten finns det totalt nio anhörigombud som i viss
utsträckning arbetar med anhörigfrågor. Anhörigstödets målsättning är att samtliga
verksamheter skall ha minst 2 anhörigombud per arbetsplats. Av olika skäl varierar antalet
anhörigombud/arbetsplats. Exempelvis kan ett boende med flera avdelningar och en
engagerad chef ha ett stort antal anhörigombud medan en annan verksamhet inte har några
ombud alls. Generellt avsätts inte mycket tid för konkret arbete med anhörigfrågor ute i
verksamheterna. Någon tycker det är svårt att bedöma, en annan svarar att ingen tid avsätts
alls. En tredje svarar att ca 10 timmar avsätts/år.
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De som arbetar med anhörigfrågor och anhörigombud är normalt undersköterskor,
vårdbiträden och sjuksköterskor. De har övervägande vård- och omvårdnadsutbildning i
botten som kompletterats löpande med internutbildningar i samtalsteknik, bemötande, etik
och socialt synsätt. Anhörigombudsutbildningar genomfördes 2007 och 2011. Ett
kontinuerligt erfarenhetsutbyte sker i anhörigombudsgruppen som samlas av samordnaren
för anhörigstöd ca 4 ggr/år. Under 2012 bedrevs ingen utbildning specifikt på anhörigstöd
inom äldreomsorgen.
5.15.2 AFF
11 nya anhörigombud utsågs under hösten 2012. Samtliga erbjöds under 2013 en särskild
utbildning i samtalsmetodik. Den tid som anhörigombuden konkret kan ägna åt
anhörigfrågor är generellt svår att uppskatta av cheferna. Det handlar oftast om strötid
mellan övriga arbetsuppgifter. Ingen särskild tid finns avsatt för anhörigombuden i
anhörigfrågor.
Anhörigombudsgruppen består av baspersonal, boendestödjare, personliga assistenter och
undersköterskor. Grundutbildningen bland personalen är samma som inom äldreomsorgen,
dvs övervägande vård- och omsorgsutbildning eller undersköterskeutbildning.
Anhörigombuden erbjuds träffar för erfarenhetsutbyte ca 2 ggr/termin. I övrigt anordnas
dialogdagar och seminarier. Under 2012 erbjöds ingen utbildning specifikt på området
anhörigstöd.
5.15.3 IFO
I svaren på frågan om hur många personer som arbetar med stöd till anhöriga inom IFO
svarar cheferna att det finns sex personer inom verksamheten. De professioner man refererar
till är anhörigrådgivaren/konsulenten som jobbar 50%, socialsekreterare och
familjebehandlare. Av organisatoriska skäl tycks vissa chefer haft svårt att besvara frågan.
Exempelvis har en svarat att föräldrastödet beställer en specifik anhöriginsats ifrån
verksamheten
och
att
de
mer
ansvarar
övergripande.
Några
formella
anhörigstödsutbildningar har inte genomförts i verksamheterna. De utbildningar som
genomförts är:






Handledarutbildning
Gruppledarutbildning
Samtalsmetodik
Konflikthantering
Familjebehandlingar av olika slag. Ex. ”Marte Meo”, eller ”FFT”.

Personalen får löpande handledning i sina yrkesroller. Anhörigrådgivaren har specifik
utbildning i anhörigstöd och har bl.a. genomgått utbildningar på Ersta Sköndal på området
anhörigrådgivning. Psykiatrisköterskan och boendestödet har fått allmän information.
Under 2012 bedrevs ingen specifik anhörigstödsutbildning.
5.16 Budget
5.16.1 Äldreomsorgen
Äldreomsorgen hade under 2012 en särskild budget för anhörigstöd och frivilligstöd.
Därutöver fanns även en budget för Seniorkafét. Budgetarna fördelade sig enligt följande:
Anhörigstöd & Frivilligstöd14:
Träffpunkt Seniorkafet15

