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Förord  

 

Anhörigstöd handlar om att se, lyssna till och mötas. Att se den person som är i 
behov av vård eller stöd i ett större sammanhang, i vilket anhöriga ofta finns med 
och spelar en viktig roll. Det handlar om att ha ett helhetsperspektiv. 

 

Enligt socialtjänstlagen skall vi erbjuda anhöriga stöd. Det lägger ett gemensamt 
ansvar på alla som arbetar inom socialtjänsten. Det räcker inte med att vänta på 
att någon skall fråga om hjälp. Stödet skall erbjudans tidigt i ett förebyggande 
syfte. Detta för att motverka den fysiska och psykiska belastning som kan vara 
kopplad till anhörigskapet. 

Det gör alla som arbetar ute i verksamheterna, i mötet med brukare och anhörig, 
till de viktigaste och mest centrala utförarna av anhörigstöd. 

 

 

 

Tibro 2014-02-06 
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Bakgrund 

5 kap 10 § Socialtjänstlagen  

Personer som vårdar eller stödjer närstående  

Socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer någon som har ett 
funktionshinder.  

 

Med anhörig  menas i detta avseende den person som inom familjen eller 
släktkrets bistår en annan. Ibland förekommer det även att grannar och vänner 
träder in i den anhöriges ställe och antar funktionen som ”anhörig”. 
Anhörigomsorg avser de olika hjälpinsatser som utförs av anhöriga till personer 
som på grund av långvarig sjukdom, ålderdom eller funktionshinder behöver stöd i 
sin dagliga livsföring. Med anhörigstöd avses olika insatser som primärt syftar till 
att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges situation. Närstående  är 
den person som är mottagare av omsorg, vård eller stöd.  

 

Målet är att alla anhöriga som har behov av stöd skall få det och att ett 
anhörigperspektiv skall genomsyra verksamheten.  

 

Med anhörigperspektiv menas att Socialtjänsten ska: 

• Samverka med anhöriga 

• erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningen ( förutsatt att närstående 
önskar detta.) 

• ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömning och utförande 

• hålla regelbunden kontakt och följa upp stödinsatserna 

• se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar. 
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Stödet kan delas upp i 

 

Indirekt anhörigstöd:  

Är det stöd som direkt ges till den närstående men som beroende på dess form är 
avlastande för den anhörige. Stödet utformas tillsammans med den närstående 
och den anhörige. I det indirekt anhörigstödet är delaktighet, bemötande och att 
ta till vara den anhöriges kunskap viktiga delar.  

Exempel på indirekt anhörigstöd: 

• Kostnadsfri avlösning 12 timmar.  

• Växelvård 

• Avlösning 

• Dagverksamhet 

• Korttidsplats 

• Trygghetslarm 

Ovanstående stödformer ansöks om via kommunens myndighetsutövare.    

 

Direkt anhörigstöd: 

Är som det låter det stöd som direkt ges till den anhörige.  

Exempel på direkt anhörigstöd: 

• Kostnadsfria enskilda medmänskliga stödsamtal 

• Gruppverksamhet 

• Rekreation i olika former, ex taktil massage 

• Föreläsningar, informationstillfälle 

 

En god grundkvalite genom vård och omsorgskedjan –
anhörigstödets bas 

Vilken form av stöd som erbjuds kan variera från kommun till kommun. Men syftet 
är att fysiskt, psykiskt och socialt arbeta för att underlätta den anhöriges situation. 
Anhörigstöd måste utföras i det dagliga arbetet. Anhörigstöd sker i mötet mellan 
människor. En god grundkvalite genom hela vård och omsorgskedjan är 
anhörigstödets bas.  



Sida 6 (19)

 
Anhörigvänlig verksamhet  
– Vad är det och hur når vi dit?  
 
Vi skall utgå från vårt gemensamma värdegrunds och kvalitetsarbete, och svaren 
finns i våra 6 uppdrag!  
 

 
Tibro kommuns socialtjänst gemensamma värdeord 

 

Socialtjänsten har tre värdeord som tillsammans utgör stommen i vår värdegrund.  

Anhörigstödet är en del av socialtjänsten, och den gemensamma värdegrund vi 
utformat skall även vara en kvalitetsstämpel och målbild för det anhörigstöd vi 
skall tillhandahålla i våra olika verksamheter.  
 

