Säg vad du tycker!
Har du synpunkter på socialtjänsten?
Berätta det för oss. Vi tycker att det är
värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer
eller klagomål det ger oss en chans att
förbättra vår verksamhet.
Vår blankett ”Säg vad du tycker” finns
tillgänglig i alla våra verksamheter och på
kommunens hemsida:
http://www.lulea.se/omsorg--stod/sag-vad-du-tycker.html

••• Anhörigstöd
Kvalitetspolicy
Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för gällande
lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Bemötande:

Varje medborgare/kund är unik och ska mötas med
omtanke och respekt

Tydlighet:

Vår information ska på ett korrekt och okomplicerat
sätt vara anpassad till mottagaren

Tillgänglighet: Vi ska se till att de som söker kontakt med oss får den
service de behöver utan omotiverat dröjsmål
Kompetens:

Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt
resurs för varje behov och för varje uppgift.
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Vår värdegrund

Anhörigkonsulent

Ger du stöd till någon?

Låt oss få hjälpa dig att bli en hållbar anhörig.

Har din livskamrat drabbats av sjukdom eller en olycka?
Är dina föräldrar äldre och sjuka?
Är din mamma, pappa eller ditt barn kronisk sjuk eller har en psykisk
ohälsa?
Är du förälder eller syskon till någon ung vuxen med
funktionsnedsättning eller missbruk?

Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd.
Känner du dig ensam om allt ansvar?
Är det svårt att orka med?
Har du frågor?

Ring en anhörigkonsulent:
• för information om vad kommunen har att erbjuda
• för enskilt samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva din/er
situation
• för råd och stöd i anhörigfrågor
• för hembesök
• delta i anhöriggrupp, anhörigcafé, föreläsningar, hälsoaktiviteter,
studiecirklar, med mera.

Kontakta oss
Anhörigkonsulent långtidssjuka och/eller äldre:
0920-45 44 02

De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Det är oftast
självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal mamma eller
pappa.
Men det finns alltid två sidor av saken. Att vårda känns meningsfullt för
många, men ibland kan sjukdomen väcka oro, sorg och kraven kan
växa. Det är lätt att bli trött och många kan känna sig väldigt ensam
med allt ansvar.
…du behöver inte vara ensam om allt ansvar...

Anhörigkonsulent psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsatta:
0920-45 31 77

