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Sammanfattning 

Under sommaren 2009 kom en ändring i socialtjänstlagen angående anhörigstöd. 

Förändringen gick från att kommuner bör ge stöd till att man ska ge stöd till 

anhöriga. Till följd av detta beslutade sig Kristinehamn och Säffle kommun för att 

utvärdera kommunernas befintliga stöd och dessutom undersöka vilket behov som 

finns hos anhöriga. FoU Välfärd Värmland fick uppdraget att konstruera en enkät 

och därefter genomföra undersökningen i Kristinehamn och Säffle kommun. 

 

För uppbyggnaden av enkäten genomfördes sju stycken djupintervjuer med 

anhöriga från båda kommunerna. De analyserades enligt en Grounded theory 

ansats. Det framkom tre kategorier av behov och de var information, kunskap samt 

egen tid. Det framkom även viktiga faktorer för rollen som anhörig som inte direkt 

kan härledas till behov men som inte kunde uteslutas i undersökningen. Andra 

betydelsefulla fynd som framkom i intervjuerna var att fokus gärna var på den 

närstående och dennes välbefinnande och det var som anhörig svårt att se sina egna 

behov. Så trots att undersökningens fokus var på anhörigas behov gick det således 

inte att utesluta att rollen som anhörig präglas av den närståendes välbefinnande 

och hur dennes situation såg ut. En annan faktor som framkom var att 

anhörigsituationen kan ses som en process med olika skeden. Anhöriga visade sig ha 

olika behov under olika faser. Det fanns även behov och faktorer som var mer eller 

mindre relevanta beroende på vilken funktionsnedsättning den närstående hade. 

Utifrån vad analysen av intervjuerna genererade konstruerades därefter enkäten.  

 

Totalt deltog 286 anhöriga i enkätundersökningen i Säffle kommun. Av de som 

besvarade enkäten utgjorde män 38,6% och kvinnor 61,4% och medelåldern var 63,7 

år. I Kristinehamns kommun deltog 308 anhöriga varav 36,0% var män och 64,0% 

var kvinnor. Medelåldern bland dessa anhöriga var 62,6 år.  

 

Resultatet visade att det var samma fem behov som var viktigast för anhöriga i båda 

kommunerna. De hade behov av information om; hjälpmedel, trygghetslarm, vilka 



insatser som finns tillgängliga till den närstående och vilka krav den närstående kan 

ställa samt behov av färdtjänst. Resultatet visade också att de 13 främsta faktorerna 

som anhöriga tycker var viktiga var samma i båda kommunerna. Det tyder på att det 

är faktorer som anhöriga värderar som viktigt oberoende av hemkommun. Det 

anhöriga värderade främst var professionalitet, bemötande och kontinuitet bland 

personal som stöder deras närstående. De tyckte också att miljön på boendet var 

viktigt samt att boendet var rätt utrustat och anpassat. Information av olika slag var 

det som anhöriga var i behov av mest i båda kommunerna. Det var få anhöriga i 

Säffle kommun som sa sig inte behöva någon information alls. I praktiken var det 

över 95% av alla anhöriga som på något sätt var i behov av information i rollen som 

anhörig. I Kristinehamns kommun var denna siffra 83%. Överlag var behovet av 

information stort bland anhöriga.  

 

Det fanns både positiva och negativa aspekter med att betrakta anhörigas behov med 

avseende på den närståendes funktionsnedsättning. För anhöriga till närstående med 

psykiskt funktionshinder samt missbruk/beroendeproblematik var det viktigt att 

behoven analyserades utifrån den närståendes funktionsnedsättning. Svårigheten 

var att närstående kunde ha fler än en funktionsnedsättning och därmed kunde en 

anhörig ”tillhöra” fler grupper.  

 

Det är komplext med stöd för anhöriga. Det finns insatser till närstående som 

indirekt blir till stöd för den anhörige. Men det är den närstående i slutändan som 

ansöker om detta. Vill inte den närstående ta emot hjälp, en insats, så kan det leda 

till att den anhöriga får ta konsekvenserna av detta.  

 

Enligt utvärderingen av Säffle kommuns befintliga stöd var det över 80% som var 

nöjda eller mycket nöjda med stöd som trygghetsplats, växelvård, dagvård för 

personer med minnesproblem samt dagverksamhet. De två sistnämnda stöden hade 

dock en mindre andel som var mindre nöjda eller inte alls nöjda än vad växelvården 

och trygghetsplats hade. Stödet ”avlastning i hemmet” hade flest, 53,3% varit mycket 



 

nöjd med. Å andra sidan så var det 40% som var mindre nöjda eller inte alls nöjda 

med samma stöd. I Kristinehamns kommun var det fyra typer av stöd som över 82% 

av anhöriga var nöjda eller mycket nöjda med. Dessa var, rangordnat, 

trygghetsplats, hemvårdsbidrag, dagvård för personer med minnesproblem samt 

avlastning i hemmet.  





Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra till en 

kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i alla kommuner i Värmlands län. I 

FoU Välfärd Värmlands rapportserie publiceras resultat från olika projektarbeten 

med utgångspunkt i kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas 

välfärdsverksamheter.  Projekten och rapporterna har oftast ett generellt intresse 

och kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. Studierna genomförs utifrån ett 

grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.   

 

I socialtjänsten har det sedan tidigare varit fokus på äldreområdet i arbetet med stöd 

till anhöriga. Sedan förändringen i lagstiftningen - från att kommunerna bör ge stöd 

till anhöriga till att kommunerna ska ge stöd till anhöriga - infördes 2009 har 

många kommuner arbetat med att utveckla och utöka anhörigstödet till att omfatta 

anhöriga till samtliga av socialtjänsten målgrupper.  

 

Att vara anhörig är på sätt och viss att komma i andra hand. Fokus är ofta på den 

närstående – finns inte den närstående finns inte rollen som anhörig heller. 

Relationen mellan anhöriga och närstående kan många gånger ses som en symbios. 

Det egna välmående är beroende på den andras.  Detta betyder emellertid inte att 

den anhöriga inte har behov av stöd för egen del utan snarare tvärtom. Men det 

betyder kanske också att stödet bör ses som en del i en helhet -i en kontext.  För att 

kunna planera och besluta om vilka insatser som kommunerna bör planera 

respektive utveckla blir därför kunskaper om anhörigas behov en viktig 

utgångspunkt.   

 

Säffle och Kristinehamns kommuner gav därför FoU Välfärd Värmland i uppdrag 

att genomföra en undersökning om behov av stöd som skulle omfatta samtliga 

anhöriga inom socialtjänstens verksamhetsområden.    

 



 

Föreliggande rapport redovisar resultaten av undersökningen. Det är min stora 

förhoppning att den kunskap som undersökningen har gett kommer att bidra till det 

vidare arbetet med anhörigstöd i de båda kommunerna. Undersökningen visade 

bland annat att det inte finns någon nämnvärd skillnad mellan anhörigas behov 

mellan Säffle och Kristinehamns kommuner, varför rapporten säkerligen kan 

komma till användning i flera kommuner. Undersökningen har genomförts av 

Victoria Lönnfjord, utredare vid FoU Välfärd Värmland. 

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, september 2011  

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1. Bakgrund 

Det finns många människor i samhället som ger stöd-, vård- och omsorgsinsatser till 

någon i sin omgivning. En oavlönad insats som kan vara både givande och krävande. 

Att vara anhörigstödjare kan innebära psykiska, fysiska och emotionella 

påfrestningar. Det är därmed viktigt att det finns stöd för att klara av rollen som 

anhörig (Ds 2008:18).    

 

Sedan 1999 har statligt stöd utgått till kommuner i form av stimulansbidrag för 

utvecklingen av stöd till anhöriga som vårdar närstående. Från den 1 juli 2009 är 

kommunernas skyldighet att ge stöd till anhöriga förtydligad genom en ändring i 

socialtjänstlagen. Förändringen har gått från att kommuner bör ge stöd till att 

kommuner ska ge stöd åt anhöriga (SFS 2001:453). Kommunal hälso- och sjukvård 

och socialtjänst ska alltså erbjuda ett individuellt anpassat stöd till anhöriga. 

 

Det har varit en äldreprägel på socialtjänstens sätt att arbeta med anhörigstöd, de 

har främst gett stöd åt anhöriga med närstående som är äldre. Äldreprägeln gör att 

arbetet, organisationen, utbudet och innehållet i kommunens stöd till anhöriga ofta 

har sina rötter inom vården och omsorgen om de äldre (Socialstyrelsen 2010). 

 

 

1.1 Målgruppen 

Kommunens stöd vänder sig till den som vårdar eller stödjer närstående som är 

äldre, har fysiskt eller psykiskt funktionshinder, har missbruk/beroendeproblematik 

eller är långvarigt sjuka.  

 

Rollen att stödja en närstående kan komma smygande eller plötsligt. En stigande 

ålder kan göra att behovet av stöd från andra människor successivt ökar. Stödet kan 

också öka successivt vid kronisk sjukdom om den är av en nedbrytande karaktär. 
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Drabbas en person av annan sjukdom eller en olycka kan förändringen i stödbehov 

ske snabbt.  

 

Oavsett om stödbehovet kommer smygande eller plötsligt kan gamla invanda roller 

ändras. Den som tidigare betalade räkningar, skottade snö, lagade mat eller fixade 

med bilen kanske inte klarar av detta längre (Lindgren, 2010). Situationen för 

anhöriga kan även påverka arbete, fritidsaktiviteter och det sociala nätverket 

(Ewertzon, 2010). När den anhörige har ett yrkesliv att klara av och ibland också 

hemmavarande barn att ta ansvar för, blir det ofta mer påtagligt vilken hjälp den 

närstående behöver. Ofta behöver hemtjänst, dagverksamhet och avlösning ges i 

större omfattning och komma in tidigare än för äldre, på grund av att den anhörige 

inte är hemma på dagarna och inte kan stå för tillsyn, matlagning och annan 

praktisk hjälp (Lindgren, 2010). Drabbas en närstående av en allvarlig psykisk 

sjukdom kan det innebära svårt lidande för personen själv likväl som för de 

anhöriga. Anhörigsituationen präglas bland annat av oro, maktlöshet och förtvivlan. 

