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Rapport ”Stöd till anhöriga/närstående till yngre personer med
psykiska funktionshinder
Bilagor:
Slutrapport
Ekonomisk redovisning

Ärendebeskrivning

Anhöriga eller närstående svarar för omfattande hjälp- och stödinsatser till
personer som behöver tillsyn, vård och omsorg för att klara sin vardag. Insatser
som utan den anhöriges hjälp skulle tillfalla den kommunala omsorgen och
hälso- och sjukvården. Den informella omsorgen som utförs av familjen och
andra närstående har länge varit en självklarhet men under senare år har
anhöriga/närståendes behov av stöd allt mer påtalats.
Länsstyrelsen beviljade 2007 Socialnämnden 400 000 kronor till projektet ”Stöd
till anhöriga med inriktning mot anhöriga/närstående till yngre personer med
psykiska funktionshinder”.
Kommunerna har en skyldighet att underlätta och stödja anhöriga som stöttar
eller vårdar en närstående. För att få kännedom om vilket stöd eller vilken
hjälp anhöriga till yngre personer med psykisk funktionsnedsättning har
behov av, har en kartläggning via enkät och samtal utförts under perioden
2009-10-01 – 2010- 04-30. Projektet har finansierats med ovan nämnda
stimulansmedel från Länsstyrelsen. Respondenterna utgjordes av 38 anhöriga
och en diskussionsgrupp bestående av olika yrkeskategorier.
Resultat från kartläggningen
Kartläggningen visade att Luleå kommun bör upprätta mål och
policydokument, likaså riktlinjer och rutiner för stöd till anhöriga som ska
gälla all personal som kommer i kontakt med anhöriga.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen

2010-05-31

Allmänna utskottet

2010-06-10

40

6

Socialnämnden

2010-06-17

98

9

En processbeskrivning för kundens väg från Landsting till kommun skulle
tydliggöra allas ansvar. I samband med närståendes insjuknande eller vid
samordnad vårdplanering bör anhörigas unika behov av stöd identifieras. De
bör delges information om anhörigstöd och erbjudas kontakt med t.ex.
Anhörigkonsulent.
Samverkan med hälso- och sjukvårdshuvudmannen krävs
För ett framgångsrikt arbete krävs samverkan med hälso- och
sjukvårdshuvudmannen. Tidiga samordnade insatser från kommun och
Landsting, med anhöriga delaktiga i processen, bidrar till möjlig återhämtning,
ett självständigt liv och minskad risk för återfall med sjukhusvistelse som
konsekvens.
Individuellt anpassade insatser
Indirekta, individuellt anpassade insatser från kommunen efterlyses såsom
tillgång till mötesplatser för social gemenskap, stimulans, utmaningar,
sysselsättning, aktiviteter, avlastning och avlösning. Sammantaget bidrar de
indirekta insatserna till att anhörigas oro för de närstående och deras
livskvalitet minskar. En trolig konsekvens av detta är att anhöriga upplever en
större trygghet och tillit till stödinsatser och kan slappna av och uppnå ett
kvalitativt, tryggt och meningsfullt liv.
Behov av utbildning
Behov av utbildning existerar för alla som kommer i kontakt med personer
med psykisk ohälsa. Utbildningsbehovet rör sig om bemötande, attityder,
sjukdom och om anhörigrollen m.m.
Målet med indirekta och direkta stödinsatser
Målet med de indirekta och direkta stödinsatserna är att erbjuda ett flexibelt
och varierat utbud av stöd till anhöriga baserat på anhörigas individuella
behov.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

med godkännande lämna föreliggande slutrapport och ekonomisk
redovisning till Socialstyrelsen

-

inom ramen för statligt tilldelade medel för anhörigstöd anställa en
anhörigkonsult med uppdraget att fortsätta arbetet med att förverkliga
stödinsatser för anhöriga i kundgruppen

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
- i enlighet med förvaltningens förslag till beslut
_____

Socialnämnden beslutar
- med godkännande lämna föreliggande slutrapport och ekonomisk
redovisning till Socialstyrelsen
- inom ramen för statligt tilldelade medel för anhörigstöd anställa en
anhörigkonsult med uppdraget att fortsätta arbetet med att
förverkliga stödinsatser för anhöriga i kundgruppen
_____

Beslutsexpediering
Socialstyrelsen, Verksamhetschefer, enhetschefer stab
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