14
15

1.200 000 kr
434.000 kr

Verksamhetskostnader och personalkostnader två samordnare anhörigstöd & frivilligstöd 100%
Lokalhyra, övriga verksamhetskostnader
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5.16.2 AFF
Inom HO fanns år 2012 ett ”Handikappombud” som arbetade 75% med diverse frågor
gällande kontakten med olika föreningar samt stöd till anhöriga inom verksamheten.
Anhörigfrågor ingick i denna tjänst men även en hel del andra frågor. Det har därför inte gått
att fastställa hur stor budgeten för anhörigfrågor var under 2012. Den totala budgeten för
handikappombudet var 368 000 kr. Samordnaren för anhörig- och föreningsfrågor inom
AFF hade under 2013 en specifik budget för anhörigstöd. Budgeten var 226000 kr. Förutom
denna budget fanns ytterligare medel tillgängliga hos omsorgschefen i samband med
specifika projekt och satsningar.
5.16.3 IFO
Förutom den budget som avsatts för anhörigkonsulenten fanns under 2012 inga särskilda
medel avsatta för anhörigstöd specifikt. Budgeten har inte gått att fastställa.
5.17 Jämförelse med kartläggningen gällande år 2010
5.17.1 Äldreomsorgen
I årets kartläggning framkommer en annorlunda bild av anhörigstödet än vad som framkom
år 2010. En möjlig förklaring till avvikelserna är valet av metod för kartläggningen. 2010 års
kartläggningsenkät besvarades av omsorgschefen samt samordnaren för anhörigstöd som
haft direkt överblick över äldreomsorgens anhörigstöd. För första gången under
projektperioden skickades enkäter ut till samtliga enhetschefer. Av femton enkäter som
skickades ut besvarades endast sex. Av svaren framkommer att nästan inga av de svarande
tycks förknippa den lokala arbetsplatsens anhörigstöd med samordnaren för anhörigstöd,
som arbetar övergripande över hela ÄO. Fyra av sex enhetschefer som besvarat enkäten anger
att det saknas en person inom verksamheten som ansvarar för anhörigstöd. De svarande
tycks genomgående ha besvarat enkäterna utifrån sina egna verksamheter istället för att se
anhörigstöd som en helhet inom äldreomsorgen. Anhörigstödet förefaller av den anledningen
ofta som mindre omfattande än vad det i själva verket är. Ett par exempel är:
 Två av sex tillfrågade svarar att anhörigstöd inte erbjuds inom den verksamhet man
verkar. I själva verket är anhörigstödsformer som anhörigcirklar, stödsamtal genom
anhörigombud, taktil massage, kostnadsfri avlösning i hemmet och
rekreationsvistelser tillgängligt för anhöriga inom samtliga verksamheter genom
samordnaren för anhörigstöd.
 Fem av sex svarar att det inte finns någon uppsökande verksamhet i stödet till
anhöriga när det i själva verket finns ett flertal exempel på sådan verksamhet. Endast
en nämner de förebyggande hembesök som samtliga +80 åringar erbjudits under ett
antal år i kommunen.
 Endast två av sex svarande chefer har svarat att samverkan med ideella
organisationer sker inom anhörigstödet. Två enhetschefer vet inte om samverkan sker
och två har angett att samverkan inte sker. I själva verket organiseras ett hundratal
frivilliga i den dagliga verksamheten på Träffpunkt Seniorkafét, inom väntjänsten
samt i ett flertal olika sammanhang inom anhörigstödet. Exempel är anhörigcirklar
och rekreationsvistelser och må-bra dagar.
På området samverkan och dialog med anhöriga samt uppföljning och utvärdering av
tillgängligt anhörigstöd är samtliga svar entydiga. Man kan konstatera att det finns en
strävan efter en levande dialog med anhöriga i samtliga verksamheter. Motsvarande kunde
konstateras även 2010. Genomförandeplanerna och vårdplaneringen i samband med
överflyttande från primärvård till kommun är konkreta verktyg för att nå anhöriga.
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5.17.2 AFF
I årets kartläggning framträder en bild av ett anhörigstöd som i stor utsträckning har samma
innehåll idag som år 2010. Anhöriga har tillgång till en variation av stödformer varav flera
delas med äldreomsorgen. Årets kartläggning visar att utveckling skett på flera områden.
Primärt tycks kunskapen om tillgängligt anhörigstöd ha ökat bland cheferna sedan förra
kartläggningen. På frågor där man tidigare hade svårt att få entydiga svar och där svaren
kunde skilja sig påtagligt från enkät till enkät var årets svar samstämmiga i hög grad. En
möjlig förklaring är att man sedan inrättandet av en samordnartjänst specifikt för
anhörigfrågor lyckats sprida kunskap om anhörigstödet på ett mera organiserat sätt än
tidigare och att verksamheten också tagit till sig kunskapen. I budgeten har tidigare funnits
ekonomiska medel som till viss del kunnat utnyttjas för olika aktiviteter inom anhörigstödet.
Men inte förrän den nya tjänsten tillsattes har medlen varit ”öronmärkta” specifikt för
anhörigstöd som idag. Under 2012-13 utsågs vidare 11 nya anhörigombud inom HO vilket
innebar ett förändrat tänkande kring principen med anhörigombud i verksamheten. Idén
med särskilda ombud för anhörigfrågor på varje arbetsplats ansågs inte passa verksamheten.
De nya ombuden har fått utbildning i anhörigstöd och träffas kontinuerligt för
erfarenhetsutbyte.
5.17.3 IFO
Anhörigstöd som fråga har visat sig vara mer komplicerad inom IFO än i de andra
omsorgerna som kartlagts. Anledningarna är flera vilket första årets kartläggning visade. IFO
som helhet har i jämförelse med övriga omsorger liten eller ingen erfarenhet av att arbeta
specifikt mot anhöriga som målgrupp och begreppsapparaten kring anhöriga har inte satt sig
i verksamheterna. Målgrupperna är av flera anledningar särskilt svåra att nå då
anhörigskapets betingelser ofta är särskilt känsliga inom IFO. Sekretess omgärdar ibland
anhöriga och känslor av skam. Årets kartläggning bekräftar denna bild samt att ingen
egentlig utveckling skett inom anhörigstödet sedan 2010. Förutom en inspirationsdag för
anhöriga som anordnades under 2012 i samverkan med ÄO och handikappomsorgen har
inga särskilda satsningar gjorts på anhörigområdet inom IFO. I stort sett samtliga tillfrågade
svarar att anhörigstöd saknas i verksamheterna eller att anhörigstöd ingår som en ”helhet” i
själva insatsen som ges till brukare, föräldrar och familjer.
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6. World Café 2013
Tre World Caféer genomfördes under hösten 2013. Resultatet redovisas nedan utifrån de
gemensamma frågor som diskuterades. I kapitel 6.4 följer en diskussion av eventuella
skillnader i resultaten jämfört med första årets kartläggning av anhörigstödet 2010.
6.1 ”Vilka förändringar har skett inom anhörigstödet sedan 2010”
6.1.1 Äldreomsorgen
Enligt World Cafét för ÄO ansåg diskussionsgrupperna att anhörigstödet är mindre
prioriterat i verksamheterna än tidigare då det var mer aktuellt. Man beskriver det som att
anhörigstödet ”tappat fokus” och ”lutat sig tillbaka”. Sedan skärpningen av socialtjänstlagen
och införandet av ”skall” i lagtexten har inte mycket hänt. Införandet av kundval har
prioriterats de senaste åren vilket man anser har påverkat anhörigfrågorna. En grupp går
långt i sin beskrivning och menar att strukturen ute i verksamheterna kring anhörigfrågor är
”obefintlig”. Man påpekade även att det inte finns några krav formulerade på gruppen
anhörigombud. Anhörigombudens arbete följs inte upp lokalt på arbetsplatsträffar och det
har ingen stående punkt på dagordningen i någon verksamhet. Undantaget är de
uppsamlingsträffar för anhörigombud som anordnas av samordnaren för anhörigstöd 2
ggr/år där det ges möjlighet till viss uppföljning. Vidare ansåg grupperna att kunskapen om
vad anhörigstödet har att erbjuda är otillräcklig i verksamheterna. Detta får till följd att
anhörigstödet inte alltid förmedlas till målgrupperna. Ett problem i sammanhanget är att
anhöriga ofta får en så stor mängd information att anhörigfrågorna lätt faller bort.
6.1.2 AFF
World Cafét för AFF präglades av optimism och framtidsanda och man identifierade ett antal
förändringar i positiv riktning sedan 2010. De nya nationella riktlinjerna har gjort det lättare
att arbeta med anhörigfrågor. Den tidigare tjänsten som handikappombud har förändrats och
tydligare inriktats mot anhörigfrågor. Man försöker ”ta bollen” när den kommer och man
försöker arbeta mer aktivt med att ta kontakt med de anhöriga om ett behov lyfts. Och man
försöker synliggöra och lyfta upp de anhöriga mer i ljuset än vad som tidigare var fallet.
”Nu vill vi att anhöriga skall vara delaktiga. Förr var det vi och dom”
Under 2012 har man arbetat aktivt med att bygga upp en organisation med anhörigombud
ute i verksamheterna. Tidigare har det funnits en motstånd mot anhörigombudsmodellen då
arbetssättet med anhörigombud inom äldreomsorgen inte ansågs passa handikappomsorgens
verksamheter och specifika utmaningar.
6.1.3 IFO
World Cafét för IFO lyfte inte fram några särskilda förändringar på området sedan 2010. I
likhet med grupperna inom äldreomsorgen ansåg man att anhörigfrågan i viss utsträckning
”somnat” de sista åren. Grupperna menar att det behövs mer fokus på frågan om
anhörigstöd. Organisationen har genomgått ett förändringsarbete de sista åren där
verksamheterna omstrukturerats och omorganiserats. Enligt grupperna är det svårt att nå ut
med information om anhörigstöd, att identifiera vem den anhöriga konkret och därmed att
nå den anhöriga. Deltagarna i World Caféet kände inte att det finns ett tydligt mandat inom
organisationen att arbeta med anhöriga konkret som målgrupp. Därmed finns det heller
ingen särskilt avsatt tid för frågorna. Man hade i många fall velat ha konkreta
arbetsbeskrivningar att arbeta utifrån.
Ett problem man identifierat är att anhörigstödsparagrafen i socialtjänstlagen inte spridit sig
fullt ut i verksamheterna.
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6.2 ”Vad fungerar bra/mindre bra inom anhörigstödet idag?”
6.2.1 Äldreomsorgen
Träffpunkt Seniorkafet var enligt World Cafét ett av de bästa exemplen på vad som fungerar
bra inom anhörigstödet idag. Träffpunkten är en naturlig mötesplats och nästan 9000
besökare besöker träffpunkten varje år. Vidare nämner grupperna det särskilda
”Anhörigkafé” som anordnas på Seniorkafét 1 gång i månaden och som särskilt riktar sig till
anhöriga. Ytterligare bra exempel på ett fungerande anhörigstöd var:
 Taktil massage. Anhöriga i Skara har rätt till fem kostnadsfria massagetillfällen
/halvår. Verksamheten organiseras av särskilt utbildad personal.
 Studiecirklar för anhöriga anordnas 2-3 gånger/år. Det finns idag ett tiotal aktiva
anhöriggrupper i Skara. Vissa av dom har träffats kontinuerligt i över tio års tid.
 Att det pågår en kartläggning av anhörigstödet vilket man tror kan vara positivt för
framtiden.
 Den kostnadsfria avlösningen i hemmet där anhöriga får 15 timmars kostnadsfri
avlösning i hemmet per månad.
Det som gruppen lyfte fram på minussidan var:
 Man tycker inte det finns någon feedback på t.ex. massagen vilket hämmar
utvecklingen av den verksamheten.
 Man efterlyser mer information och marknadsföring kring anhörigstödet,
anhörigcirklarna samt vad som erbjuds inom anhörigstödet.
 Anhörigombuden och deras roll och uppgift är i många fall oklar i verksamheterna.
 Det upplevs bland många anhöriga som en hög tröskel att gå över för att våga besöka
seniorkafét. Det skulle behövas någon form av ”mentor verksamhet” för att lotsa in
vissa på Seniorkafét.
6.2.2 AFF
Den nya samordnaren för anhörig- och föreningsfrågor inom AFF lyfts fram som ett gott
exempel på ett väl fungerande anhörigstöd inom AFF. Engagemang i anhörigfrågor har
genom tjänsten spridit sig i verksamheterna som på allvar börjat arbeta mer aktivt med
anhörigfrågor. Samtalsstödet inom AFF anses väl fungerande och det finns tydlig
information tillgänglig på boendena och träffpunkterna. Anhörigträffar med föräldrar
anordnas regelbundet på olika teman. Även detta World Café pekade på det positiva med att
en kartläggning pågår. På minussidan ansåg man att informationsbiten har ett fortsatt behov
av utveckling och man eftersöker en större tydlighet i informationen. Anhörigombudens roll
behöver klargöras än mer och även deras arbetsuppgifter. Ett förslag som diskuterades var
att kartlägga de anhörigas behov mer konkret inom AFF, exempelvis genom att anordna ett
särskilt World Café för anhöriga. Vidare ansåg man att hemsidan behöver förtydligas. Det
finns en arbetsgrupp för anhörigstöd inom AFF sedan flera år tillbaka. Grupperna ansåg att
gruppen behöver utvecklas och peppas så att man får upp engagemanget mer i den.
6.2.3 IFO
I World Cafét för IFO lyfts personalen fram som goda exempel på ett fungerande
anhörigstöd. Det finns generellt en stark vilja och ett stort engagemang bland personalen att
stötta anhöriga i vardagen. Samtidigt tycker man det finns mycket idéer som man skulle
kunna utveckla. Exempel var ”Case Management metoden” som man anser kan utvecklas
som en metod inom anhörigstödet. Samtidigt som det finns starkt engagemang och en stor
vilja att jobba med anhöriga anser man inte att det arbetas aktivt med anhörigfrågor idag.
Anledningen är att det saknas riktlinjer, tid och mandat för hur man skall arbeta med
anhörigfrågor. Det finns heller ingen specifik budget för anhörigstöd motsvarande den inom
äldreomsorgen eller AFF.
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På minussidan nämns vidare att man behöver jobba mer med nätverk kring anhörigfrågan,
exempelvis med andra kommuner och genom att byta erfarenheter och idéer. På
informationssidan saknar man konkret information om anhörigstödet i form av broschyrer
eller foldrar etc. Personalen behöver mer utbildning i anhörigstöd. Man anser att
verksamheterna borde undersöka möjligheterna att införa anhörigombud med modell från
AFF och äldreomsorgen.
6.3 ”Vilka utvecklingsbehov finns gällande anhörigstöd idag?”
6.3.1 Äldreomsorgen
World Cafét lyfte fram ett par punkter där det ansågs finnas ett utvecklingsbehov. Framförallt
diskuterades informationsfrågan och hur information om anhörigstödet sprids inom
verksamheterna. Man bör i högre grad se till att det finns informationsblad i samtliga
verksamheter och att personal och anhörigombud är aktiva med att förmedla denna
information. Tillgänglig information bör delas ut på rutin till anhöriga så fort man kommer i
kontakt med dom. Ett annat problem var att informationsblad om aktiviteter och stödformer
ofta saknas eller är inaktuella på de särskilda boendena.
Samverkan med primärvård och länssjukvård förekommer inte i Skara i anhörigfrågor.
Grupperna poängterade vikten av att i framtiden utveckla ett sådant samarbete i syfte att nå
anhöriga tidigare. De senaste åren har frågan om anhörigstödjare bland personalen inom
kommunen diskuterats samt möjligheterna att erbjuda dessa ett särskilt anpassat stöd.
World Cafét föreslog på detta område särskilda och personalanpassade studiecirklar för
denna målgrupp. Bland de övriga punkter som diskuterades på äldreomsorgens World Café
med behov av utveckling var:
Mer tillgång till växelvård och utökad hemtjänst
Utveckla anhörigkafét på Seniorkafét. Idag är det ”bara” 2 timmar/månad.
Fler anhörigträffar inom hemvården och på boendena
Krav på anhörigombuden att de jobbar mer aktivt med anhörigfrågor samt att en
tydligare arbetsbeskrivning för anhörigombuden tas fram.
 Mer uppsökande verksamhet i syfte att nå anhöriga tidigare