Det kan i sin tur leda till att även de anhöriga drabbas av psykisk ohälsa, som 

sömnsvårigheter, ångest et cetera. Anhöriga kan också känna av samhällets i många 

fall negativa attityder till och föreställningar om psykiska sjukdomar (Ewertzon, 

2010). Det är heller inte ovanligt att anhöriga bär på både skam och skuldkänslor, då 

de upplever sig vara orsaken till att de psykiska problemen uppstått eller känner en 

otillräcklighet inför att hantera den nya situation familjen befinner sig i. En 

konsekvens av att känna skuld och skam blir att många lider i det tysta (Östman, 

2005).  

 

När en person drabbas av någon sjukdom, olycka eller blir äldre är det som sagt 

sällan bara den sjuka personen som berörs. Situationen påverkar även människor i 

dennes närvaro. Verkligheten innebär ofta att personer kan ha mer än en 

problematik. En sjukdom kan leda till ytterligare funktionsnedsättningar eller kan 

vara kombinationer av flera redan från början.   
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1.2 Uppdrag 

Säffle och Kristinehamns kommuner har mot bakgrund av de senare årens arbete 

med anhörigstöd som främst riktats mot äldreomsorgen och skärpningen i 

lagstiftningen beslutat att undersöka behovet av anhörigstöd för flera av 

kommunernas målgrupper. Kontakt har tagits med FoU Välfärd Värmland för 

genomförande av en undersökning i kommunerna vilken beskrivs nedan.  

 

Uppdraget består i att för kommunerna Säffle och Kristinehamn planera, utforma 

och genomföra en undersökning av behovet av stöd hos anhöriga till närstående 

med följande problematik: 

 

A) Ålder1 

B) Fysiskt funktionshinder 

C) Psykiskt funktionshinder 

D) Missbruk/beroendeproblematik 

E) Kronisk sjukdom 

 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka behovet av stöd hos anhöriga till närstående som är kända 

inom de kommunala verksamheterna. 

  

                                            

1 Med ålder avses åldersrelaterade funktionsnedsättningar.  
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1.4 Frågeställning 

Undersökningens frågeställningar:  

 

- Vilket stöd anser sig anhöriga till närstående med ovanstående 

problematik vara i behov av? 

- Hur värderar man befintligt stöd man tagit del av? 

 

 

1.5 Mörkertal 

Det kan antas finnas ett mörkertal bland anhöriga som stödjer en närstående. Det 

finns säkert personer som stödjer någon närstående som inte har insatser av 

kommunen och de kommer följaktligen inte inrymmas i denna undersökning. 

Dessutom kan antas att det finns personer som använder sig av privata företag som 

erbjuder tjänster inom äldreomsorg, hemtjänst, handikappomsorg, psykiatri- och 

missbruksvård eller hushållsnära tjänster. Det kan även finnas möjlighet att 

närstående använder RUT-avdrag2 för att utföra hushållsnära tjänster. Deras 

anhöriga kommer heller inte att inkluderas i undersökningen under förutsättning 

att de inte i övrigt har någon insats från kommunen.  

 

 

1.6 Terminologi 

Termbanken3 innehåller begrepp och termer som Socialstyrelsen tillsammans med 

Sveriges Kommuner och Landsting och privata vårdgivare beslutat att 

rekommendera för användning inom vård och omsorg. Enligt termbanken är 

anhörigvårdare en person som vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller 

har funktionsnedsättning. Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en 

                                            

2
 RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva 

möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och 
trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad. 
3
 Socialstyrelsens termbank http://app.socialstyrelsen.se/termbank 
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nära relation till. Något att vara uppmärksam på är att termerna anhörig och 

närstående inte används konsekvent i lagtexterna. Fortsättningsvis i rapporten 

kommer den person som stödjer någon som är sjuk, äldre eller funktionshindrad 

benämnas anhörig och den som de stödjer benämns som närstående.
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2. Metod 

Undersökningen har genomförts som en enkätundersökning. En pappersenkät har 

sänts ut till ett urval av kända anhöriga till närstående som fått insatser av 

kommunen.  

 

 

2.1 Intervjuer 

För att utforma enkäten genomfördes sju stycken intervjuer under april 2011. Nedan 

presenteras hur intervjuerna har genomförts och de resultat som bearbetningen av 

dem genererat. 

 

 

Urval och genomförande 

Urvalet av respondenter till intervjuerna gjordes med hjälp av uppdragsgivarna och 

deras kännedom om anhöriga aktuella för undersökningen. Respondenterna hade 

närstående med funktionsnedsättningar som representerar alla målgrupper; 

långvarigt sjuka, beroendeproblematik, äldre, fysiskt och psykiskt 

funktionshindrade. Detta för att få en så nyanserad bild som möjligt om hur det var 

att vara anhörig. Intervjuerna var av en öppen karaktär där respondenterna fick 

redogöra fritt över situationen som anhörig. Vad som framkom efter genomförande 

och bearbetning i en intervju påverkade utformningen av frågor till nästa intervju. 

Fem av intervjuerna skedde i respondenternas hem, en på respondentens arbetsplats 

och en i en av kommunernas lokaler.  Intervjuerna tog mellan 30 och 105 minuter 

och spelades in digitalt. Därefter transkriberades de ordagrant.  
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Databearbetning  

Intervjuerna bearbetades enligt Grounded Theory (Glaser, & Strauss, 1967; Starrin, 

Larsson, Dahlgren, & Styrborn, 1991). Första steget i analysen bestod av så kallad 

öppen kodning. Detta innebar att identifiera meningsbärande enheter, det vill säga 

koder, i varje enskild intervju. Här kunde det handla om särskilda tankemönster, 

känslor eller handlingar angående rollen som anhörig. Exempel på kod följer 

nedan:  

 

”Ja, och det är väl inga problem men jag vet inte vad jag ska ha för hjälp.”  

 

Detta citat tillsammans med ett flertal andra med likartad innebörd kodades som 

”möjligheter/rättigheter”. Koderna jämfördes för att verifiera det deskriptiva 

innehållet och för att bekräfta att de var grundade i data. Nästa del i analysarbetet 

bestod i att bedöma och därefter sortera ihop koder med snarlikt innehåll. Koden 

”möjligheter/rättigheter” sorterades in under kategorin ”information”. Detta gjordes 

genom att ständigt jämföra data, koder och kategorier.   

 

Koder och kategorier analyserades också i relation till urvalet, det vill säga 

jämförelser gjordes till exempel mellan anhöriga och vilken problematik den 

närstående hade. Således kan det härledas om informationen i koderna kommit från 

anhöriga med närstående med en viss problematik. I praktiken följdes inte stegen 

sekventiellt utan processen var cirkulär, detta genom att röra sig både bakåt och 

framåt i processen samtidigt. Ett arbetssätt som är i linje med den iterativa processen 

i grounded theory. En aspekt av grounded theory som inte har tillämpats fullt ut här 

på grund av tidsaspekten var urvalet och kravet på teoretisk mättnad. Det bedömdes 

att sju intervjuer var ett gott nog underlag för uppbyggnaden av enkäten. 
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Uppbyggnad av enkäten 

Genom att få en bild över rollen som anhörig kunde sedan de kategorier som 

handlade om konkreta behov urskiljas. Även andra resultat påverkade 

uppbyggnaden av enkäten och de presenteras här nedan. 

 

Av intervjuerna framkom att anhörigas roll och situation präglas av fokus på den 

närstående och dennes behov. Det var svårt som anhörig att se sina egna behov i 

situationen. Det framkom även att stödet kan vara direkt eller indirekt, detta 

troligen för att kommunens befintliga stöd är utformat på detta sätt. Vissa insatser är 

ju riktade till den närstående, och det är viktigt att dessa finns, eftersom de indirekt 

blir stöd till den anhöriga. En annan faktor som spelar in är det faktum att det är den 

närstående som i slutändan ansöker om vissa insatser. Insatser som indirekt blir till 

stöd för den anhöriga. Så trots att enkätens fokus är på stöd till anhöriga så kommer 

följaktligen vissa frågor i enkäten att handla om den närstående och vad man som 

anhörig önskar för denne.  

 

Det framkom tre kategorier som direkt kan härledas till anhörigas behov och dessa 

var information, kunskap och egen tid. Innehållet i dessa kategorier formulerades 

sedan till olika påståenden om konkreta behov. Dessa påståenden kommer 

fortsättningsvis i rapporten kallas för delfrågor. Exempel på dessa är information 

om; ”Mina möjligheter till stöd”, ”Kommunens aktiviteter för min egen del” eller 

”Vilka insatser som finns tillgängliga för min närstående”. När det kom till kunskap 

kunde det handla om ”Lyftteknik”, ”Mediciners påverkan” eller ”Hur jag kan få min 

närstående att ta emot hjälp och stöd”. Kategorin ”Egen tid” handlade till exempel 

om ”Tid för återhämtning” eller ”Tid för att delta i kommunens aktiviteter”. 

Dessutom utformades en fråga angående behov av färdtjänst. 

 

Intervjuerna visade att det var viktigt att se anhörigsituationen som en process med 

olika skeden. Det var viktigt att veta ”var” i processen anhöriga befinner sig eller på 

något sätt spegla detta. De hade nämligen olika behov under olika faser. Dessutom 
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påpekade respondenterna att de behövt stödet tidigare i vissa fall.  Därför har 

svarsalternativ utformats för att redogöra för denna faktor. Dessutom kommer även 

ett utvärderande moment in genom att lägga till om de har eller inte har fått 

behovet tillfredställt. Detta med tanke på den andra frågeställningen om 

utvärderingen av kommunens befintliga stöd. Svarsalternativen på fråga 9 till 11 

blev som följer: ”Har inget behov”, ”Har inget behov nu men kan tänkas behöva i 

framtiden”, Har haft behov och har fått det”, ”Har haft behov tidigare men har inte 

fått det” och ”Har inte behövt tidigare men har behov idag”.  

 

Sedan framkom det även ytterligare faktorer som inte direkt kan härledas till behov 

men som var viktiga i rollen som anhörig. Att helt bortse från detta vore ett 

tillkortakommande. Därför formulerades en fråga där anhöriga får värdera olika 

påståenden. Svarsalternativen varierar från ”Inte alls viktigt” till ”Mycket viktigt” 

samt alternativet ”Inte relevant”. Faktorer för anhöriga att värdera handlar till 

exempel om ”Att vi har en person som är väl insatt i vår situation”, ”Bemötande från 

personal som hjälper och stödjer min närstående” eller ”Att få en uppföljning av 

min närståendes medicinering”. Genom att jämföra koderna i relation till urvalet 

framkom det att vissa behov eller faktorer var mer eller mindre relevanta beroende 

på vilken problematik den närstående hade. Därför var det viktigt att ha 

svarsalternativ som speglade detta faktum. Detta resulterade i att det på fråga 12 

fanns svarsalternativet ”Inte relevant” och svarsalternativet ”Har inget behov” på 

fråga 9-11. 