• Delaktighet  

• Respekt  

• Trygghet  

 
Vår gemensamma värdegrund  
– hur visar vi värdeorden i handling? 
 
För att vår värdegrund skall bli mer än fina ord krävs att den är realistisk och att 
den används. Det enda som egentligen är av värde är hur vi visar orden i 
handling!  
 
Påbörja en process 
Värdegrunden ska vara lätt att förstå, den ska vara kopplad till konkreta 
situationer, ni möter i det dagliga arbetet. Formulera hur ni vill att det ska vara.  
Skryt för varandra om vad ni gör redan idag. Anhörigstöd utförs i det dagliga 
arbetet, hela tiden. Det sker i mötet mellan människor.  
Använd de anhörigsituationer ni ställs inför lyckade och mindre lyckade för att 
tillsammans komma framåt.  
Diskutera och formulera en värdegrund för anhörigstödet utifrån våra 
gemensamma värdeord.  
 
Anhörigstödets värdegrund vilar på värdeorden delaktighet, respekt och trygghet. 
Fråga er själva: - Detta visar vi i vår verksamhet genom följande hand lingar.   
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Våra 6 uppdrag utifrån socialtjänstens övergripande  
kvalitetsarbete 

 

Använd de 6 uppdragen som ett stöd i arbetet med att utveckla ett hållbart anhörigstöd, 
format utifrån våra verksamheters olika förutsättningar.  

 

Ledstjärnor:  Betänk att de ledstjärnor som är framtagna utifrån era specifika 
förutsättningar, den värdegrund som skall leda er i ert dagliga arbete, även gäller 
anhöriga på samma självklara vis som alla andra ni möter i ert arbete.  

 

Välkomstsamtal: Hur gör vi för att bygga tillit och skapa en trygg relation. I detta 
skede är den anhöriges enda fokus att känna att ni som personal kommer att göra 
ert bästa för att den närstående skall få det bra. Det första mötet har stor 
betydelse för fortsättningen. Om mötet upplevs som negativt har ni, den anhörige 
och personen ni skall stödja ett stort reparationsarbete framför er.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framgångsfaktorer vid första mötet  

• Lyssna och ta dig tid 

• Var tydlig med vad den anhörige har att förvänta sig. Förklara hur ni 
arbetar. 

• Tillvarata den kunskap den anhörige bär på, visa att han/hon är viktig! 
Skriv ner, visa att du tar det som sägs på allvar.  

• Detta skapar förutsättningar för en god dialog och trygg relation.  

• Lyssna in, var intresserad och ställ frågor. Vad behöver du som anhörig för 
att känna dig trygg med oss? 

• Stäm av och ta reda på hur den anhörige önskar fortsatt kontakt. Fullfölj 
det som utlovas.  
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Anhörigstöd: Hur ser rutinerna ut för anhörigstöd på er arbetsplats? Vilka former 
för anhörigstöd finns i vår verksamhet? I vilken omfattning skall vi utföra 
anhörigstöd? Hur ofta skall anhörigträffar hållas? Vilka från verksamheten skall 
delta? När äger de rum? Hur ser samverkan ut med t.ex. anhörigsamordnaren 
eller annat direkt anhörigstöd? 

 

Kontaktmannaskap: Syftet med kontaktmannaskap är att bygga ett förtroende 
som skapar trygget för vårdtagare/ brukare/ klienter och inte minst anhöriga.  

Hur är anhöriga en del i kontaktmannaskapet i er verksamhet? 

 

Reflektion i arbetet:  Att reflektera och analysera leder framåt. Reflektionsfrågor 
kring anhörigstöd. Den bästa diskussionen får man genom att reflektera över 
faktiska vardagssituationer man ställs inför.  

• Skriv ner de svåra besvärliga situationer ni hamnar i under mötet med 
den anhörige. (Lägg i en låda och ta fram vid reflektionstillfället.) 

• Bjud in anhörigsamordnare 

• Ta hjälp av anhörigstödet för att bjuda in en anhörig till ex ett ATP, för 
att ha en dialog. 

 

Överenskommet förhållningssätt: Värdegrunden skall märkas inåt , men den 
märks också utåt.  Det handlar om att hålla vad man lovar. Det handlar om att ha 
ett öppet klimat där man stödjer varandra.  