6.3.2 AFF
Även World Cafét för AFF diskuterade informationsfrågan som ett utvecklingsområde.
Samtlig personal bör arbeta mer aktivt med att informera om anhörigstödet. Vidare ansåg
man att det bör erbjudas studiecirklar som i högre grad anpassas till de varierande
målgrupper som finns i verksamheterna. Exempelvis föreslogs cirklar som utformas efter
diagnosen på den de anhöriga sköter om. Samtalsstödet inom AFF lyfts ofta fram som ett gott
exempel på anhörigstöd. Trots att det fungerar väl idag bör det utvecklas. Fler möjligheter till
samtalsstöd bör erbjudas. Samtalsstödet är dessutom uppskattat och efterfrågas i hög grad
varför det bör prioriteras som stödform. För anhöriga är det ofta en hög tröskel till
anhörigstödet och en lång väg innan man är mottaglig för stödet. Därför ansåg gruppen att
motivationsarbete är ett viktigt område framöver. Bland personalen finns det flera som själva
befinner sig i en anhörigsituation. Frågan om hur man kan stötta dessa i sitt anhörigskap har
diskuterats under en längre tid. World Cafét menade att fortsatt dialog på detta område är
viktig. Och att man på sikt bör utveckla särskilda stödformer för personalen som en
personalvårdsinsats.
6.3.3 IFO
Som tidigare nämnts upplevde gruppen att anhörigstöd som fråga ”stannat av” i
verksamheten det sista året. Verksamheterna har genomgått ett förändringsarbete och man
menar att anhörigstödet har fått stå tillbaka för andra frågor. Gruppen diskuterade vikten av
att det finns ett tydligt mandat att jobba med anhöriga i verksamheten vilket saknas idag. Ett
tydligt mandat skulle innebära fler möjligheter att avsätta konkret tid för anhörigstöd.

33

Mandatet bör komma från chefshåll. En grupp föreslog att det också arbetas fram lokala
anvisningar för anhörigstöd på samma sätt som det finns anvisningar gällande våld i nära
relationer. I tidigare års kartläggningar har det fastslagits att anhörigstöd som definition inte
är helt okomplicerad inom IFO. Internt föreslås att man initierar en bred dialog i
verksamheten på området anhörigstöd och att man tydligt utreder vad anhörigstöd betyder
för IFO specifikt.
En bred diskussion skulle gynna det framtida arbetet med anhörigstöd och kunna väcka nya
tankar i samtliga verksamheter. Slutligen poängterades vikten av att öka samarbetet mellan
enheterna samt vikten att nätverka i större grad. Inte bara internt inom IFO utan även mer
externt mot föreningar av olika slag. Nätverken som redan finns inom IFO har
utvecklingspotential.
6.4 Jämförelser World Caféer/Fokusgrupper 2010-2013
Sammanfattningsvis framgår det av World Caféerna att synen på information som fråga och
dess vikt för ett fungerande anhörigstöd genomgått en förändring i Skara. I 2010 års
fokusgrupper besvarades frågan om vad som var viktigast och minst viktigt för ett effektivt
och väl fungerande anhörigstöd. Informationsfrågan prioriterades genomgående lägst av
samtliga grupper. I årets resultat pekar två av tre World Caféer specifikt på vikten av ett
tydligt informationsflöde. Det bör i sammanhanget betonas att fokusgrupperna 2011 delade
informationsfrågan i två områden som prioriterades olika. Det var viktigt att anhöriga får
konkret information gällande de anhörigas sjukdom, prognos och behandlingsalternativ.
Däremot ansåg man det inte lika viktigt att information om kuratorsstöd, daglig verksamhet
eller anhörigstödsaktiviteter sprids i samma utsträckning.
I äldreomsorgens World Café betonade man vikten av ett gott samarbete och samverkan med
landstinget och sjukvården i syfte att nå anhöriga tidigare. Något som också ansågs mindre
viktigt att prioritera år 2010. Årets World Caféer betonar i likhet med 2010 vikten av
engagerad och kunnig personal. Man anser att det är av stor vikt att personalen är engagerad
och aktiv med att sprida information till anhöriga. Personal bör ges ett tydligt mandat från
chefshåll att arbeta med anhörigfrågor. Tidigare nämndes att anhörigstöd som fråga anses ha
”stannat av” inom ÄO och IFO. En möjlig förklaring enligt grupperna var att samtliga
organisationer genomgått omorganisationer vilket tagit tid och resurser i anspråk.
Sammanfattningsvis var samtliga World Caféer förutom det inom AFF neutrala i sin
bedömning av anhörigstödets utveckling de senaste åren.
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7. COAT enkäter och telefonintervjuer med anhöriga
Detta kapitel redovisar resultatet av de COAT enkäter som anhöriga inom respektive omsorg
besvarat samt de telefonintervjuer som genomförts. Dataanalysen av enkätsvaren har
genomförts av företaget Contextio Ethnograpic på uppdrag av NkA Kalmar. Nedanstående
redovisning inleds därför med en beskrivning av tillvägagångssättet samt hur dataanalysen
genomförts. Tillvägagångssättet diskuteras även specifikt för telefonintervjuerna nedan. I
kapitel 7.4 diskuteras sedan eventuella skillnader mellan årets resultat och tidigare års
resultat på motsvarande enkäter och intervjuer.
7.1 Tillvägagångssätt och dataanalys
Totalt skickades 78 enkäter ut till anhöriga från samtliga tre områden. Sammanlagt 36
besvarade enkäter kom tillbaka vilket ger en svarsfrekvens på 46 procent (se tabell 1).
På grund av enkätens utformning var det svårt att i dataanalysen särskilja vilka områden de
anhöriga tillhört. Exempelvis saknades alternativet ”förälder” i enkäten vilket gjorde att flera
föräldrar felaktigt kryssade i att de var barn till den vårdade/närstående. I dessa fall framgår
det i kommentarerna att de faktiskt var föräldrar. Detta innebär att det faktiska antalet
föräldrar till barn kan vara större än vad som redovisas i tabell 1. Majoriteten av de svarande
var som förväntat äldre make/maka samt i några enstaka fall vuxna barn som vårdar äldre,
ofta med demens eller strokediagnoser.
Tabell 1. Kön, ålder och relation till den vårdade hos de anhöriga som besvarat enkäten
Kön

