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RPG-distrikt Småland-Öland 
 

 

Nätverket 

KKPPRR  llyyssssnnaarr    

ppåå  oossss! 
 

 

Ett nätverk för dig som är intresserad av samhällsfrågor ur ett äldreperspektiv 
 
 

 Anhöriga står för en mycket stor del av vården för äldre. 
 Nu ska en nationell anhörigstrategi ta fram. 
 
 

Viktigt med stöd till anhöriga 
 

Socialstyrelsen ska på uppdrag av regeringens ta fram underlag för en nationell 

anhörigstrategi. Det är enligt socialtjänstlagen (SoL) kommunens ansvar att 

erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära anhöriga. Vilken 

typ av stöd man kan få skiljer sig mellan kommuner. 

 

I en del kommuner upprättas skriftliga anhörigstödplaner. Detta sker i samtal 

med anhöriga och ansvarig för anhörigstöd inom kommunen. 

 

Socialminister Lena Hallengren säger i en intervju att ett anhörigstöd kan se 

väldigt olika ut samt att en vårdsituation kan förändras snabbt.  

– Det beror ju på den äldre personen som man är anhörigvårdare till. Det kan 

vara en person som behöver väldigt lite stöd eller kanske en person som har en 

demenssjukdom där man från samhällets sida behöver backa upp väldigt 

mycket. Anhörigvård är något som finns med när vi omorganiserar omsorgen för 

de äldre. 

Anhörigstödet kan vara många olika insatser som direkt eller indirekt stöd. Som 

exempel på direkt stöd är samtalsgrupper, information, avlösning och andra 

insatser. 

I Socialstyrelsens uppdrag att ta fram nationell anhörigstrategi ingår: 
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 analys av vad anhörigperspektivet innebär för den anhörige, för den äldre 

och för personalen 

 

Frågor att fundera på: 

I kommunen: 

Hur ser anhörigstödet ut i den egna kommunen? 

Finns någon form av styrande dokument? 

Hur sker uppföljning? 

 

Gemensamt för RPG: 

Finns det behov av att RPG inbjuder till någon form av samtal där vi 
delar erfarenheter om anhörigstöd? 

 

 

Läs mer: 

Vad är anhörigstöd? Anhörigas riksförbund 

Regeringen vill ta fram en nationell anhörigstrategi, Dagens Nyheter 

Fortsatt utveckling av anhörigstödet krävs, Socialstyrelsen 

Nka välkomnar regeringens beslut att ta fram en nationell anhörigstrategi, Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga 
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