Alla relationer mellan människor kan inte fungera. Detta är högst naturligt. Det 
viktiga är dock att ta ansvar även för dessa. Som anställd har man ett ansvar att 
alla skall ha samma rätt till stöd, detta får aldrig bli personbundet.  
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Minimikrav för kvalitetssäkring av anhörigstöd i so cialtjänstens 
verksamheter 

”För att människor skall engagera sig i något måste man förstå meningen med det 
man gör. Det man gör måste betyda något och göra någon skillnad”. 

 

Det är människorna i verksamheterna som kan och förstår den bäst. Det är ni 
själva som måste utveckla det stöd ni erbjuder. Det skall göras utifrån varje 
verksamhets unika förutsättningar! Samtidigt skall alla anhöriga som kommer i 
kontakt med socialtjänstens verksamheter ha rätt till att bli erbjudna ett likvärdigt 
stöd.  

Här nedan finns ramar att arbeta inom vilka utgör en grund i ett gott anhörigstöd. 
Om man i vissa verksamheter inte kan fylla alla ramar, skall det finnas 
dokumenterat varför detta inte kan genomföras.  

Hur man i olika verksamheter arbetar kommer att följas upp kontinuerligt. 

  

 

 
 
 
 
 

Det första mötets betydelse 

Hur? Exempel: Erbjudande om 
enskilt anhörigsamtal . Rutin. 

Kontaktpersonens  uppdrag 
gentemot anhöriga. Rutin. 

Vi blir aldrig färdiga en 
process som måste ges 
utrymme. 

Kontinuerlig reflektion inom 
ämnet anhörigstöd.  Rutin. 

Alla verksamheter skall ha 
anhörigombud.  

 

Anhörigstöd skall föras in i övergripande riktlinjer SoL.  

Delaktighet/ information/ gemenskap  
Anhörigträff årligen? Kan diskussion föras 
med de boende om hur vi bjuder in? Hur det 
skall göras. En bra aktivitet, ha en komité… 

Anhörig/brukarråd 

Öppen informationsträff årligen….. 
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Överenskommet förhållningssätt för Anhörigstöd i ve rksamhet  

……………………………………………… 

Utifrån värdeorden delaktighet, respekt och trygghet  möter vi anhöriga.  

Det visar vi i handling genom:  

 

 

 

 

I vår verksamhet har vi anhörigombud  som arbetar för att hålla frågan levande 
och återkoppla mot anhörigstöd, dessa är:  

 

I vår verksamhet blir du som anhörig erbjuden stöd i form av:  

Vid inflyttning/ första kontakt med vår verksamhet: 

 

 

Fortlöpande/ återkommande:  

 

 

Vi gör anhöriga delaktiga och tar vara på deras kompetens på följande sätt:  

 

 

 

För att fortsätta utvecklas och förbättra anhörigstödet i vår verksamhet arbetar vi 
på följande sätt:  
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Bilaga 1.  

 

Identifiera de anhöriga i er verksamhet                                       

Enligt Socialtjänstlagen ska vi erbjuda stöd. Det innebär att vi inte kan vänta på att 
de anhöriga ska komma och fråga efter stöd.  

Stödet skall erbjudas i ett tidigt, förebyggande skede, för att motverka fysisk och 
psykisk belastning kopplad till anhörigskapet.  

 

På nästkommande sida ses ett flödesschema, med tre olika vägar utifrån vilka 
man kan komma i kontakt med anhöriga. I de verksamheter där man menar att 
”här finns inga anhöriga” har man kanske ännu inte angripit frågan från rätt håll.  

 

Använd flödesschemat som ett led i att våga möta anhöriga och som ett stöd för 
att forma ett skräddarsytt anhörigstöd som fungerar i er verksamhet.  
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Identifiera 
anhöriga 

Vilka är anhöriga? 

Anhörig själv 
finns aktiv på 
grund av 
omsorg för 
närstående   

Personalen 
analys utifrån 
verksamheten Via brukare/ 

vårdtagare 

Gör er beredd på 
frågan. Vilket stöd 
tänker NI ge mig!  

I samtalet med vårdtagaren/ 
brukaren. Vilka betydelse- 
fulla personer finns runt 
dig? Spara denna 
resurskarta – det är en stor 
resurs för personen själv 
och för dig som personal. 
Att de man har nära sig 
som stöttar får stöd för egen 
del, kan minska skuld- 
bördan hos brukaren.  