Totalt

Kvinna

Man

23

13

36

50-64
65-79
80-

6
15
2

3
8
1

9
23
3

Relation till den vårdade, n=36
- Make/maka/partner
- Syskon
- Barn
- Förälder

16
1
6
0

10
1
0
2

26
2
6
2

Bor i samma hushåll, n=35

14

8

22

Kön, n=36
Ålder, n=35

En slutsats enkäten är att påtagligt många anhöriga genomgående svarat att frågan som
ställts inte berör dom (se tabell 6-10). Exempelvis ansåg 12 av 36 svarande att frågan om i
vilken mån man som anhörig är nöjd med den hjälp man får med de fysiska och praktiska
aspekterna av sitt vårdande inte berörde dom personligen. Svaren är svårtolkade då frågorna
varit anpassade för anhöriga och deras vardagssituation. Anhöriga befinner sig i varierande
vardagssituationer beroende på om man förvärvsarbetar eller inte och beroende på ålder och
övriga vardagsbetingelser. Detta skulle kunna vara en möjlig anledning till att vissa ansett att
frågan inte är relevant för just dom.
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Avvikelser i svaren skulle även kunna härledas till vilken form av anhörigsituation man
befinner sig i samt eventuell bakgrundsbetingelser i anhörigskapet. I fråga om exempelvis
psykiatriska diagnoser, missbruk eller olika sociala problem i vardagen skulle frågan om
fysiska aspekter av vårdandet således vara irrelevant för anhöriga. Att antalet anhöriga som
ansett vissa frågor vara irrelevanta för dom kan i vissa fall också tyda på att anhöriga inte tar
del av några stödformer som man identifierar som anhörigstöd i vardagssituationen.
Sammanfattningsvis innebär de avvikande svaren i kombination med att information saknas
om vilka områden de svarande tillhört, att enkäterna är svårtolkade. Det bör även noteras att
det låga svarsunderlaget innebär att individuella skillnader i svaren får ett stort genomslag i
dataanalysen. Nedanstående genomgång av enkätsvaren bör därför tolkas indikativt.
7.2 Resultat COAT enkäter
7.2.1 Vårdberoende hos den närstående (som man vårdar)
Drygt 50 % av de närstående som omfattas av enkätsvaren har ett ”mycket stort” behov av
vård i vardagen. Övriga har ett ”måttligt” behov
7.2.2 Livskvalitet hos den anhörige
De anhörigas upplevelse av ”livskvalitet” i vardagen och i relation till sitt anhörigskap är
relativt positiv (se tabell 3). En majoritet av de tillfrågade, ca 65%, svarar att man upplever
livskvalitet enligt de uppställda alternativen ”mer än hälften av tiden”. Ca 75 % svarar att
man lever ett ”liv fullt av aktiviteter som intresserar dom”. Antalet anhöriga som angav att
de upplevde det motsatta var samtidigt drygt 37 % . Ca 23% svarar att de ”sällan” känner sig
pigga och utvilade. Lika många svarade att de är pigga och utvilade ”mindre än hälften av
tiden” i sin vardag. Som helhet ansåg drygt 45% av de tillfrågade att de kände sig ”aktiva och
starka”, samt ”pigga och utvilade” mindre än hälften av tiden i vardagen.
7.2.3 Hälsa och livskvalitet som helhet hos den anhörige
Som helhet bedömer en majoritet av de tillfrågade, ca 58%, att deras hälsa och livskvalitet är
bra eller mycket bra (se tabell 4). Drygt 35% av de tillfrågade upplevde varken bra eller dålig
livskvalitet och hälsa. Endast 2 av 36 ansåg att man upplevde dålig hälsa. Samtidigt ansåg 7
anhöriga att man upplevde dålig livskvalitet.
7.2.4 Nöjdhet med den stöd och hjälp som ges till de anhöriga som helhet?
Hälften av de svarande anger att man som helhet är nöjd med det anhörigstöd man tar emot
för egen del (se tabell 5). Ungefär”. 21 % av de anhöriga ansåg samtidigt att man var
missnöjda med anhörigstödet och hjälpen som erbjöds.
7.2.5 I vilken mån man som anhörig är nöjd med den information man får?
Svaren ger en överlag positiv bild av hur anhöriga upplever kommunens information (se
tabell 6). 50% ”instämmer helt” med påståendet att man är nöjd med informationen
angående den närståendes sjukdom
samt det tillgängliga stödet. Vad gäller
bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel, ekonomiskt stöd etc. skiljer sig bilden och man kan
se att färre av de svarande ansåg sig vara helt tillfredsställda med informationen. I flera
påståenden har lika många svarat att de inte instämmer med påståendena. Påtagligt många
har också svarat att frågan inte berör dom personligen. 13 av 35 anhöriga ansåg exempelvis
inte att frågan om bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel berörde dom personligen.
Något som skulle kunna indikera att de närstående inte varit i behov av några särskilda
tekniska hjälpmedel och att den närstående inte varit i behov av den information som anges i
påståendena.
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7.2.6 I vilken mån är anhöriga nöjda med den hjälp de får?
Av svaren kan man konstatera att 12 av 35 tillfrågade inte ansåg att frågan om vilken hjälp
man får med de fysiska/praktiska aspekterna av vårdandet berörde dom. Den höga siffran
kan på motsvarande vis som ovan antyda att de svarande inte befinner sig i en
anhörigsituation där den närstående behöver fysisk eller praktisk hjälp i vardagen. I tabell 5
kunde man se att drygt 50 % var nöjda som helhet med det stöd man får som anhörig. I tabell
7 ser man mer att anhöriga överlag är förhållandevis nöjda både med de fysiska och
känslomässiga aspekterna av stödet samt med möjligheterna att tala öppet om sin roll som
anhörig. Det bör samtidigt noteras att upp till 34% av de svarande inte alls instämde med
påståendena.
7.2.7 I vilken mån man är nöjda med det ekonomiska stöd man får som
anhörigvårdare?
I Skara Kommun erbjuds inte något ekonomiskt stöd till anhöriga sedan flera år. Att 80% av
de svarande angett att man inte alls är nöjda med det ekonomiska stöd man tar emot eller att
frågan inte berör dom är därför inte överraskande. Fem personer svarade ändå att man var
delvis eller helt nöjd med det ekonomiska stöd man får som anhörig. Det framgår inte av
svaren vad det är för ekonomiskt stöd man avsett i svaren.
7.2.8 I vilken mån bidrar hjälpen och stödet man får som anhörig till att göra
livet bättre för en själv och de närstående?
Ett antal frågor ställdes till de anhöriga rörande det stöd och den hjälp man tar emot i syfte
att förbättra vardagen för en själv och ens närstående (se tabell 9). På frågorna om i vilken
mån man instämmer med att det erbjudna stödet verkligen bidragit till en högre livskvalitet i
vardagen är svaren svårtolkade. Exempelvis svarar drygt 40-50% av de tillfrågade att de
instämmer helt med påståendet att stödet bidragit till att göra livet bättre för den närstående.
Stödet har bidragit till att man kunnat fortsätta att vårda och till att man själv skall må bra
och kunna bibehålla sin hälsa (se tabell 9). Samtidigt har en majoritet av de tillfrågade i flera
fall antingen svarat att de inte alls instämmer med påståendena eller att frågan inte alls berör
dom. Drygt 40 procent svarade att frågan om i vilken mån det stödet man får bidrar till att
man kan planera bättre för framtiden inte berörde dom alls. På frågan om möjligheterna att
kunna fortsätta arbeta var motsvarande siffra drygt 75 procent. I det senare fallet är en trolig
förklaring att majoriteten av de svarande varit äldre och pensionärer som inte
förvärvsarbetar varför frågan om arbete inte varit relevant. I övriga fall är svaren mer
svårtolkade.
7.2.9 I vilken mån den hjälp och stöd som erbjuds bidrar till att ge den anhöriga
ett avbrott i vårdandet
Drygt en tredjedel av de svarande har angett att frågan inte berör dom personligen (se tabell
10). Av de som besvarat påståendena ser man att drygt var tredje anhörig instämmer helt
med att stödet bidragit till att man kunnat ha ett eget liv vid sidan om vårdandet. Ungefär var
femte instämmer inte alls med påståendet.
7.2.10 Kvalitén i den hjälp och det stöd som erbjuds
Överlag tycks de anhöriga vara nöjda med kvalitén på det stödet som erbjuds. I tabell 11 ser
man att en majoritet anser att stödet stämmer med det man kommit överens om, att man blir
bemötta med värdighet och respekt av personalen och att stödet man får ger god valuta för
pengarna. På frågan om hur man som anhörig involveras planering och beslut kring den
närstående kan man samtidigt se att drygt en tredjedel av de tillfrågade inte alls anser att
man är särskilt involverade i den processen. Nästan lika många anser att stödet inte följs upp
så ofta man skulle vilja. På liknande sätt som tidigare har flera anhöriga svarat genomgående
att frågorna inte berör dom personligen.
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7.3 Resultat av telefonintervjuer med anhöriga
7.3.1 Tillvägagångssätt
Telefonintervjuerna i Skara genomfördes under november och december 2013 av Veronica