 

Det som skilde sig mellan kommunernas enkäter var utvärderingen av de befintliga 

stöden, eftersom kommunernas befintliga stöd skilde sig något åt i vissa avseenden. 

Kristinehamns kommun hade till skillnad från Säffle kommun till exempel 

hemvårdsbidrag och Qigong. Sen använde kommunerna olika begrepp. I Säffle 

kommun används till exempel begreppet hemtjänst medan hemvård används i 

Kristinehamns kommun.    

 



 

21 

 

Enkäten konstruerades så att respondenterna även hade möjlighet att vid varje fråga 

göra tillägg om de ville uttrycka något som de tyckte saknades. Som sista punkt 

hade de också möjlighet att lämna övriga synpunkter. 

 

En summering av enkätens olika delar och innehåll kan ses i tabell 1.  

 

Tabell 1: Översikt över enkätens uppbyggnad. S= Säffle kommun, K= Kristinehamns kommun 

 

 

För att se enkäten i sin helhet se bilaga 1 för Säffle kommun och bilaga 2 för 

Kristinehamns kommun. 

 

 

2.2 Urval 

Ett 50 % -igt urval av deltagare genomfördes bland kända anhöriga till närstående 

som fått insatser av kommunen. Med ett beräknat bortfall på 50% gav det ett urval 

på 25% av populationen. Ett slumpmässigt urval genomfördes baserat på insatser 

som den närstående hade ifrån kommunen. I de grupper där antalet understeg 20 

personer skickades enkäten till samtliga anhöriga. För att inte grupper med mellan 

21 och 39 personer skulle bli färre till antalet än de i föregående grupp så blev 

urvalet för anhöriga till denna grupp satt till 20. 

 
Tabell 2: Kriterier för urvalet.  

Urvalskriterier 

1-20           Alla 

21-39           20 stycken 

> 40           50% 

Information Fråga 
Antal  

delfrågor 

Bakgrundsinformation 1-7  

Utvärdering av kommunens befintliga stöd 8 S-8, K-11 

Behov av information 9 10 

Behov av kunskap 10 8 

Behov av egen tid 11 4 

Värderingar 12 22 
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För en översikt över insatser, population och urval av anhöriga i båda kommuner se 

bilaga 3. Kommunerna ombads att ta bort namn om möjligheten fanns att de kunde 

vara med i fler än en urvalsgrupp.  

 

 

Bortfall 

I Säffle kommun var bortfallet 47,2% vilket gjorde att förväntningarna möttes på 

antalet inkomna enkäter. Kristinehamns kommun hade ett bortfall på 56,7%. 

 
Tabell 3: Översikt över urval och bortfall för Säffle och Kristinehamns kommun.  

 Säffle Kristinehamn Totalt 

Urval 100% (542) 100% (711) 100% (1253) 

Förväntat bortfall  50% (271) 50% (356) 50% (627) 

Svarsfrekvens 52,8% (286) 43,3% (308) 47,4% (594) 

Bortfall  47,2 % (256) 56,7 % (403) 52,6% (659) 

 

För att reducera bortfallet hade Säffle kommun en artikel i lokaltidningen en vecka 

före utskicket. Kristinehamns kommun informerade om undersökningen på sin 

hemsida. På så sätt uppmärksammades undersökningen och att en enkät skulle 

skickas ut. Även påminnelsebrevet kan antas ha minskat bortfallet.  

 

Personer har ringt och uppgett att de känt att de inte kan besvara enkäten då de 

upplevde att de inte stödjer i så omfattande grad att de själva var i behov av hjälp. 

Utredaren har uppmanat dem att besvara enkäten ändå för att det är också viktigt 

att veta om anhöriga upplever att de inte är i behov av stöd. Detta kan i sin tur 

förklara en del av bortfallet då det säkert finns personer som hade resonerat på 

samma sätt och som då inte har skickat in enkäten. Personer har även hört av sig för 

att meddela att personen enkäten har varit adresserad till har avlidit. Detta kan 

också förklara en del av bortfallet. 
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Det förekom internt bortfall i enkäten. Vissa har valt att besvara några enstaka 

frågor. Det kan tolkas som att de valt att svara på det som de tycker är relevant, 

vilket respondenter även har nämnt i text på öppna svar. Det kan innebära att större 

vikt ska läggas på de frågor som många har besvarat. I de fall där personer hade 

kryssat fler än en ruta har svaret lämnats tomt och utgör således ett internt bortfall. 

 

 

Säffle kommun 

I Säffle var medelåldern bland de 286 personer som besvarat enkäten 63,7 år (SD= 

12,2). Av de svarande utgjorde män 38,6% och kvinnor 61,4%. Medelåldern var för 

män 63,5 år (SD=12,6) och för kvinnor 63,8 år (SD=12,1). 

 

Vad respondenterna har angett för orsak till den närståendes nedsatta 

funktionsförmåga kan ses i tabell 4. Här kunde respondenten ange fler än ett 

alternativ. Av de som svarat på enkäten har över hälften (54,7%) uppgett att den 

anhöriga har nedsatt förmåga på grund av ålder. 

 
Tabell 4: Orsak till nedsatt funktionsförmåga hos den närstående i Säffle kommun. Kolumn tre visar andel 
anhöriga som angett respektive funktionshinder som enda funktionshinder. 

Funktionshinder Antal % 

Enda 
funktions

hinder 
(%) 

Ålder 156 54,7 50,0 

Fysiskt funktionshinder 112 39,3 31,3 

Psykiskt funktionshinder 33 11,6 24,2 

Missbruk/beroendeproblematik 10 3,5 50,0 

Kronisk sjukdom 52 18,2 36,5 

Totalt 363 127,3  
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Diagram 1 visar antalet funktionsnedsättningar den anhöriga har angivit att den 

närstående har. Detta av de förbestämda funktionsnedsättningarna som fanns med i 

enkäten.  

 

 

Diagram 1: Antal funktionsnedsättningar angivna av anhöriga i Säffle kommun. n=285 

 

Dessutom fanns det möjlighet att specificera annat om inte svarsalternativen 

passade. Diagrammet visar att det var 16,5% som inte valt att kryssa i något av de på 

förhand bestämda alternativen. Demens och stroke var två begrepp som 

respondenterna preciserade i stället för att kryssa något av de förbestämda 

alternativen. De flesta (50,9%) har dock uppgett att den närstående har ett 

funktionshinder. 

 

Det var ingen fråga som direkt behandlade vilken sjukdom, åkomma eller diagnos 

som den närstående hade. Men på fråga 3 och 6 så hade vissa personer med egna ord 

uppgett detta. En sammanställning visar att i Säffle kommun så var det 55,2% (158) 

som har uppgett 195 olika sjukdomar/åkommor/diagnoser. 44,8% (129) hade 

följaktligen inte uppgett någon sjukdom/åkomma/diagnos på den närstående. 
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Stroke, demens och Alzheimers var de som förekom flest gånger, 39 respektive 32 

och 17. Det motsvarar 20,0%, 16,4% samt 8,7%. 

 

Flest av de anhöriga som stödjer var dotter till sin närstående, 32,3% (94) följt av 

21,3% (61) som var son, därefter var det 12,6% (36) som var maka och 8,4% (24) 

make. Spridningen var därefter mindre än 5% för resterande svarsalternativ. För 

översikt se diagram 2. 

 

 

Diagram 2: Översikt för Säffle kommun över vilken relation den anhöriga hade till den närstående. n=282 

 

I tabell 5 visas en sammanställning över hur boendesituationen såg ut för anhöriga 

och närstående i Säffle kommun. 

 
Tabell 5: Översikt över boendesituationen i Säffle kommun. n=284 

Boendesituation  % Antal 

Bor i samma hushåll 20,4%  58 

Bor delvis i samma hushåll och i samma kommun 1,4%  4 

Bor i olika hushåll men i samma kommun 55,6%  158 

Bor i olika hushåll och i olika kommuner 22,5%  64 
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Respondenterna fick själva ge mått på varför eller när de började stödja sin 

närstående. Det var 192 personer som hade uppgett hur länge sen det var som de 

började stödja sin närstående. Att tidpunkten inte var helt enkel att fastställa visade 

sig dels genom att många skrivit cirka framför tidpunkten, dels genom att de med 

egna ord skrivit att det är svårt att ange exakt tidpunkt. Sen har de även angivit att 

stödinsatsen ökat successivt eller efter att någon sjukdom drabbat den anhörige. Det 

sistnämnda var även det som många angivit som orsak till att de överhuvudtaget 

börjat stödja sin närstående. Andra orsaker som anhöriga har angivit var att den 

närstående behövt hjälp med praktiska saker till exempel att handla mat, städa eller 

betala räkningar, samt i samband med att någon annan anhörig till den närstående 

hade avlidit. Det fanns också de som tagit hand om sin närstående sen födseln. 

Tabell 6 visar en sammanställning över hur länge anhöriga upplever att det har 

hjälpt sin närstående. De som inte finns med i denna sammanställning är de som 

angett att det stöttat sin närstående från födseln. Det var få som uppgett hur länge 

detta hade skett, därför har dessa uteslutits. 

 
Tabell 6: Hur länge man som anhörig i Säffle kommun har upplev att man har stöttat en närstående. n=192. 

Antal år  % 

0-5 år  62,0 

5,5–10 år  23,4 

10,5-15 år  6,3 

15,5-20 år  6,8 

över 20,5 år 1,6 
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Kristinehamns kommun 

I Kristinehamn var medelåldern för de 308 personer som besvarat enkäten 62,6 år 

(SD=12,2). Av de svarande utgjorde män 36,0% och 64,0% kvinnor. Medelåldern var 

63,4 år för männen (SD=11,8) och 62,1 för kvinnor (SD=12,4). 

 

Vad respondenterna angett som orsak till den närståendes nedsatta 

funktionsförmåga i Kristinehamns kommun kan ses i tabell 7. Som tidigare nämnts 

så var det på denna fråga möjligt att kryssa fler alternativ och även specificera om 

inget alternativ passade. I likhet med Säffle kommun så har över hälften (52,3%) av 

de som svarat på enkäten i Kristinehamns kommun uppgett att den anhöriga har 

nedsatt förmåga på grund av ålder. 