Vilka är de anhöriga här? I vilka 
sammanhang träffar vi dem? Hur 
önskar vi träffa dem? Vad kan de 
tänkas behöva? 

Hur mår de anhöriga som vi möter? 

Vilken resurs kan de 
anhöriga vara hos oss? 

 

Vilket unikt stöd kan vi 
erbjuda hos oss? 

 

Hur erbjuder vi det? 

Som personal: 

Ta ansvar för att alltid 
se och lyssna på den 
anhörige.  

Erbjud stöd.  

Ha färdigt 
informationsmaterial. 

Ha ett anhörigombud på 
varje enhet.  

Ett internt anhörigstöd som skräddarsys efter de specifika möjligheter varje verksamhet har. 
Samarbetet med de anhöriga skall ske tillsammans med den närstående. VI VÄLJER INTE 
BORT DEN NÄRSTÅENDE, VI VÄLJER TILL DEN ANHÖRIGE. Det är samtidigt viktigt att 
ha respekt för att alla relationer ser olika ut. I en besvärlig relation mellan närstående och 
anhörig kan man som personal förespråka att anhörigstöd finns att få utanför verksamheten, 
ex kan det fungera bättre med enskilda stödsamtal via anhörigstödet.    

 

Berätta, väck 
tanken. Många 
anhöriga vet inte 
att de har rätt till 
stöd eller att de 
är anhöriga .  



Sida 13 (19)

 
Bilaga 2 Anhörigombud 
 
I Tibro kommun finns anhörigombud inom äldreomsorgen,  
funktionshinderverksamheten  och individ och  
familjeomsorgen.   
Anhörigombuden är en stor tillgång och viktig del av anhörigstödet. 
 
Anhörigombud är en eller flera personer i personalgruppen.  
Man har själv valt uppgiften som anhörigombud. Det är oftast en  
undersköterska/skötare eller omsorgspersonal, vilken i sitt arbete kommer i 
kontakt med anhöriga och anhörigfrågor.  
 
Om du som är anhörigombud slutar eller byter tjänst, upphör dina uppgifter som 
anhörigombud.  
 
Om möjligt överlämnar du uppdraget till annan person i arbetsgruppen. Detta 
meddelas alltid anhörigsamordnaren via det ombud som slutar.  
 
 
Anhörigombudets roll i Tibro kommun 

• Anhörigombudet är den/ de i den direkta verksamheten som lyfter 
anhörigperspektivet, synliggör den anhörige och dennes behov kopplat till 
vården och omsorgen kring den närstående.  

 
• Anhörigombudet är den förmedlande länken mellan anhöriga/ 

arbetskamrater/ anhörigstödsverksamheten. 
  

• Anhörigombudet för vidare information kring anhörigstöd ut i arbetsgruppen. 
Ansvarar över att hålla dokument kring anhörigstöd i verksamhet 
uppdaterad. 

 
• Anhörigombuden är de som i första hand fortbildas inom området 

anhörigstöd, de har sedan ett ansvar i att föra kunskapen vidare i 
arbetsgruppen. 

  
• Delta i verksamhet till anhöriga såsom cirklar, taktil massage. 

  
Anhörigombudet ansvarar för att alla elever på arbetsplatsen informeras och erbjuds 
besök hos anhörigstödsverksamheten.     
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Bilaga 3: Anhöriggrupper   
Att känna tillhörighet med andra är ett grundläggande behov. Gemenskap får oss 
att må bättre och om de andra gruppmedlemmarna dessutom befinner sig i en 
liknande situation kan det vara det som gör att en anhörig orkar vidare.  

Vad kan man vinna genom att bjuda in till anhörigträffar och anhöriggrupper: 

• Möjlighet till erfarenhetsutbyte 

• Skapa dialog och förbättrar samarbete mellan anhörig och personal 

• Dela kunskaper och ge varandra råd 

• Ger oss som personal möjlighet att lyssna in och öka de anhörigas 
möjlighet till delaktighet och inflytande.  

 

Arbeta tillsammans med den närstående, då det är möjligt. Kanske finns det några 
som vill vara med i en inbjudande komitè.  

  

Anhörig- och boenderåd 

Syftet med detta råd är att det ska möjliggöra ett ökat inflytande och delaktighet hos den 
enskilde och dess anhöriga och därmed stärka kvaliteten i verksamhetens innehåll inom 
socialtjänstens boendeformer. 