Gunnarsson och Eva Sennemark från företaget Contextio Ethnograpic på uppdrag av NkA
Kalmar. Frågorna som ställts har utgått ifrån tidigare material och har handlat om vilket stöd
och hjälp anhörigvårdarna får från kommunen idag, hur stödet fungerar och vad som kan
förbättras. För att kunna se om anhöriga har noterat en förändring i kommunens stöd under
de två år som passerat sedan förra intervjutillfället har telefonintervjuerna kompletterats
med en fråga kring just detta. Intervjuguiden togs fram i samråd med NkA och har delats in
kommunvis för att kunna återkoppla till kommunernas olika stödinsatser.
Samtalen till anhörigvårdare i Skara kommun gjordes utifrån en lista på personer som
meddelat att de kan tänkas medverka i uppföljningen. Antalet personer som funnits att tillgå
har varit litet och det har inte funnits tillräckligt med personer att intervjua och inga reserver.
Detta har kraftigt begränsat undersökningen. Till följd av det begränsade urvalet och för att
skydda informanterna ges ingen redovisning av de enskilda intervjuerna. Inte heller någon
uppdelning i de olika områdena görs för att undvika identifiering.
Telefonintervjuerna spelades in på band. Utvärderaren lyssnade därefter igenom
intervjuerna och skrev ut dem i sammanfattad form. En tematisk analys har genomförts, där
svar av samma karaktär sammanfattats under olika rubriker eller avsnitt. Citat har plockats
ut för att illustrera de teman som framkommit genom analysen.
Sammanlagt intervjuades elva anhöriga i Skara kommun, tre män och åtta kvinnor. En av de
intervjuade var anhörigvårdare till en förälder, två till sitt barn och åtta vårdade och stöttade
sin make/maka. Nio av de intervjuade tillhörde område Äldreomsorg och två område
Funktionshinder. Således intervjuades ingen anhörig inom området IFO. De intervjuade
hade vårdat sina närstående mellan ett och 46 år, och de intervjuade var i 40-årsåldern upp
till 83 år.
7.3.2 Kommunens anhörigstöd
Skara kommun erbjuder sina anhörigvårdare olika former av avlastning, dels i hemmet och
dels genom dagverksamhet, korttidsboende (trygghetsboende) och permanent boende såsom
gruppboende. De erbjuder även avlastning i form av personlig assistans, ledsagning och
daglig verksamhet. Anhöriga erbjuds även samtalsstöd, taktil massage, subventionerat
träningskort och möjlighet att åka på rekreationsresor. Anhörigvårdare som tillhör området
äldre har tillgång ett seniorcafé och studiecirklar.
Alla elva intervjuade uppgav att deras närstående hade någon form av stödinsats från
kommunen, men några ansåg inte att de fick stöd för egen del och en av de intervjuade visste
inte ens om att han/hon räknades som anhörigvårdare. Tre av de intervjuade bodde inte
längre med sin anhörige och en närstående hade vid intervjutillfället nyligen avlidit. Tre av
anhörigvårdarna var mycket nöjda med det stöd de fått och ansåg att de fick det stöd de
behöver.
Jag har fått allt stöd som man kan få. Jag är jättebelåten. Och det är inte bara
som jag säger, det är som jag känner. Det har fungerat, allt har fungerat
jättebra”
Vi får stödet som vi vill ha egentligen. De kommer och duschar XX två gånger
i veckan och sen får jag en avlösning på onsdagar klockan tolv när jag kan
åka ut på idrott eller nåt sånt. Och sen är XX på korttidsboendet fyra dagar i
månaden. Det är det stödet som vi har och det är det vi vill ha. Vi kan få mer
om vi vill, men det räcker så här så länge i alla fall.
Jag är jättenöjd, och det är inte bara som jag säger utan hela vår familj säger
likadant.
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Flera av anhörigstödjarna fick avlastning i hemmet av någon form, tre hade hemtjänst, två
personlig assistans/ledsagning och fyra dagligverksamhet för deras anhörige. En av dem som
hade hemtjänst beskrev att det inte bara var den praktiska hjälp han/hon fick av personalen
som var viktig utan även den trygghet det innebar för han/hon och dennes familj att veta att
det kom någon och tittade till dem dagligen.
De tittar in varje morgon, de sköter XX medicin, så jag slipper tänka på det,
och mina barn vill att de ska titta in varje morgon och se att jag fungerar. Det
är det de tänker på mest. För om det händer något med mig så kommer XX
sig inte för att kanske att ringa ambulans eller någonting sådant där. Så det
är en trygghet de har. Och sen har de hjälpt XX med stödstrumpor och så där.
Det fungerar. Och sen kommer de och tvättar håret på XX och duschar henne
en gång i veckan. Och sen har XX en promenad, de tar en promenad, en gång i
veckan.
Den tid som anhörigvårdarna hade sin anhörige på daglig verksamhet beskrevs av några som
en tid för egen rekreation och återhämtning.
Det stöd jag har är att XX tre dagarna i veckan - måndag, onsdag, fredag - är
på dagvård. Mellan halv tio och halv fyra. Och även på lördag har det blivit nu
att han får komma mellan tio och tre. /…/ Det är en himla tur att jag har det,
för annars skulle jag bli tokig. Det är tur att jag har det. Och när de har stängt
dörren och XX åker iväg med bussen är det jätteskönt alltså.
Flera av de anhörigstödjare som hade hjälp i hemmet upplevde att det stundtals var jobbigt
att ha personer hemma hos sig även om det var en nödvändighet för att deras anhöriga, och
de själva, skulle må bra. Att det känns ovant och lustigt att ha någon i sitt eget hem var även
en anledning som gavs till att några av de intervjuade hade tackat nej till stöd i hemmet fast
de egentligen hade behov av det.
Det är jobbigt att ha folk här hemma också. Man vill ju vara lite själv också,
men ibland blir det tungt.
Jag håller ganska mycket på min integritet och jag skulle vara väldigt störd av
att någon kom tror jag, dagligen och kom och styrde och ställde överallt. Det
skulle vara lite svårt, som jag är nu.
Två av anhörigstödjarna hade avlastning via korttidsboende vid de tillfällen de hade
inplanerade resor eller liknande aktiviteter. En av de intervjuade nyttjade växelvård där den
anhörige fick avlastning några dagar i månaden.
I Skara kommun finns en anhöriggrupp för dem som stöttar och vårdar anhöriga inom
område Äldreomsorg. Tre av de intervjuade hade deltagit i någon av de aktiviteter och träffar
som erbjöds via anhöriggruppen. En av dem hade slutat gå till träffarna då han/hon inte
tyckte det gav något.
Jag får det stödet att vi var kallade till en grupp där vi gick en termin och det
kostade ingenting. För närstående.
Två av de intervjuade hade avböjt deltagande i aktiviteter som riktar sig till anhöriga i form
av anhörigträffar, caféer och grupper då de upplevde att det bara förvärrar att prata om de
svårigheter de lever med.
Jag ser inget behov av att sitta och älta det här med andra. Jag tycker det
bara blir värre då, nästan. En del blir hjälpta av det, men det blir inte jag.
Fyra av deltagarna gick regelbundet eller hade vid enstaka tillfälle fått taktil massage vilket de
tyckte ”fungerar jättebra, det känns lite lyxigt”. Ytterligare två hade ansökt om att få taktil
massage men hade ännu inte fått klartecken.
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Jag sa att det skulle vara underbart skönt att få massage, men det har inget
hänt. Men det är väl det enda erbjudandet jag i så fall har fått under de här
åren (utan att behöva söka det själv).
Tre av anhörigstödjarna hade varit på de rekreationsdagar som kommunen erbjuder och de
upplevde att det var en välbehövlig återhämtning.
Jag fick en må-bra-dag. Det var en dag som vi fick äta och prata igenom saker
med mer anhöriga då. Det var jättebra.
Två av de intervjuade hade inte kunnat vara med på reaktionsdagarna fast de velat då de inte
kunnat få avlastning i samband med att de lämnar hemmet.
Det är ju det, att då ska man ju ha någon hemma till XX också.
En av de intervjuade hade subventionerat träningskort och två hade deltagit vid en eller flera
studiecirklar. En av dem som varit på studiecirklarna var dock inte nöjd med dessa eftersom
han/hon upplevde att cirkeln handlade om hur jobbigt det är att leva med någon som
behöver ständig tillsyn och vård. Han/hon menade att det bara förstärkte det jobbiga i
hans/hennes situation.
Jag var på ett par men det stod mig upp i halsen. Jag tyckte att det räckte det
som hände hemma.
Två av de intervjuade uppgav att de fick stöd från annan intresseorganisation och två hade
fått samtalsstöd. En majoritet av de intervjuade anhörigvårdarna upplevde att de hade ett bra
stöd från både familj och vänner. Några av de intervjuade hade dock inte sin närmaste familj
boende i närheten och kunde därför inte bli avlastade i vardagen. De flesta uppgav att de