 

Tabell 7: Orsak till nedsatt funktionsförmåga hos den närstående i Kristinehamns kommun. Kolumn tre visar 
andel anhöriga som angett respektive funktionshinder som enda funktionshinder. 

Funktionshinder Antal % 

Enda 
funktions

hinder 
(%) 

Ålder 160 52,3 51,3 

Fysiskt funktionshinder 117 38,2 23,9 

Psykiskt funktionshinder 65 21,6 54,5 

Missbruk/beroendeproblematik 7 1,8 71,4 

Kronisk sjukdom 49 12,3 16,3 

Totalt 398 136,0  

 

Diagram 3 visar antalet funktionsnedsättningar den närstående har enligt den 

anhörige. Detta av de förbestämda funktionsnedsättningarna som fanns med i 

enkäten.  
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Diagram 3: Antal funktionsnedsättningar angivna av anhöriga i Kristinehamns kommun. n=306 

 

Diagrammet visar att det var 13,4% som inte valt att kryssa i något av de på förhand 

bestämda alternativen. För Säffle kommun var det begrepp som demens och stroke 

som respondenterna angav. Dessa fanns med även i Kristinehamns kommun, men 

begrepp som utvecklingsstörning, Downs syndrom och autism var också 

förekommande. Men de flesta (52,0%) har uppgett att den närstående har en 

funktionsnedsättning. 

 

Även för Kristinehamns kommun gjordes en sammanställning över vad personer 

hade uppgett som sjukdom, åkomma eller diagnos på sin närstående. Här var det 

51,0% (157) som har uppgett 184 olika sjukdomar/åkommor/diagnoser. 49,0% (151) 

hade alltså inte uppgett någon sjukdom/åkomma/diagnos på den närstående. De tre 

vanligast förekommande var demens 16,3% (30), stroke 15,2% (28) samt synskada 

7,6% (14). 

 

I Säffle fanns det betydligt fler än i Kristinehamn med diagnosen Alzheimers, 17 

jämfört med två. I Kristinehamns kommun har betydligt fler uppgett nedsättningar 

så som förståndshandikapp, utvecklingsstörning och autism än i Säffle.  
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I Kristinehamn var det som i Säffle flest döttrar som stödjer en närstående 27,3%  

(84). Även här följdes det av söner, som här utgjorde 19,2% (59). Därefter var det i 

Kristinehamns kommun mödrar på tredje plats, 13,6% (42) följt av fruar 8,8% (27).  I 

diagram 4 kan fördelningen ses i sin helhet. 

 

Diagram 4: Översikt för Kristinehamns kommun över vilken relation den anhöriga hade till den närstående. 

n=304 

 

I tabell 8 visas hur boendesituationen såg ut för anhöriga och närstående i 

Kristinehamns kommun. 

 

Tabell 8: Översikt över boendesituationen i Kristinehamns kommun. n= 304 

Boendesituation  % Antal 

Bor i samma hushåll 22,4%  68 

Bor delvis i samma hushåll och i samma kommun 2,6%  8 

Bor i olika hushåll men i samma kommun 54,6%  166 

Bor i olika hushåll och i olika kommuner 20,4%  62 
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En sammanställning i Kristinehamn kommun visade att det var 148 av 308 personer 

som hade uppgett hur länge sen det var som de började stödja sin närstående. I 

likhet med Säffle kommun så var det heller inte lätt för respondenterna i 

Kristinehamns kommun att ange exakt när de börjat stödja sin närstående. När det 

handlade om vilken händelse som utlöst stödbehovet så var det som i Säffle 

kommun i samband med sjukdom eller efter sjukhusvistelse. Och det var även här 

så att behovet av stöd från anhörig började när den närstående inte klarade av 

praktiska saker eller att någon annan anhörig till den närstående avlidit.  Tabell 9 

visar en sammanställning över hur länge anhöriga upplever att de har hjälpt sin 

närstående. Även här har de som angivit att de har hjälpt till sen födseln tagits bort 

då det var svårt att utläsa hur länge sen det var. I Kristinehamns kommun var det ett 

antal som hade uppgett att behovet av hjälp uppstod vid skolstarten.  

 
Tabell 9: Hur länge man som anhörig i Kristinehamns kommun har upplevt att man har stöttat en närstående. 
n=148. 

Antal år  % 

0-5 år  48,6 

5,5-10 år  25,7 

10,5-15 år  12,8 

15,5-20 år  5,4 

över 20,5 år 7,4 

 

 

2.3 Genomförande av enkätundersökningen  

Innan enkäten färdigställdes så genomfördes en pilotstudie av enkäten. Det var 15 

kursdeltagare på Karlstads universitet som besvarade enkäten. De lämnade också 

sina synpunkter genom att skriva ner dessa på enkäten. Det genomfördes även två 

möten där uppdragsgivarna kunde lämna sina synpunkter. Med feedback från dessa 

granskningar reviderades och färdigställdes därefter enkäten. 

 

Utskicket av enkäterna administrerades av kommunerna under juni 2011. Brevet 

som skickades ut till de kända anhöriga innehöll ett följebrev, en enkät och ett 
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svarskuvert. I följebrevet (se bilaga 4 för Säffle kommun och bilaga 5 för 

Kristinehamns kommun) informerades respondenterna om undersökningens syfte, 

om etiska aspekter och att enkäten skulle ta ungefär 20 minuter att fylla i. Om 

någon var anhörig till fler än en person uppmanades de att kontakta kommunen för 

att få ett ytterligare exemplar av enkäten. De ombads att skicka in svaren inom en 

vecka. Efter en vecka skickades det ut ett påminnelsebrev (se bilaga 6 för Säffle 

kommun och bilaga 7 för Kristinehamns kommun) med en ny enkät till samtliga.  

 

Fråga 4 i enkäten löd som följer: ”Vilken relation har du till personen som du är 

anhörig till?”. Det upptäcktes att denna fråga kunde missuppfattas. Satt i relation till 

vad respondenterna uppgav för kön och även från ord på de öppna svaren på fråga 6 

märktes det att en del satt den närstående i fokus snarare än sig själv. Till exempel 

en person som uppgett att hon är kvinna och som skriver i svaret på fråga 6 om sin 

man som hon tar hand om, men som på fråga 4 angett ”Make” som relation. Hon 

har tänkt på den närstående och vad den har för relation till henne själv när hon 

besvarat frågan. I de enkäter där ”felen” var uppenbara har svaren ändrats, i 

exemplet har det således ändrats till ”Maka”. 

 

Ytterligare en fråga där svaren har korrigerats var fråga 7 om vilka kommunala 

insatser den närstående har. Det var ett antal som har kryssat ”Nej” på alla frågor 

men som på det öppna svarsalternativet angett ”Trygghetslarm”. Detta är en insats 

som i praktiken hamnar under ”Hemtjänst”. I de fall där detta har hänt har en 

ändring gjorts för att ge en rättvisare bild av inkomna enkäter från respektive 

urvalsgrupp. 

 

 

2.4 Databearbetning 

Enkäterna bearbetades i statistikprogrammet SPSS i forma av EDA: explorativ data 

analys, frekvensstatistik och deskriptiv statistik (Field, 2006).  
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2.5 Etiska aspekter 

Med hjälp av enkäterna har ett omfattande informationsunderlag samlats in, 

sammanställts och bearbetats vilket möjliggjorde de beskrivningar, jämförelser, 

bedömningar, värderingar och slutsatser som redovisats ovan. De forskningsetiska 

principer som tillämpas av Vetenskapsrådet (www.vr.se) utgjorde etiska riktlinjer för 

arbetet med undersökningen. Vetenskapsrådet ställer det så kallade 

forskningskravet mot individskyddskravet. Å ena sidan påpekas att samhället och 

samhällets medlemmar har ett berättigat krav på att forskning bedrivs. Å andra 

sidan hävdas principen om människors skydd mot otillbörlig insyn i sina 

livsförhållanden och att man inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning i samband med vetenskapliga undersökningar. De 

forskningsetiska principerna rymmer fyra huvudkrav som konkretiserar det 

grundläggande individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Utredaren har informerat uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

projektets syfte, deras uppgift i projektet, vilka villkor som gällde för deras 

deltagande, att deltagandet var frivilligt och att personer hade rätt att avbryta sin 

medverkan om de så önskade. Alla personer som ingick i undersökningen som 

uppgiftslämnare har getts största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifter om enskilda, 

insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. I alla delar av undersökningen har dessa 

krav tillgodosetts. 

 

Undersökningen kommer att redovisas till uppdragsgivarna som en rapport i FoU 

Välfärd Värmlands rapportserie senast den 21/9 2011. 
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3. Resultat 

Innan resultatet från undersökningens frågeställningar redovisas så finns det 

resultat från intervjuerna som är av vikt och de sammanfattas och presenteras 

inledningsvis.  

 

 

3.1 Resultat från intervjuerna 

 Fokus för anhöriga var gärna på den närstående och dennes välbefinnande. 

Det var som anhörig svårt att se sina egna behov.    

 Stöd till anhöriga betraktades som direkt eller indirekt. Där insatser till den 

närstående blev indirekt stöd till den anhöriga.  

 

Trots att undersökningens fokus var på anhörigas behov gick det således inte att 

utesluta att rollen som anhörig i hög utsträckning präglas av den närståendes 

välbefinnande och hur dennes situation såg ut.  

 

 Anhörigas situation betraktades som en process med olika delar, eftersom 

stödbehovet kunde se olika ut beroende på var den anhöriga befann sig i 

processen.  

 Det fanns behov och faktorer som var mer eller mindre relevanta beroende på 

vilken funktionsnedsättning den närstående hade. 

 Behovet av att samtala med någon såg anhöriga inte hos sig själva när det 

funnits en naturlig kontaktperson under processen. Gärna en person som var 

insatt i den närståendes problematik och livssituation. Denna insatta person 

fungerade även som informationsförmedlare. 

 Vad gällde uppdelning av stödet kring den närstående visade det sig att om en 

anhörig hade egen erfarenhet eller kännedom om vårdyrket så blev det 

primärt den personen som hjälpte den närstående.  



34 

 

 Behov av en förståelse från andra myndigheter/instanser vid 

tidsbokningar/avlastning. 

 

Intervjuerna visade att anhöriga upplevde det som ett stöd om hela vårdkedjan 

fungerade. Anhöriga var i kontakt med många olika instanser, det vill säga fler än 

kommunen. Det var svårt för anhöriga att isolera kommunens uppgifter och veta 

om och vad kommunen var skyldiga att göra.   

