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När exempelvis demens kommer snabbt blir man anhörig till en närstående väldigt snabbt. 

Det är viktigt att personalen på exempelvis boende kommer fram och berättar om vad som händer 

och hur det är. Idag får man fråga efter information. Man kan inte veta vad som finns att fråga efter, 

ex Silviasyster eller anhörigombud. 

Man vet inte heller vad olika saker betyder eller har för innebörd exempelvis genomförandeplan. 

Det känns bättre för anhörig om man ser att den närstående har aktiviteter som hen trivs med.  

 

Man behöver information från personalen om hur det går, för att följa insatsen, upp och ner. Då 

känner man sig trygg med att personalen är uppmärksam.  

Det skulle vara så att man bestämmer vid början av insatsen hur man vill ha information. Man 

behöver ha ngn man kan vända sig till, kanske vid särskilda tillfällen.  

Kontaktperson – man vet att man ska vända sig till. 

Komma till tals – nej. Det är bra för den närstående. 

 

Anhörigs kontakt med hemtjänsten - skrev lappar.  

 

Det funkar om man själv är gåpåig. 

 

På Skönadal finns väntjänst som kommer, men det verkar inte som alla avdelningar vet om eller 

erbjuder till boende. De har samtalsgrupper på boendet. 

 

Musik betyder mycket, exempelvis borde sommarjobbande ungdomar kunna komma till säbo och 

uppträda.  Bra att ta in initiativ från samhället. 

 

Anhörig - vad händer sedan när vi inte finns?  

 

Det är viktigt att personalen berättar för att man som anhörig ska få en känsla av att de bryr sig, 

känner personen.  

 

Bra att det finns anhöriggrupper som är inriktade på den problematik som den närstående har. 

 



Viktigt med anhöriggrupper - för egen del. Viktigt att det är kvar. Får inte tas bort. 

 

Ju bättre den närstående tas omhand ger den stora tryggheten till de anhöriga. 

 

Trygg om jag får tillräcklig information.  

 

Anhörig-app. Följa vad som hänt i appen. Det kan vara bra men får inte ta tid från personalen. 

 

Kvartsamtal – flera ggr om året. 

 

Sofia Spetz berättar om planeringen för att tydligare ge anhöriga stöd och information i 

verksamheten. Detta utifrån träffar som man haft på olika ställen i kommunen. 

 

• Ville ha information, kommunikation, delaktighet 

• Rutin att tidigt bjuda in anhöriga till ett samtal med bara anhöriga med frågor om hur vill du 

vara delaktig, hur vill du få information, hur ska du känna dig trygg 

• Pratar om förväntningar och förklarar hur man jobbar och tänker 

 

Information kring verksamheten - förändringar - ute på anslagstavlan 

 

Terapihundar poppis 

 

Bra aktivitet att ta fram ett föremål - fantastiska historier 

 

Hembesök till alla 80-åringar - samtal. Bra verksamhet 

 

Mötena - träffar brukaren först - inte anhöriga 

 

Som anhörig ser man andra behov än den enskilde 

 