hade goda vänner som de kunde samtala med om sin situation. Samtidigt som flera av
anhörigvårdarna värdesatte sin familj och sina vänner var de på gränsen för vad de orkade
med och beskrev att resultatet blev att deras eget sociala umgänge skurits ner rejält den deras
anhöriga insjuknat.
Det man missar nu för tiden är ju den här sociala biten med henne. Man blir ju
inte hembjuden så mycket nu för tiden. Det är ju lite såna saker, men det är ju
förståeligt också.
Man får inte mycket egen tid.
7.3.3 Behov av stöd
Fyra av anhörigvårdarna var nöjda med det stöd de hade och upplevde att de fick den hjälp
de bad om.
Jag tycker jag får det stöd jag vill ha. Och vill jag ha något så är det bara att
ringa. Det är inget omöjligt här i Skara tycker jag.
Jag har hela tiden fått stödet från XX och personalen där, för dagvården
börjar ju där och sen slussas man vidare in i samma hus. Så det är där jag har
fått min stöttning.
Kommunen är alldeles strålande bra. Vad man frågar om så fixar de. Det är
bra. Mycket, mycket bra.
Två av de intervjuade hoppades få mer avlastning för att kunna få mer tid för sig själv och
återhämta sig. En av dem önskade regelbunden avlastning i form av växelvård medan den
andra var i behov av kortare tids avlastning några timmar per vecka.
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Att få den där egna tiden som skulle kännas bra. Jag får se vad jag kan få
hjälp med. Biståndshandläggaren var ganska ny så hon kände inte till så
mycket, men nu går jag ju på de här anhörigdagarna.
Jag önskar att han var borta en vecka regelbundet och att man
återkommande kunde se fram emot en period när man fick lugna ner sig,
varva ner och ta hand om huset och hinna och sitta ner. Jag jobbar och jobbar
och jobbar och sitter nästan aldrig ner och liksom unnar mig att läsa
tidningar och sånt. /…/ Jag har en vän vars XX är på växelvård två veckor
och två veckor hemma. Det låter ju helt fantastiskt. För att vårdarna ska orka
med och stå ut.
Flera av anhörigvårdarna som stöttade sin make/maka och som själva var äldre vittnade om
svårigheterna och stressen i att orka ta hand om sin närstående samtidigt med omsorg och
oro för hus och hem. De önskade därför att de hade fått mer hjälp med skötsel av hus och
trädgård, som exempelvis snöskottning och gräsklippning.
Jag får ta hand om allt, tvätta, stryka, handla, laga mat, städa, sköta
trädgården, sköta huset, besiktiga bilen. /…/ Så man får verkligen vara en
stålmänniska för att inte klappa ihop. Det kan jag tala om.
En av de intervjuade som via intervjun blev informerad om att han/hon hade rätt till ett
subventionerat träningskort skulle ansöka om detta.
7.3.4 Information
Fyra av de intervjuade tycker att de har fått den information de behöver och ytterligare en
tyckte hon fick information men hade velat ha ännu mer. Tre av de intervjuade menade att
information om vilket stöd de kan få främst kommer från andra anhöriga eller vårdpersonal
och inte från kommunen.
När (våra anhöriga) badar då sitter vi och pratar i en och en halv timme, och
då får man veta jättemycket. De har så lång erfarenhet för deras (anhöriga)
har haft stroke i många, många år. Så man får mycket stöd därifrån. Och
mycket information.
Jag har ingen att vända mig till utan de jag kommer i kontakt på dagvården
som XX går på.
Två av de intervjuade uppger att de inte fått någon information alls om vilket stöd de kan få
som anhörigvårdare och två av de intervjuade svarade inte på frågan.
7.3.5 Förändringar på två år
Två av de intervjuade upplevde att stödet är som förut och att de inte dragit ner på något utan
de får det de vill ha.
De har ju inte dragit in på någonting alltså.
Nej, det kan jag inte svara på därför att det har inte varit några bekymmer
någon gång.
De övriga nio kunde inte svara på frågan om förändring av stödinsatser. Detta då de antingen
inte varit i behov av stöd så länge eller för att den anhöriges situation ändrats så mycket att
det är svårt att veta vilket stöd de hade kunnat få tidigare. För en hade stödet minskat då
dennes anhörige hade blivit bättre det senaste året på grund av bättre mediciner och
behandling.
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7.4 Jämförelse med resultatet gällande år 2010
Svarsfrekvensen på COAT enkäten var högre i sista årets kartläggning trots att färre enkäter
skickades ut till anhöriga. Det begränsade enkätutskicket och låga antalet besvarade enkäter
har medfört att resultaten varit svåra att tolka mer än indikativt. Svårigheterna med att locka
anhöriga inom IFO att ställa upp på intervjuer och enkäter var motsvarande även i år. Ingen
av de intervjuade kom i år från området IFO. Försvårande har även varit att samtliga tre
områden slagits samman i slutanalysen. Då man 2010 kunde dra vissa slutsatser utifrån
vetskapen om hur många från respektive område som omfattas av svaren kunde man i år inte
göra motsvarande. I jämförelse mellan åren kan man se tydliga likheter i svaren på flera
områden. I vissa fall kan man notera en något positivare bild där fler av de svarande
uttrycker sig i positiva ordalag avseende anhörigstödets olika former, kvalitén på
anhörigstödet och möjligheterna till egen tid i vardagen. 2010 års kartläggning visade att
drygt 43% av de tillfrågade upplevde livskvalitet ”mindre än hälften av tiden”. I årets
kartläggning var motsvarande siffra 37%. Fortfarande är siffran över de som ger uttryck för
ett större stödbehov förhållandevis hög. Drygt 30% av de svarande instämmer inte alls med
påståendena att stödet underlättat för dom i vardagen.
Det är påtagligt att så pass många av de svarande angett att flera frågor inte berört dom
personligen. Frågorna har i möjligaste mån anpassats för målgruppen anhöriga. Att flera inte
ansåg att frågorna varit relevanta för dom personligen indikerar att valet av frågealternativ
inte fångat de anhörigas svar i full utsträckning. Motsvarande gick att se även 2010 då drygt
45% av de tillfrågade i vissa fall inte ansåg att frågan berörde dom.
Stödformer som korttidsplats, växelvård och kostnadsfri avlösning är uppskattade.
Telefonintervjuerna visar med tydlighet att stödformerna fyller ett behov av avlastning i
vardagen. Intervjuerna visar att stödformerna påverkar de anhörigas möjligheter till egen tid
i vardagen och möjligheter att slappna av. Även om man är överlag är nöjda med det stöd
som erbjuds efterlyser anhöriga som intervjuats mer avlastning i vardagen än vad man kan få
idag. Samtalsstödet lyfts fram som viktigt. Anhöriggrupperna är särskilt viktiga då de
erbjuder möjligheter till reflektion och samtal med andra i liknande situation.
I likhet med 2010 kan man se att anhöriga inte upplever att informationen fungerar
tillfredställande i alla fall. Medan vissa upplever att de får all information de behöver
upplever andra att det är svårt att veta vart man skall vända sig om man behöver stöd och
vilket stöd som är tillgängligt. I flera fall hade information om tillgängligt anhörigstöd
kommit från vänner och bekanta snarare än från kommunen eller från personalen. Anhöriga
hade i vissa fall också upplevt en avsaknad av anhörigstöd. Samtidigt har man kunnat
konstatera att det efterfrågade stödet funnits tillgängligt och att det i de flesta fall också varit
flexibelt och anpassningsbart efter individens behov. Frågan om och hur anhöriga nås av
information om tillgängligt är således central för hur man når målgrupperna.
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8. Diskussion
Målet med studien har varit att under tre år, mellan 2010 och 2012, studera hur
anhörigstödet gestaltar sig och organiseras inom socialtjänstens olika verksamheter i Skara.
Men även hur anhörigstödet utvecklas samt hur det uppfattas av huvudintressenterna, dvs de
anhöriga själva.
En positiv slutsats i projektet är att samtliga studerade verksamheter erbjuder anhörigstöd.
Utbudet av stödformer i hög grad mellan omsorgerna. Från IFO där det i huvudsak utgörs av
samtalsstöd till äldreomsorgen med en bred och flexibel portfölj med tillgängliga stödformer.
Anhörigstödet visar också en positiv utveckling, särskilt inom AFF där man förtydligat
anhörigstödet genom en särskild samordnartjänst för anhörigfrågor. Detta har medfört att
kunskapen om anhörigfrågor inom verksamheten tycks ha ökat under projekttiden samt även
engagemanget. Positivt är också att studien i sig självt tycks skapat nya dialogforum och
diskussionsformer för anhörigfrågor på bred front inom socialtjänsten. Tillsammans har man
genomfört olika aktiviteter mot målgrupperna.