 

I nästkommande avsnitt kommer resultat från enkäten att presenteras. Resultat för 

utvärderingen av kommunens befintliga stöd presenteras först därefter kommer 

behoven och viktiga faktorer att redovisas. Presentationen sker kommunvis, först är 

Säffle kommun och därefter Kristinehamns kommun. 

 

 

3.2 Utvärdering av Säffle kommuns befintliga stöd 

Det stöd som flest anhöriga har använt var ”Enskilda samtal”, 28,0%. ”Avlösarservice 

enligt LSS” var det endast 2,8% som har använt sig av. En översikt över hur många 

som använt respektive stöd och hur nöjda de har varit med det visas i tabell 10. För 

stödet ”Avlösarservice enligt LSS” visas endast antal då det var få som utvärderat 

stödet. 
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Tabell 10: Översikt över utvärderingen av Säffle kommuns befintliga stöd. 

 

Andel svar 

(n) 

Totalt 

 

 

Stöd 

Inte  
alls 
nöjd 
 

Mindre 
nöjd 
 

Nöjd 
 

Mycket 
nöjd 
 

 

Avlastning i hemmet 20,0 

(9) 

20,0 

(9) 

6,7 

(3) 

53,3 

(24) 

100 

(45) 

Trygghetsplats 5,8 

(3) 

13,5 

(7) 

50,0 

(26) 

30,8 

(16) 

100 

(52) 

Växelvård 13,6 

(3) 

4,5 

(1) 

59,1 

(13) 

22,7 

(5) 

100 

(22) 

Dagvård för personer med 
minnesproblem 

8,8 

(3) 

2,9 

(1) 

38,2 

(13) 

50,0 

(17) 

100 

(34) 

Dagverksamhet
4
 4,1 

(2) 

8,2 

(4) 

55,1 

(27) 

32,7 

(16) 

100 

(49) 

Anhörigträffar 10,8 

(7) 

26,2 

(17) 

41,5 

 (27) 

21,5 

(14) 

100 

(65) 

Enskilda samtal 10,0 

(8) 

26,3 

(21) 

31,3 

 (25) 

32,5 

(26) 

100 

(80) 

Avlösarservice enligt LSS - 

(2) 

- 

(1) 

- 

(4) 

- 

(1) 

- 

(8) 

 

Stöd som ”Trygghetsplats”, ”Växelvård”, ”Dagvård för personer med 

minnesproblem” samt ”Dagverksamhet” var det över 80% som var nöjda eller 

mycket nöjda med. De två sistnämnda stöden hade dock en mindre andel som var 

mindre nöjda eller inte alls nöjda än vad ”Växelvården” och ”Trygghetsplats” hade. 

Stödet ”Avlastning i hemmet” hade flest, 53,3% varit mycket nöjd med. Å andra 

sidan så var det 40% som var mindre nöjda eller inte alls nöjda med samma stöd. För 

stöden ”Anhörigträffar” och ”Enskilda samtal” var det 37,0% respektive 36,3%  som 

var mindre eller inte alls nöjda med det. 

  

                                            

4
 Dagverksamhet ska egentligen inte betraktats som befintligt stöd utan en insats till den närstående. 

Utvärderingen gjordes på den information som utredaren fick från kommunen.  
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Ett annat utvärderingsmoment gällde dels de som haft ett behov men som inte hade 

fått det tillgodosett, dels de som haft ett behov och fått detta tillgodosett. Tabell 11 

visar fem av de behov som störst andel inte har fått tillgodosett. Behovet ”Mediciners 

påverkan” handlade om kunskap, resterande fyra behov gällde information. Andelen 

personer som har haft behov men inte fått dem tillfredställda var dock relativt låg, 

den varierar från som mest 7,0% ner till 6,4%. Övriga undersökta behov varierade 

från 1,2% till 6,1% för dem som hade haft ett behov men inte fått det tillfredsställt.   

 

Tabell 11: Översikt för Säffle kommun över fem av de behov som anhöriga haft men inte fått tillgodosett. 

Behov 
Andel 

(%) 

Vem jag ska kontakta i akuta situationer 7,0 

Vilka insatser som finns tillgängliga för min närstående 6,9 

Mediciners påverkan 6,7 

Vem jag ska kontakta i mindre akuta situationer 6,5 

Vilka krav på insatser som min närstående kan ställa 6,4 

 

Resultatet för topp fem av de behov som anhöriga haft och fått tillgodosett visas i 

tabell 12. Fyra av de fem främsta behoven som anhöriga har haft och fått 

tillfredställda i störst utsträckning handlade om information, endast ”Färdtjänst för 

min närstående” föll utanför detta. För övriga undersökta behov varierade det 

mellan 2,6% till 36,6% för dem som hade haft ett behov och fått det tillfredsställt.   

 

Tabell 12: Översikt över de fem främsta behoven som anhöriga haft och fått tillgodosett i Säffle kommun. 

Behov 
Andel 

(%) 

Trygghetslarm 59,5 

Hjälpmedel 54,9 

Färdtjänst för min närstående 43,8 

Vilka insatser som finns tillgängliga för min närstående 42,4 

Vem jag ska kontakta i mindre akuta situationer 39,4 
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3.3 Behov för anhöriga i Säffle kommun 

Det här avsnittet börjar med att visa vilka behov som alla anhöriga i Säffle kommun 

har, hade eller inte hade, oavsett vilken funktionsnedsättning den närstående har. 

Därefter sätts behoven i relation till den närståendes funktionsnedsättning. Vidare i 

nästa avsnitt presenteras hur alla anhöriga värderade olika faktorer i sin roll som 

anhörig. Det följs av vad anhöriga, i relation till den närståendes 

funktionsnedsättning, har värderat som viktigt eller mycket viktigt. Sedan 

presenteras vad som är utmärkande behov och viktiga för anhöriga satt i relation till 

den närståendes funktionsnedsättning.  

 

I tabell 13 visas vilka behov anhöriga i Säffle ansåg sig ha och vad de inte ansåg sig 

vara i behov av. Första kolumnen är en sammanslagning av svarsalternativen: ”Har 

haft behov och har fått det”, ”Har haft behov tidigare men har inte fått det” samt 

”Har inte behövt tidigare men har behov idag”. De här siffrorna visar således 

andelen anhöriga som på något sätt haft dessa behov under sin tid med att stödja en 

närstående. Detta oavsett om behovet blivit tillfredställt eller inte, eller om det var 

ett behov som inte har funnits, men som finns idag. Kolumnen i mitten visar 

förutom sammanslagning av de tre svarsalternativen ovan också svarsalternativet 

”Har inget behov nu men kan behöva i framtiden”. Den beskriver följaktligen de 

behov som anhöriga har, har haft eller kan tänkas få i framtiden. Den tredje visar 

hur stor andel respondenter på varje fråga som inte anser sig ha behov av det 

aktuella påståendet. 
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Tabell 13: Översikt över vad anhöriga i Säffle kommun anser sig vara och inte vara i behov av. Siffror med fet 
stil anger de behov som stört andel anhöriga har. Tabellens fyra områden representerar uppifrån och ned: 
information, kunskap, egen tid samt transport. 

 
Behov 
 

Faktiska 
behov 

Har, har 
haft eller 
kommer få 
behov 

Har inget 
behov 

Mina möjligheter till stöd 38,8
 

77,5 22,5 

Vilket kommunalt stöd som finns tillgängligt för mig  39,6 76,1 23,9 

Kommunens aktiviteter för min egen del 17,8 40,4 59,6 

Vem jag ska kontakta i akuta situationer 52,4 83,7 16,3 

Vem jag ska kontakta i mindre akuta situationer 52,8 83,5 16,5 

Hjälpmedel  63,0 77,9 22,1 

Trygghetslarm 66,5 77,7 22,3 

Vilka insatser som finns tillgängliga för min närstående 62,3 84,4 15,6 

Vilka krav på insatser min närstående kan ställa 57,0 87,6 12,4 

Min närståendes vardagsliv  53,6 79,6 20,4 

Lyftteknik 12,9 32,5 67,5 

Min närståendes sjukdomsförlopp eller problematik 46,0 75,1 24,9 

Drogers påverkan 7,3 12,4 87,6 

Mediciners påverkan 35,7 57,6 42,4 

En möjliggörares roll
 

18,0 40,3 59,7 

Hur man förbättrar sin relation till sin närstående 14,6 29,9 70,1 

Hur vi reder ut konflikter mellan oss anhöriga angående vår 

närståendes vård, behandling eller omhändertagande 
12,5 32,6 67,4 

Hur jag kan få min närstående att ta emot hjälp och stöd 29,4 60,7 39,3 

Tid för återhämtning 23,0 42,7 57,3 

Tid för att delta i kommunens aktiviteter  13,0 31,2 68,8 

Tid för att delta i egna sociala aktiviteter 17,7 32,9 67,1 

Färdtjänst för min närstående 57,6 75,0 25,0 

 

Av de som besvarat enkäten i Säffle kommun så var det 3,8% (11) som ansåg sig inte 

behöva någon information alls. Det var alltså de som svarat ”Har inget behov” på 

alla 10 delfrågor på fråga 9. Här inkluderades även de som lämnat svaret tomt vilket 

tolkades som att de inte hade behov av saken i fråga. Vidare så var det 21,7%  (62) av 

respondenterna som ansåg att de inte behövde kunskap om något. Dessa har således 

svarat ”Har inget behov” på alla 8 delfrågor på fråga 10, eller lämnat svaret tomt. 

Det var 55,2% (158) av respondenterna som svarade att de inte var i behov av någon 

egen tid. Det var de som hade svarat ”Har inget behov” på de tre första delfrågor på 

fråga 11. Delfrågan angående färdtjänst har lämnats utanför eftersom det inte 

handlar om egen tid.  
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I tabell 14 visas en sammanställning över faktiska behov kopplat till den 

närståendes funktionsnedsättning.  Det var som tidigare nämnts svarsalternativen 

”Har haft behov och har fått det”, ”Har haft behov tidigare men har inte fått det” 

samt ”Har inte behövt tidigare men har behov idag” som slagits samman och bildat 

faktiska behov. Grupp F representerar de respondenter som inte angivit något av de 

på förhand angivna funktionsnedsättningarna.  Respondenterna hade även 

möjlighet att välja fler alternativ så en anhörig kan alltså ”tillhöra” fler än en grupp. 