I rådet ska man kunna delge information kring verksamheten men även ta del av den 
enskildes och anhörigas tankar och funderingar kring sin livssituation. Det kan exempelvis 
handla om aktiviteter, samvaro, hur vi får en meningsfull vardag samt ökad livskvalitet.  

Detta råd ska hållas en gång per år och lämpliga deltagare är: 

• Den enskilde 

• Anhörig 

• Anhörigombud och/eller annan personal på boendet 

• Enhetschef 

• Anhörigsamordnare 

• SAS/Kvalitetskoordinator 
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Bilaga 4: Anhörigsamtal 

Det goda samtalet- en grundsten i ett gott anhörigstöd 

Samtal i olika former är anhörigstödets grund. Samtalet kan vara spontant  eller 
planerat. Oavsett formen på samtalet sker något viktigt, du blir sedd, lyssnad på, 
delaktig och viktig. Vid ett spontant samtal finns ibland den närstående eller andra 
personer med, men det är likväl ett anhörigsamtal. Ett möte som fyller många 
syften och som inte skall underskattas. 

Syftet med det enskilda anhörigsamtalet är delvis ett annat. Det är planerat , 
enskilt  och strukturerat .    

Under samtalet skall man: 

• Dela information och kunskaper. 

• Svara på frågor 

• Lyssna in den anhöriges behov och förväntningar 

Under detta samtal är det inte den närståendes situ ation som står i centrum 
utan ditt och den anhöriges fortsatta samarbete.  

 

Det enskilda anhörigsamtalets innehåll och riktlinj er: 

Anhörigsamtalet skall ingå i arbetsplatsens rutiner . ( Det räcker inte att säga 
att ”du är välkommen att byta några ord med mig”.)  

Den anhörige skall erbjudas ett enskilt samtal, sam talet skall bokas så snart 
som möjligt efter erbjudandet getts och sedan återk omma kontinuerligt ex 
årligen. Finnas i nedskriven rutin i verksamheten.  

Personalen tar initiativet till samtalet. Detta skall ske även då allt fungerar bra.  

 

Ett anhörigsamtal kommer inte ta massa tid, det kommer att förhindra problem! 

Anhörigsamtalet skall vara strukturerat . Det skall finnas ett samtalsunderlag. 
Underlaget måste utformas utifrån hur er verksamhet ser ut, av er som arbetar i 
den. Men var öppen för att utvärdera och förbättra den i dialog med den anhörige.  

Det är ett underlag du skall ha tillhands som stöd vid behov under samtalet. 
Underlaget kan om ni i arbetsgruppen tycker att det är bra, skickas ut i till den 
anhöriga i förväg innan samtalet, då den anhörige på så vis kan känna sig 
tryggare och mer förberedd inför samtalet. Detta ger även samtalet rätt fokus.  

Var överens i arbetsgruppen om hur lång tid ett anh örigsamtal får ta.   
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Bilaga 5: Samtalsunderlag 
Det är av största vikt att man i arbetsgruppen tillsammans formar ett samtalsunderlag som 
ni kan använda när ni genomför anhörigsamtal. Här nedan följer ett exempel, vilken kan 
användas som stöd, när ni utarbetar ett samtalsunderlag som fungerar i er verksamhet.  

Rutin för anhörigsamtal måste innehålla: 

• Alla måste ha vetskap i och ta ansvar för att organisera det enskilda 
anhörigsamtalet. 

• Vem skall utföra samtalet, ex kontaktmannen.  

• När skall samtalen erbjudas, hur ofta, hur långa, hur skall förfrågan gå till. 
Bilaga 6 visar exempel på en inbjudan till anhörigsamtal.  

Ett samtalsunderlag som fungerar och blir ett hjälpmedel i er verksamhet. 

  

Det är ingen fara om underlaget innehåller många frågor, ibland talar den anhörige fritt 
och man kanske endast berör ett fåtal av frågorna i underlaget. Ett nog så viktigt syfte 
med att ha ett samtalsunderlag är att du då du känner dig trygg, har lättare att vara 
följsam i dialogen och mer närvarande i mötet.   

TEMA FRÅGOR  

Nuvarande situation Vad fungerar, vad kan bli bättre? Vad förväntar 

du dig, vad kan vi göra för att du ska känna dig 

så trygg som möjligt? 

Kontakt och samarbete  Vilket gemensamt mål skall vi ha? 