Samtidigt som man kan konstatera att anhörigstöd erbjuds i samtliga verksamheter tycks
kännedomen om tillgängliga stödformer och anhörigstöd variera i hög utsträckning i och
mellan verksamheterna. Det tycks som att anhörigfrågorna påverkas av den lokala chefens
personliga engagemang samt hur mycket tid som avsätts för anhörigfrågor. En generell
svårighet under projekttiden har varit att få fullständiga svar på enktäterna som skickats ut. I
årets enkätutskick besvarades exempelvis endast hälften av de utskickade enkäterna inom
äldreomsorgen. I vissa fall var enkätsvaren ofullständiga då man inte besvarat alla frågor. I
andra fall beskrevs ett anhörigstöd som inte överrensstämmer med den bild som målats upp i
första årets kartläggning. Det föreföll således som att de svarande inte känner till
anhörigstödet som faktiskt erbjuds. Vidare fanns det i svaren ingen naturlig koppling mellan
den lokala verksamhetens anhörigstöd och anhörigsamordnaren som har en central och
övergripande roll i anhörigfrågor. En trolig förklaring är att man valt att besvara enkäterna
utifrån sin specifika verksamhet istället för att se sin verksamhet som en del av en helhet
inom anhörigstödet. En central slutsats i denna kartläggning är därför att det varit svårt och
ibland inte möjligt att i full utsträckning besvara de frågor som ställts i projektet.
Anledningarna är följande:
 Projektets metod har i hög utsträckning utformats utifrån tidigare kartläggningar på
äldreområdet vilket inneburit svårigheter att väcka intresse för projektet och att
förankra det i samtliga verksamheter. Projektet uppfattades tidigt som
”äldreorienterat”.
 Begrepp som ”anhörig” och ”närstående” används inte naturligt i samtliga
verksamheter. Detta har inneburit en begreppsförvirring.
 Generella svårigheter att nå anhöriga. Framförallt inom IFO. Överlag en låg
svarsfrekvens på enkäter och telefonintervjuer.
Av ovannämnda anledningar är innebörden i resultaten och hur omfattande de är ofta svåra
att tolka och bedöma. Det tycks således som att de för projektet tillgängliga verktygen inte
varit tillräckliga för att utforska anhörigstöd inom så pass skiljda verksamheter inom
socialtjänsten. Skillnaderna mellan verksamheterna är påtagliga vad gäller erfarenhet och
kunskap i anhörigfrågor och effekterna i kartläggningen var tydliga då det var svårt att väcka
intresse för projektet och att få svar på frågor. Dessutom skiljer sig anhörigskapets
betingelser i fråga om missbruk eller psykisk sjukdom där målgrupperna ofta omgärdas av
skamkänslor och en vilja att inte framträda offentligt. Framtida kartläggningar på området
bör därmed i högre grad ta hänsyn till skillnaderna mellan omsorgerna. Inom framförallt IFO
bör man intitialt också föra en vidare dialog om vad anhörigstöd innebär för verksamheten
och hur man på ett mer effektivt sätt kan arbeta med dessa frågor utifrån sina förusättningar.
Anhörigstödet uppfattas i de allra flesta fall som positivt av de anhöriga. Särskilt positiva är
anhöriga i fråga om det fysiska stödet till den närstående.
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Samtidigt uttrycker drygt var tredje tillfrågad en låg tillfredställelse av de personliga och
känslomässiga behoven. Resultatet överraskar särskilt för målgruppen äldre då man arbetat
länge med anhöriga och där utbudet av stödformer i mångt och mycket är fokuserat på den
anhörigas känslomässiga behov. Studien peka på ett behov av att framtidens anhörigstöd är
flexibelt och anpassningsbart specifikt för individen. En framkomlig väg mot ett mera
personligt anhörigstöd skulle kunna vara de personliga stödplaner som föreslogs i första årets
kartläggning. Stödplaner är ett verktyg inom anhörigstödet som flera kommuner börjat
arbeta med men som ännu inte funnit mark i Skara.
Slutligen kan man se att kartläggningen visar på ett behov av en tydligare kommunikation
och information kring det tillgängliga anhörigstödet i kommunen. Även om det är i viss mån
är naturligt att vissa anhöriga tillgodogör sig information bättre än andra är det värt att
notera att flera anhöriga fått information om tillgängligt anhörigstöd från vänner och bekanta
snarare än från kommunen eller från personalen. I de fall de anhöriga uttryckt att man
saknar vissa stödformer kan man konstatera att det efterlysta stödet faktiskt funnits
tillgängligt och att stödet i de flesta fall är både flexibelt och anpassningsbart efter deras
behov. De senaste åren har man arbetat med att ta fram gemensamma informationssidor på
kommunens hemsida gällande anhörigstödet inom hela socialtjänstens område i syfte att
förtydliga informationen. Arbetet med information bör även fortsatt ske på bred front och
inte bara genom informationsfoldrar eller skriftlig info utan även genom personal och i de
konkreta verksamheterna där man hittar de personliga mötena med anhöriga.
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9. Konklusion
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det varit komplicerat att studera anhörigstödet i
så pass skilda verksamheter inom socialtjänstens område i Skara. Trots svårigheterna har
man ändå kunnat visa att samtliga studerade verksamheter erbjuder ett anhörigstöd av
varierande form och omfång och att anhörigstödet utvecklats i positiv riktning, framförallt
inom AFF.
Äldreomsorgen har av naturliga anledningar det mest omfångsrika stödet vilket beror på att
arbetet med anhörigfrågor bedrivits där under längre tid och med stöd av statliga
stimulansmedel. Även AFF erbjuder ett variationsrikt stöd som under åren förtydligats och
effektiviserats. Verksamheten genomsyras under sista årets kartläggning av en påtaglig
optimism och framtidsanda. Man kan se tydliga tecken på att kännedomen om anhörigstödet
har ökat under projekttiden. En helt ny organisation med anhörigombud har skapats vilket är
ett konkret tecken på att man idag satser mer målmedvetet på målgruppen.
Anhörigstödet inom IFO är i huvudsak begränsat till samtalsstöd enskilt och i grupp.
Personal som intervjuats uttrycker en vilja att arbeta mer fokuserat mot målgruppen
anhöriga, men att de ofta känner att de saknas möjligheter. Framförallt efterlyser man tydliga
direktiv, arbetsbeskrivningar och ett klart mandat från cheferna att arbeta med frågorna.
Målgruppen anhöriga inom IFO har visat sig vara särskilt svår att nå. Områden som
missbruk, psykisk sjukdom och våld i nära relationer omgärdas ofta av skamkänslor och
anhöriga vill ofta inte framträda i dagsljuset. Inom såväl IFO och HO är det även så att
anhöriga kan hindras från att delta i omsorgen om den närstående om man uttryckligen sagt
att anhöriga inte skall blandas in. Det framtida anhörigstödet inom IFO skulle behöva
anpassas specifikt till de utmaningar som föreligger i verksamheten.
Anhöriga som besvarat enkäter och intervjuats uttrycker genomgående en hög
tillfredställelse med den fysiska omsorg kommunen erbjuder de närstående. Områden som
bemötande, vården personal och konkreta stödformer får genomgående höga betyg.
Samtidigt uttrycker påtagligt många att man har större behov av personligt och socialt stöd
än vad som förväntats. Resultaten är särskilt anmärkningsvärda inom äldreomsorgen där
man arbetat målinriktat mot anhöriga i flera år.
Att studien i sig självt lett till nya diskussionsforum och gemensamma aktiviteter inom
socialtjänsten är lovande för framtiden. Även om betydelsen av resultaten som nämnts är
svår att tolka har ett antal konkreta områden framkommit med utvecklingspotential och som
kommunen har möjlighet att arbeta vidare med mot ett tydligare, mera effektivt och mera
tillgängligt anhörigstöd.
 En särskild kompetensbank för anhörigfrågor skulle kunna arbeta med
implementeringen av §5 kapitel 10 om anhörigstöd i socialtjänstlagen och förankra
begreppsapparaten kring anhöriga i samtliga verksamheter. Kompetensbanken skulle
samtidigt kunna stärka verksamheterna kunskapsmässigt genom utbildning och
kontinuerlig information.
 Inom IFO där svårigheterna att nå anhöriga visat sig särskilt stora bör det framtida
innehållet i anhörigstödet utredas ytterligare. En konkret dialog kring anhörigfrågor
och vad anhörigstöd innebär för verksamheten och målgrupperna skulle långsiktigt
kunna gynna arbetet.
 Individuellt anpassade stödplaner för varje anhörig skulle ge anhöriga en konkret
möjlighet att uttrycka sina personliga stödbehov och påverka innehållet i sitt
anhörigstöd i högre utsträckning.
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Bilaga: Resultat COAT Enkäter
Tabell 1. Kön, ålder och relation till den vårdade hos de anhöriga som besvarat
enkäten
Kön