Men som tidigare nämnts och som kunde ses i diagram 1 så hade, störst andel och 

över hälften, 50,9%, angett endast ett funktionshinder och 16,5% har inte angett 

något. De senare var följaktligen de i grupp F och var den enda grupp där anhöriga 

bara ”tillhör” en grupp. Siffror med fet stil anger de behov som störst andel anhöriga 

ansåg sig vara eller ha varit i behov av.  
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Tabell 14: Anhörigas behov i Säffle kommun med avseende på den närståendes funktionsnedsättning. A= 
Ålder (n= 156), B= Fysiskt funktionshinder (n=112), C= Psykiskt funktionshinder (n=33), D= 
Missbruk/beroende problematik (n=10), E= Kronisk sjukdom (n=52) samt F= anhöriga som inte angett någon 
av de på förhand givna alternativen (A-E) (n=48). Siffror i fet stil anger de behov som störst andel anhöriga 
har inom respektive grupp. Tabellens fyra områden representerar uppifrån och ned: information, kunskap, 
egen tid samt transport. 

Behov A B C D
5
 E F 

Mina möjligheter till stöd 34,3 40,0 29,0 66,7 55,6 46,2 

Vilket kommunalt stöd som finns tillgängligt för mig  36,6 41,2 34,5 77,8 55,8 40,5 

Kommunens aktiviteter för min egen del 16,9 20,0 20,7 55,6 31,0 17,6 

Vem jag ska kontakta i akuta situationer 58,8 50,0 48,3 66,7 57,1 51,4 

Vem jag ska kontakta i mindre akuta situationer 58,5 51,7 41,4 66,7 65,1 47,2 

Hjälpmedel  65,7 63,6 55,2 44,4 73,3 59,5 

Trygghetslarm 69,5 67,0 48,1 50,0 68,2 56,8 

Vilka insatser som finns tillgängliga för min 
närstående 

58,3 71,1 55,2 66,7 68,9 72,2 

Vilka krav på insatser min närstående kan ställa 56,1 63,3 46,4 66,7 66,7 62,2 

Min närståendes vardagsliv  48,5 60,0 55,2 77,8 61,4 63,2 

Lyftteknik 6,6 15,8 3,3 0 11,1 16,7 

Min närståendes sjukdomsförlopp eller problematik 40,7 43,6 56,7 66,7 51,1 47,2 

Drogers påverkan 6,6 6,5 16,7 77,8 9,1 2,9 

Mediciners påverkan 34,6 42,4 46,7 77,8 34,8 30,6 

En möjliggörares roll
 

16,1 18,1 17,9 28,6 24,3 19,4 

Hur man förbättrar sin relation till sin närstående 10,5 13,8 10,3 44,4 15,6 16,7 

Hur vi reder ut konflikter mellan oss anhöriga 
angående vår närståendes vård, behandling eller 
omhändertagande 

10,7 11,6 17,2 25,0 8,9 13,5 

Hur jag kan få min närstående att ta emot hjälp och 
stöd 

29,9 30,2 27,6 66,7 29,9 18,4 

Tid för återhämtning 21,3 27,6 22,6 33,3 31,9 15,8 

Tid för att delta i kommunens aktiviteter  10,1 15,2 12,9 22,2 19,6 10,8 

Tid för att delta i egna sociala aktiviteter 15,3 22,3 22,6 44,4 25,0 16,2 

Färdtjänst för min närstående 53,9 68,0 58,1 55,6 58,3 56,8 

 

 

  

                                            

5 Notera att det är endast 10 personer som ingår i denna grupp. 
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3.4 Viktiga faktorer för anhöriga i Säffle kommun 

I tabell 15 visas resultaten över de fem faktorer som störst andel värderat som viktig 

eller mycket viktig i rollen som anhörig. För resterande 17 påståenden varierade 

andelen respondenter som tyckt det varit viktigt eller mycket viktigt från 14,0%, ”Att 

få hjälp med att ta hand om min närstående under sin avgiftningsperiod”, till den 6:e 

främsta, ”Att veta om min närstående får i sig mat”, som hade 86,0%. 

 

Tabell 15: Fem faktorer som störst andel anhöriga i Säffle kommun värderade som viktigt eller mycket viktigt. 

Delfråga 

Viktigt 
och 
mycket 
viktig 

Att personal som hjälper och stödjer min närstående uppträder professionellt 94,7 

Att det är kontinuitet bland personal som hjälper och stödjer min närstående 93,0 

Bemötandet från personal som hjälper och stödjer min närstående 92,9 

Att min närståendes boende är rätt utrustat och anpassat 91,9 

Miljön på min närståendes boende 87,0 

 

För en översikt över hur anhöriga värderade olika faktorer i Säffle kommun se 

bilaga 8.  

 

Tabell 16 visar hur anhöriga har värderat hur viktiga olika faktorer är, detta satt i 

relation till den närståendes funktionsnedsättning.  
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Tabell 16: Vad anhöriga värderar som viktigt eller mycket viktig med avseende på den närståendes 
funktionsnedsättning i Säffle kommun. A= Ålder (n= 156), B= Fysiskt funktionshinder (n=112), C= Psykiskt 
funktionshinder (n=33), D= Missbruk/beroende problematik (n=10), E= Kronisk sjukdom (n=52) samt F= 
anhöriga som inte angett någon av de på förhand givna alternativen (A-E) (n=48). Siffror i fet stil anger de 
faktorer som störst andel anhöriga värderat som viktigast inom respektive grupp. 

Delfråga A B C D
6
 E F 

Att få stöd med att hantera känsla av hjälplöshet i 
rollen som anhörig 

61,5 67,0 61,3 70,0 61,7 71,4 

Att få stöd att hantera stress uppkommen i rollen som 
anhörig 

55,9 68,7 60,0 50,0 65,3 65,1 

Att avlastningstider är flexibla 43,7 46,4 25,4 10,0 39,1 51,3 

Att kommunens stöd för mig finns tillgängliga i 
närmiljön 

65,7 76,5 61,3 60,0 70,2 78,6 

Att tillsammans kunna bo kvar i den egna bostaden 24,1 36,0 18,8 30,0 43,8 48,8 

Att vi har en person som är väl insatt i vår situation 75,9 80,6 67,7 90,0 81,3 83,3 

Att samtala med människor som är i samma situation 
som mig 

41,5 47,5 38,7 60,0 50,0 51,2 

Att det finns en grupp eller gemenskap där alla har 
samma relation till sin närstående 

29,1 39,2 30,0 50,0 33,3 44,7 

Bemötandet från personal som hjälper och stödjer min 
närstående 

93,2 91,3 93,5 80,0 98,0 93,5 

Att personal som hjälper och stödjer min närstående 
uppträder professionellt  

95,2 95,0 96,8 80,0 98,0 93,6 

Att det är kontinuitet bland personal som hjälper och 
stödjer min närstående 

92,3 92,9 93,3 90,0 95,9 95,3 

Att ha möjlighet att vara delaktig i min närståendes 
vardag 

67,4 77,0 56,7 50,0 77,1 82,2 

Miljön på min närståendes boende 87,0 89,3 90,0 50,0 91,8 90,7 

Att min närståendes boende är rätt utrustat och 
anpassat 

92,0 93,3 96,7 70,0 96,1 91,1 

Att min närstående har tillgång till sociala aktiviteter 70,7 76,0 80,0 80,0 79,2 86,4 

Att min närstående får besök av frivilligarbetare 42,4 44,8 46,7 70,0 34,0 44,2 

Att veta om min närstående får i sig mat 89,2 85,3 76,7 80,0 85,4 86,7 

Att veta att min närstående är drogfri 21,5 25,8 26,7 70,0 12,8 45,2 

Att få hjälp med att ta hand om min närstående under 
sin avgiftningsperiod  

7,9 11,7 16,7 60,0 8,7 24,3 

Att kunna påverka min närståendes medicinering 41,0 49,5 50,0 40,0 35,4 57,1 

Att få hjälp med nedtrappning av min närståendes 
mediciner 

19,6 24,5 23,3 40,0 10,9 46,2 

Att få en uppföljning av min närståendes medicinering 55,7 60,8 60,0 90,0 48,9 66,7 

 

 

                                            

6 Notera att det är endast 10 personer som ingår i denna grupp. 
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3.5 Utmärkande behov och viktiga faktorer för anhöriga i relation till den 

närståendes funktionsnedsättning i Säffle kommun 

Finns det några behov och faktorer som utmärker anhöriga på grund av den 

närståendes funktionsnedsättning jämfört med vad alla tillfrågade anhöriga anser? 

De främsta behoven för alla anhöriga var information angående; hjälpmedel, 

trygghetslarm, vilka insatser det finns tillgängligt för den närstående och vilka krav 

denne kan ställa samt färdtjänst för den närstående. Det som anhöriga värderat som 

viktigast handlade om bemötande, professionalitet och kontinuitet bland personal 

som hjälper och stödjer den närstående, miljön på den närståendes boende samt att 

den närståendes boende var rätt utrustat och anpassat. Tabell 17 visar de behov och 

faktorer som utmärker anhöriga till närstående med en viss funktionsnedsättning. 

 

Tabell 17: De behov och faktorer som utmärker anhöriga med avseende på den närståendes 
funktionsnedsättning i Säffle kommun. 

Funktionsnedsättning Behov Värderingar 

Ålder  Vem jag ska kontakta i 
akuta situationer 

 Vem jag ska kontakta i 
mindre akuta situationer 

 Att veta om min närstående 
får i sig mat 

Fysiskt funktionshinder Samma som alla anhöriga Samma som alla anhöriga 

Psykiskt funktionshinder  Min närståendes 
sjukdomsförlopp eller 
problematik 

 Min närståendes vardagsliv 

Samma som alla anhöriga 

Missbruk/beroendeproblematik  Vilket kommunalt stöd som 
finns tillgängligt för mig 

 Min närståendes vardagsliv 

 Drogers påverkan 

 Mediciners påverkan 

 Att vi har en person som är 
väl insatt i vår situation 

 Att min närstående har 
tillgång till sociala aktiviteter 

 Att veta om min närstående 
får i sig mat 

Kronisk sjukdom  Vem jag ska kontakta i 
mindre akuta situationer 

Samma som alla anhöriga 

De som inte angett något av de 
på förhand angivna 
funktionsnedsättningarna 

 Min närståendes vardagsliv Samma som alla anhöriga 
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3.6 Svarsfrekvens 

Resultaten som redovisats har baserats på hur många som har besvarat varje enskild 

delfråga. Eftersom svarsfrekvensen låg mellan 70,3% och 94,4 på frågorna så kan 

frågan ställas om den har någon betydelse för vad respondenterna har tyckt varit 

relevant. I tabell 18 visas de delfrågor som flest anhöriga har besvarat. 