 Mitt och ditt gemensamma samarbete, hur skall 

vi arbeta för att målen skall uppnås? 

Vilken kontakt vill du att vi skall vi ha? 

Regelbunden, om något speciellt inträffar? 

Annat? Hur ofta/ med vem, vill du ha kontakt? 

Vill du ha information om aktiviteter som pågår? 

Vill du själv delta även om det är en kostnad? 

Vill du vara med och organisera aktiviteter? 

Har du önskemål om att kunna övernatta här vid 

behov?  

Vill du ha kontakt med intresseorganisation eller 

kommunens anhörigstöd?  
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Egna resurser Hur mår du själv? 

Vad är viktigt i din roll som anhörig just nu? 

Har du någon stödkontakt i din närhet att prata 

med? Partner, barn, vänner, kurator? 

Är det något som är besvärligt? (Egen sjukdom, 

ekonomi, vissa uppgifter ect) 

Delaktighet Vad vill du ha hjälp med och vad vill du själv 

ansvara, eller hjälpa till med? 

Vad vill din närstående, ansvara eller hjälpa till 

med? 

Hur ofta vill du närvara, och vad vill din 

närstående? 

Känner du dig välkommen? 

Anhörigstöd  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhämtande av information 

 

 

Vad längtar du efter? För anhöriga som alltid satt 

den närstående i främsta rummet, kan det vara 

svårt att svara på frågan vad för typ av stöd man 

behöver för egen del. Om du provar att 

omformulera frågan till, vad längtar du efter, kan 

detta underlätta för den anhörige att hitta sina 

egna behov.   

Vad är anhörigstöd för dig? Skulle du vilja delta 

vid anhörigsträffar? Vill du vara med i en 

anhöriggrupp och vilken typ av grupp i sådant 

fall?  

Vilken information, som vi tidigare inte har tagit 

del av, vill du ge oss gällande din närstående.  

Har du fått tillräcklig information eller är det 

något som du saknar? 

Hur önskar du få info om vad som sker, telefon, 

email, dagbok, ect.  

På vilket vis vill du delge oss information och 

synpunkter? 

Känner du dig välkommen att komma med 

förslag och synpunkter? 
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Vård och omsorg- daglig och vid livets slut Vill du att ansvarig sjuksköterska ska ansvara för 

medicin och läkarkontakter eller vill du själv ha 

det ansvaret? 

Om din närståendes hälsotillstånd försämras, vill 

du att vi kontaktar dig? Vid stora eller små 

förändringar? 

Vem ska kontaktas? 

Har din närstående uttryckt några önskemål 

kring livets slutskede? 

Har du önkemål? 

Uppföljning Vet du var du skall vända dig om du vill ha mer 

information, eller om det är något du inte är nöjd 

med? 

Vill du att vi bokar en ny tid för ett nytt samtal? 

Med vem, vilka, när? 

Utvärdering Sammanfattningsvis: 

Om jag förstår dig rätt…. 

Hur upplevde du samtalet… 

Vad ska dokumenteras… 

Föras vidare, till vem/vilka… 

Vad har vi kommit överens om…. 

Övriga synpunkter Är det något mer du funderar över? 

Har du förslag på hur vårt samarbete kan bli 

bättre? 
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Bilaga 6 

 
Inbjudan till anhörigsamtal 

 
Vi i/ på ………………………………………………………………………………….. 
 
Önskar dig som anhörig till …………………………………………………………… 
varmt välkommen! 
 
Tillsammans med dig delar vi en gemensam önskan om att bidra med en så god 
kvalité som möjligt och för att vi skall kunna lyckas är du som anhörig en viktig 
kunskapskälla och samverkanspartner.  
 
Vi vill därför bjuda in dig till ett anhörigsamtal  
Dag…………………………Tid………………………..Plats………………………… 
 
Syftet med samtalet är att dela information och kunskaper, svara på frågor samt 
lyssna in dina behov och förväntningar.  
 
Om den föreslagna tiden inte passar ber vi dig att höra av dig så hittar vi ett bättre 
alternativ. 
 
Det är……………………………………………………..som ansvarar för och kommer 
att genomföra anhörigsamtalet.  
Kontakta oss om du har frågor eller funderingar. 
Telefonnummer:…………………………………………………………………… 
 
 

Vänliga hälsningar 
   

 
 

 