Totalt

Kvinna

Man

23

13

36

50-64
65-79
80-

6
15
2

3
8
1

9
23
3

Relation till den vårdade, n=36
- Make/maka/partner
- Syskon
- Barn
- Förälder

16
1
6
0

10
1
0
2

26
2
6
2

Bor i samma hushåll, n=35

14

8

22

Kön, n=36
Ålder, n=35

Tabell 2. Vårdberoende hos den närstående (antal) – N=35
Kön
Mycket beroende
Måttligt beroende
Lite beroende

46

Totalt

Kvinna

Man

10
13
7

7
5
2

17
18
9

Tabell 3. Livskvalitet hos den anhörige (antal)
Hela tiden

Glad & på gott humör n=35
Lugn och avslappnad n=35
Aktiv och stark n=36
Pigg och utvilad n=36
Liv fullt av saker som
intresserar mig n=36

Den
mesta
tiden

2
2
3
2
4

14
12
10
12
7

Mer än
hälften
av
tiden

Mindre än
hälften av
tiden

Sällan

6
9
8
6
16

12
9
11
8
4

1
3
4
8
5

Aldrig

0
0
0
0
0

Tabell 4. Hälsa och livskvalitet som helhet hos den anhörige (antal)
Mycket bra

Bra

Varken bra
eller dålig

Dålig

Mycket
dålig

Hälsa n=35

5

15

13

2

0

Livskvalitet n=36

5

16

12

7

0

Tabell 5. Nöjda som helhet med det stöd och hjälp som ges till anhörigvårdare
(procent)
I vilken mån anhöriga instämmer i påståendet (%)
Missnöjda
Nöjda
(1-3)
(4-7)
(8-10)
Totalt, n=34

21

47

30

50

Tabell 6. I vilken mån de anhöriga är nöjda med den information de får
(procent)
I vilken mån anhöriga instämmer
i påståendet
inte alls
delvis
helt
(1-2)
(4-5)
Jag är nöjd med informationen om:
1) min anhöriges sjukdom och behandling,
n=36
2) vilken sorts hjälp och stöd som finns och
hur jag får det, n=35
3) de ekonomiska former av stöd som finns
och hur jag får dem!, n=34
4) att anpassa hemmet så det blir mer
lämpligt att vårda i, n=34
5) tekniska hjälpmedel och var jag kan få
dem, n=35
6) vem jag kan kontakta i akuta situationer,
n=34

17

25

50

8

29

20

48

3

35

21

27

18

15

24

24

38

29

14

23

34

24

18

32

26

Tabell 7. I vilken mån de anhöriga är nöjda med den hjälp de får (procent)
I vilken mån anhöriga instämmer
i påståendet
inte alls
Helt
(1-2)
3
(4-5)
Nöjd med den hjälp jag får:
7) med de fysiska/praktiska aspekterna av
vårdandet, n=35
8) med de känslomässiga aspekterna av
vårdandet, n=35
9) att tala öppet om min vårdarroll, n=35

Gäller
inte mig

Gäller
inte mig

20

11

34

34

26

26

49

0

34

14

46

6

Tabell 8. I vilken mån de anhöriga är nöjda med det ekonomiska stöd de får som
anhörigvårdare (procent)
I vilken mån anhöriga instämmer
i påståendet
inte alls
helt
(1-2)
3
(4-5)
10) Nöjd med det ekonomiska stöd jag får
som anhörigvårdare, n=34

41

48

9

6

Gäller
inte mig
44

Tabell 9. I vilken mån den hjälp och stöd som erbjuds bidrar till göra livet bättre
för den anhörige och dess närstående (procent)
I vilken mån anhöriga instämmer
Gäller
i påståendet
inte mig
inte alls
helt
(1-2)
3
(4-5)
Den hjälp och stöd jag får:
11) bidrar till att göra livet bättre för mig!,
n=35
12) bidrar till att göra livet bättre för min
anhöriga, n=35
13) hjälper mig att fortsätta vårda min
anhörige, n=35
14) hjälper mig att bemästra den stress
vårdandet innebär! , n=34
15) hjälper mig att vårda mera effektivt,
n=33
24) hjälper mig att planera för framtiden,
n=34
25) bidrar till att jag mår bra och kan
bibehålla min hälsa, n=34
26) hjälper mig att bibehålla en god relation
med den som jag vårdar, n=35
28) hjälper mig att kunna fortsätta arbeta,
n=35

34

6

43

17

26

14

43

17

26

14

51

9

29

21

41

9

36

18

36

9

27

6

27

41

27

6

50

18

20

9

49

23

14

3

9

74

Tabell 10. I vilken mån den hjälp och stöd som erbjuds bidrar till ge den
anhörige ett avbrott i vårdandet (procent)
I vilken mån anhöriga instämmer
i påståendet
inte alls
3
helt
(1-2)
(4-5)
19) Den hjälp och stöd som jag får gör det
möjligt att ha ett liv utanför vårdandet, n=35
20) Nöjd med de möjligheter jag har till
avbrott från vårdandet, n=34
22) Nöjd med de möjligheter jag har att ta
semester, n=34

49

Gäller
inte mig

14

14

34

37

21

15

29

35

18

6

21

56

Tabell 11. Kvalitén i den hjälp och stöd som erbjuds (procent)
I vilken mån anhöriga instämmer i
påståendet
inte alls
3
helt
(1-2)
(4-5)
16) Den hjälp och stöd jag får har god
kvalitet – n=34
17) Den hjälp och stöd jag får stämmer alltid
med det som vi kommit överens om – n=35
18) Nöjd med det sätt som jag är involverad i
planering och beslut om den hjälp och stöd
som jag behöver – n=35
21) Blir bemött med värdighet och respekt
av dem som ger hjälp och stöd – n=35
23) Den hjälp och stöd jag får följs upp så
ofta som jag skulle vilja – n= 175
27) Den hjälp och stöd jag får ger god valuta
för pengarna – n=176

50

Gäller
inte mig

24

12

56

9

17

17

49

17

34

9

46

11

11

11

57

20

27

3

35

35

18

12
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