  

Tabell 18: De fem delfrågor med högst svarsfrekvens i Säffle kommun. 

Delfråga Svarsfrekvens 

Att min närståendes boende är rätt utrustat och anpassat 94,4 

Bemötandet från personal som hjälper och stödjer min närstående 93,7 

Att personal som hjälper och stödjer min närstående uppträder professionellt 93,0 

Att veta om min närstående får i sig mat 92,7 

Att min närstående har tillgång till sociala aktiviteter 92,3 

 

 

3.7 Utvärdering av Kristinehamn kommuns befintliga stöd 

I Kristinehamns kommun var det många typer av stöd som få personer använt. För 

sju av elva typer av stöd var det mindre än 4,5% som använt respektive stöd. 

Resultatet visade att det stöd som flest personer använt var ”Avlastning i hemmet”. 

Det har nyttjats av 20,5%. Endast 0,6% hade deltagit i ”Anhörigcirkel i demens”. En 

översikt över hur många som använt respektive stöd och hur nöjda de varit med det 

visas i tabell 19. För stöden ”Anhörigcirkel i demens”, ”Qigong” och ”Anhöriggrupp 

ANL” visas antal då det var få som utvärderat stöden.   
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Tabell 19: Översikt över utvärderingen av Kristinehamn kommuns befintliga stöd. 

 Andel svar 
(n) 

Totalt 

 
 
 
Stöd 

Inte 
alls 
nöjd 
 

Mindre 
nöjd 
 

Nöjd 
 

Mycket 
nöjd 
 

 

Avlastning i hemmet 9,5 

(6) 

7,9 

(5) 

44,4 

(28) 

38,0 

(24) 

100 

63 

Trygghetsplats 4,7 

(2) 

4,7 

(2) 

44,1 

(19) 

46,5 

(20) 

100 

43 

Växelvård 15,4 

(2) 

7,7 

(1) 

30,8 

(4) 

46,1 

(6) 

100 

13 

Dagvård för personer med 
minnesproblem 

11,1 

(2) 

5,5 

(1) 

50,0 

(9) 

33,3 

(6) 

100 

18 

Hemvårdsbidrag 14,3 

(2) 

- 

(-) 

64,3 

(9) 

21,4 

(3) 

100 

14 

Anhörigcentrum 16,7 

(2) 

16,7 

(2) 

50,0 

(6) 

16,7 

(2) 

100 

12 

Anhörigcirkel i demens - 

(1) 

- 

(1) 

- 

(-) 

- 

(-) 

- 

2 

Enskilda samtal 11,1 

(3) 

14,8 

(4) 

33,3 

(9) 

40,7 

(11) 

100 

27 

Qigong - 

(2) 

- 

(1) 

- 

(2) 

- 

(-) 

- 

5 

Avlösarservice enligt LSS 8,3 

(1) 

25,0 

(3) 

25,0 

(3) 

41,7 

(5) 

100 

12 

Anhöriggrupp ANL - 

(2) 

- 

(1) 

- 

(1) 

- 

(1) 

- 

5 

 

Anhöriga som använt ”Trygghetsplats” var mycket nöjda i störst utsträckning. Där 

har 46,5% av brukarna svarat att de var mycket nöjda. Det var också det stöd som 

minst personer var mindre nöjda eller inte nöjda alls med. Det var tre typer av stöd 

som majoriteten av de som svarat var mindre nöjd eller inte alls nöjd med och de 

var ”Anhörigcirkel i demens”, ”Qigong” och ”Anhöriggrupp ANL”.  
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Resultat angående de behov som anhöriga fått och inte fått tillfredställda visas i 

tabell 20. Det är som för Säffle resultatet för de fem behov som störst andel personer 

inte fått tillfredställda som visas. Behovet ”Min närståendes sjukdomsförlopp eller 

problematik” handlade om kunskap, resterande fyra behov gällde information. 

Andelen personer som haft behov men inte fått dem tillfredställda varierade mellan 

dessa fem från som mest 9,4% ner till 5,8%. För övriga 17 delfrågor varierar andelen 

från 0,8% till 5,8%. 

 

Tabell 20: Översikt för Kristinehamns kommun över de fem behov som anhöriga har haft men inte fått 
tillgodosett. 

Delfråga 
Andel 

(%) 

Vilka krav på insatser som min närstående kan ställa 9,4 

Vilka insatser som finns tillgängliga för min närstående 8,2 

Min närståendes sjukdomsförlopp eller problematik 7,2 

Mina möjligheter till stöd 7,1 

Vem jag ska kontakta i mindre akuta situationer 5,8 

 

Resultatet för topp fem av de behov som anhöriga i Kristinehamns kommun haft 

och fått tillgodosett visas i tabell 21. I likhet med Säffle kommun handlade fyra av 

de fem främsta behoven om information, ”Färdtjänst för min närstående” var 

återigen det behov som föll utanför denna kategori. För övriga 17 delfrågor så 

varierade andelen svar från 3,1% till 26,3% för de som hade haft ett behov och hade 

fått det tillfredsställt.   

 
Tabell 21: Översikt över de fem främsta behoven som anhöriga haft och fått tillgodosett. i Kristinehamns 
kommun. 

Delfråga 
Andel 

(%) 

Trygghetslarm 47,1 

Färdtjänst för min närstående 41,6 

Hjälpmedel 39,7 

Vilka insatser som finns tillgängliga för min närstående 33,0 

Vem jag ska kontakta i mindre akuta situationer 29,2 
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3.8 Behov för anhöriga i Kristinehamns kommun 

Det här avsnittet är uppbyggt på samma sätt som för Säffle kommun. Det börjar 

med att visa vilka behov som alla anhöriga i Kristinehamns kommun har, hade eller 

inte hade, oavsett vilken funktionsnedsättning den närstående har. Därefter sätts 

behoven i relation till den närståendes funktionsnedsättning. I nästa avsnitt 

presenteras hur alla anhöriga värderade olika faktorer i sin roll som anhörig. Det 

följs av vad anhöriga, i relation till den närståendes funktionsnedsättning, har 

värderat som viktigt eller mycket viktigt. Sedan presenteras vad som är utmärkande 

behov och viktiga för anhöriga satt i relation till den närståendes 

funktionsnedsättning.  

 

Tabell 22 visar resultatet över behoven för anhöriga i Kristinehamns kommun. 

Tabellen är uppbyggd på samma sätt som för Säffle. Första kolumnen var en 

sammanslagning av svarsalternativen: ”Har haft behov och har fått det”, ”Har haft 

behov tidigare men har inte fått det” samt ”Har inte behövt tidigare men har behov 

idag”. De här siffrorna visar de behov anhöriga under sin tid med att stödja en 

närstående. Detta oavsett om behovet blivit tillfredställt eller inte, eller om det var 

ett behov som inte har funnits, men som finns idag. Kolumnen i mitten visar 

förutom sammanslagning av de tre svarsalternativen som ovan också 

svarsalternativet ”Har inget behov nu men kan behöva i framtiden”. Den beskriver 

följaktligen de behov som anhöriga har, har haft eller kan tänkas få i framtiden. Den 

tredje visar hur stor andel respondenter på varje fråga som inte anser sig ha behov 

av det aktuella påståendet. 
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Tabell 22: Översikt över vilka behov anhöriga i Kristinehamns kommun anser sig vara och inte vara i behov 
av. Siffror med fet stil anger de behov som stört andel anhöriga har. Tabellens fyra områden representerar 
uppifrån och ned: information, kunskap, egen tid samt transport. 

Behov 
Faktiska 
behov 

Har, har 
haft eller 
kommer få 
behov 

Har inget 
behov 

Mina möjligheter till stöd 40,4 72,5 27,5 

Vilket kommunalt stöd som finns tillgängligt för mig  39,7 74,1 25,9 

Anhörigcentrums aktiviteter för min egen del 12,2 34,1 65,9 

Vem jag ska kontakta i akuta situationer 41,4 71,6 28,4 

Vem jag ska kontakta i mindre akuta situationer 43,4 71,7 28,3 

Hjälpmedel  48,7 69,8 30,2 

Trygghetslarm 54,8 67,6 32,4 

Vilka insatser som finns tillgängliga för min närstående 55,4 84,5 15,5 

Vilka krav på insatser min närstående kan ställa 49,3 81,8 18,9 

Min närståendes vardagsliv  42,9 73,4 26,6 

Lyftteknik 6,0 24,5 75,5 

Min närståendes sjukdomsförlopp eller problematik 40,0 67,6 32,4 

Drogers påverkan 13,0 10,5 89,5 

Mediciners påverkan 28,2 48,6 51,4 

En möjliggörares roll
 

12,6 34,6 65,4 

Hur man förbättrar sin relation till sin närstående 13,6 27,6 72,4 

Hur vi reder ut konflikter mellan oss anhöriga angående vår 

närståendes vård, behandling eller omhändertagande 
17,3 32,3 67,7 

Hur jag kan få min närstående att ta emot hjälp och stöd 30,2 54,4 45,6 

Tid för återhämtning 25,0 42,3 57,7 

Tid för att delta i kommunens aktiviteter  12,5 25,6 74,4 

Tid för att delta i egna sociala aktiviteter 20,8 31,1 68,9 

Färdtjänst för min närstående 53,2 70,0 30,0 

 

Resultatet visar att av de som besvarat enkäten i Kristinehamns kommun så var det 

16,9% (52) som ansåg sig inte behöva någon information alls. Vidare var det 13,6% 

(42) av respondenterna som ansåg att de inte behövde kunskap om något och 43,5% 

(134) behövde ingen egen tid.  

 

I tabell 23 visas en sammanställning över faktiska behov kopplat till den 

närståendes funktionsnedsättning.  Som i tabellen för Säffle kommun så 

representerar grupp F de respondenter som inte angivit något av de på förhand 

angivna funktionsnedsättningarna.  Respondenterna hade även möjlighet att välja 

fler alternativ. En anhörig kan alltså ”tillhöra” fler än en grupp. Men som tidigare 
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nämnts och som kunde ses i diagram 3 så har 52,0%  angett endast ett 

funktionshinder och 14,2% har inte angett något. De senare var följaktligen de i 

grupp F. Siffror som markerats med fet stil i tabellen visar de fem främsta behoven 

som störst andel anhöriga ansåg sig vara eller ha varit i behov av.  

 
Tabell 23: Anhörigas behov i Kristinehamns kommun med avseende på den närståendes 
funktionsnedsättning. A= Ålder (n=160), B= Fysiskt funktionshinder (n=117), C= Psykiskt funktionshinder 
(n=65), D= Missbruk/beroende problematik (n=7), E= Kronisk sjukdom (n=49) samt F= anhöriga som inte 
angett någon av de på förhand givna alternativen (A-E) (n=42). Siffror i fet stil anger de behov som störst 
andel anhöriga har inom respektive grupp. Tabellens fyra områden representerar uppifrån och ned: 
information, kunskap, egen tid samt transport. 

Behov A B C D
7
 E F 

Mina möjligheter till stöd 34,8 38,6 54,5 66,7 54,5 53,3 

Vilket kommunalt stöd som finns tillgängligt för mig  33,1 39,4 52,0 50,0 48,8 59,3 

Kommunens aktiviteter för min egen del 8,8 12,9 10,0 50,0 12,2 20,0 

Vem jag ska kontakta i akuta situationer 44,9 46,3 35,3 60,0 57,5 48,0 

Vem jag ska kontakta i mindre akuta situationer 43,5 51,6 34,0 80,0 63,4 50,0 

Hjälpmedel  50,0 62,8 34,7 0 70,0 50,0 

Trygghetslarm 63,6 70,7 30,2 16,7 79,1 39,3 

Vilka insatser som finns tillgängliga för min 
närstående 

53,6 56,0 51,0 60,0 58,5 69,0 

Vilka krav på insatser min närstående kan ställa 45,5 46,7 54,0 100 60,0 51,7 

Min närståendes vardagsliv  43,9 40,7 42,3 50,0 51,3 51,7 

Lyftteknik 4,6 9,3 3,6 0 14,3 6,3 

Min närståendes sjukdomsförlopp eller problematik 40,9 40,6 48,2 80,0 51,1 42,4 

Drogers påverkan 4,1 3,3 3,6 100 2,5 3,2 

Mediciners påverkan 27,1 26,9 29,1 100 41,5 29,4 

En möjliggörares roll
 

13,8 15,7 16,7 100 20,6 3,6 

Hur man förbättrar sin relation till sin närstående 9,4 12,5 16,1 83,3 25,0 12,1 

Hur vi reder ut konflikter mellan oss anhöriga 
angående vår närståendes vård, behandling eller 
omhändertagande 

14,4 13,5 17,9 83,3 19,5 23,3 

Hur jag kan få min närstående att ta emot hjälp och 
stöd 

30,6 22,9 26,3 83,3 40,5 41,9 

Tid för återhämtning 18,7 26,5 32,1 40,0 46,7 32,4 

Tid för att delta i kommunens aktiviteter  9,2 13,1 16,1 50,0 19,6 11,8 

Tid för att delta i egna sociala aktiviteter 14,2 23,0 23,6 66,7 31,1 29,4 

Färdtjänst för min närstående 54,6 67,6 50,0 33,3 66,7 31,7 

 

 

                                            

7 Notera att det är endast 7 personer som ingår i denna grupp. 
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3.9 Viktiga faktorer för anhöriga i Kristinehamns kommun 

I tabell 24 visas resultaten för de fem faktorer som störst andel anhöriga i 

Kristinehamns kommun värderat som viktig eller mycket viktig. Övriga faktorer 

varierade från 10,8% för ”Att få hjälp med att ta hand om min närstående under sin 

avgiftningsperiod”, till den 6:e främsta, ”Att vi har en person som är väl insatt i vår 

situation”, som hade 86,0%. Respondenterna i Kristinehamn och Säffle värderade 

samma faktorer som de fem främsta. 

 
Tabell 24: Fem faktorer som störst andel anhöriga i Kristinehamns kommun värderade som viktigt eller 
mycket viktigt. 

Delfråga 

Viktigt 
och 

mycket 
viktig 

Att personal som hjälper och stödjer min närstående uppträder professionellt 94,9 

Bemötandet från personal som hjälper och stödjer min närstående 94,3 

Att det är kontinuitet bland personal som hjälper och stödjer min närstående 92,5 

Att min närståendes boende är rätt utrustat och anpassat 86,1 

Miljön på min närståendes boende 82,5 

 

För en översikt över hur anhöriga värderade olika faktorer i Kristinehamns 

kommun se bilaga 9.  

 

Tabell 25 visar hur anhöriga har värderat hur viktiga olika faktorer är, detta satt i 

relation till den närståendes funktionsnedsättning.  
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Tabell 25: Vad anhöriga värderar som viktigt eller mycket viktig med avseende på den närståendes 
funktionsnedsättning i Kristinehamns kommun. A= Ålder (n=160), B= Fysiskt funktionshinder (n=117), C= 
Psykiskt funktionshinder (n=65), D= Missbruk/beroende problematik (n=7), E= Kronisk sjukdom (n=49) samt 
F= anhöriga som inte angett någon av de på förhand givna alternativen (A-E) (n=42). Siffror i fet stil anger de 
faktorer som störst andel anhöriga värderat som viktigast inom respektive grupp. 

Delfråga A B C D
8
 E F 

Att få stöd med att hantera känsla av hjälplöshet i 
rollen som anhörig 

55,8 58,0 63,9 100 71,1 59,4 

Att få stöd att hantera stress uppkommen i rollen som 
anhörig 

54,4 56,1 62,7 100 75,0 58,1 

Att avlastningstider är flexibla 46,2 44,6 41,8 0 65,3 46,9 

Att kommunens stöd för mig finns tillgängliga i 
närmiljön 

69,3 69,3 68,4 83,3 72,7 72,7 

Att tillsammans kunna bo kvar i den egna bostaden 34,8 41,0 35,7 16,7 54,3 42,9 

Att vi har en person som är väl insatt i vår situation 79,6 79,4 84,2 100 91,1 90,3 

Att samtala med människor som är i samma situation 
som mig 

42,4 45,4 44,6 100 48,9 51,5 

Att det finns en grupp eller gemenskap där alla har 
samma relation till sin närstående 

33,1 34,4 26,9 83,3 42,9 53,1 

Bemötandet från personal som hjälper och stödjer min 
närstående 

97,3 95,3 91,5 100 95,7 92,1 

Att personal som hjälper och stödjer min närstående 
uppträder professionellt  

96,4 94,2 93,1 100 95,6 94,4 

Att det är kontinuitet bland personal som hjälper och 
stödjer min närstående 

92,8 93,1 92,9 100 95,6 91,9 

Att ha möjlighet att vara delaktig i min närståendes 
vardag 

76,4 78,4 71,9 71,4 86,4 83,8 

Miljön på min närståendes boende 84,1 84,2 80,3 85,7 84,4 86,1 

Att min närståendes boende är rätt utrustat och 
anpassat 

87,0 92,5 80,6 66,7 91,5 88,6 

Att min närstående har tillgång till sociala aktiviteter 70,7 71,0 88,7 100 73,3 83,3 

Att min närstående får besök av frivilligarbetare 42,4 41,4 36,2 50,0 43,2 43,3 

Att veta om min närstående får i sig mat 83,7 81,1 66,7 66,7 82,2 74,2 

Att veta att min närstående är drogfri 21,2 10,5 18,3 100 17,8 33,3 

Att få hjälp med att ta hand om min närstående under 
sin avgiftningsperiod  

10,0 9,6 8,9 100 13,3 3,3 

Att kunna påverka min närståendes medicinering 49,3 38,1 39,7 42,9 47,7 56,3 

Att få hjälp med nedtrappning av min närståendes 
mediciner 

23,5 21,1 23,2 16,7 29,5 12,9 

Att få en uppföljning av min närståendes medicinering 55,3 48,5 47,4 28,6 63,6 48,4 

 

 

                                            

8 Notera att det är endast 7 personer som ingår i denna grupp. 
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3.10 Utmärkande behov och viktiga faktorer för anhöriga i relation till den 

närståendes funktionsnedsättning i Kristinehamns kommun 

Vilka behov och faktorer utmärker anhöriga på grund av den närståendes 

funktionsnedsättning jämfört med vad alla tillfrågade anhöriga anser i 

Kristinehamns kommun? De främsta behoven för alla anhöriga var information 

angående; hjälpmedel, trygghetslarm, vilka insatser som fanns tillgängliga för den 

närstående och vilka krav den anhöriga kan ställa samt färdtjänst för den 

närstående. Det som anhöriga värderat som viktigast handlade om bemötande, 

professionalitet och kontinuitet bland personal som hjälper och stödjer den 

närstående, miljön på den närståendes boende samt att den närståendes boende var 

rätt utrustat och anpassat. Tabell 26 visar de behov och faktorer som utmärker 

anhöriga till närstående med en viss funktionsnedsättning.  
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Tabell 26: De behov och faktorer som utmärker anhöriga med avseende på den närståendes 
funktionsnedsättning i Kristinehamns kommun. 

Funktionsnedsättning Behov Värderingar 

Ålder Samma som alla anhöriga Samma som alla anhöriga 

Fysiskt funktionshinder  Vem jag ska kontakta i 
mindre akuta situationer 

Samma som alla anhöriga 

Psykiskt funktionshinder  Mina möjligheter till stöd 

 Vilket kommunalt stöd som 
finns tillgängligt för mig 

 Min närståendes 
sjukdomsförlopp eller 
problematik 

 Att min närstående har 
tillgång till sociala aktiviteter 

 Att vi har en person som är 
väl insatt i vår situation 

 

Missbruk/beroendeproblematik  Drogers påverkan 

 Mediciners påverkan 

 Hur man förbättrar sin 
relation till sin närstående 

 Hur vi reder ut konflikter 
mellan oss anhöriga 
angående vår närståendes 
vård, behandling eller 
omhändertagande 

 Hur jag kan få min 
närstående att ta emot hjälp 
och stöd 

 Att få stöd att hantera 
känsla av hjälplöshet i rollen 
som anhörig 

 Att få stöd i att hantera 
stress uppkommen i rollen 
som anhörig 

 Att vi har en person som är 
väl insatt i vår situation 

 Att samtala med människor 
som är i samma situation 
som mig 

 Att min närstående har 
tillgång till sociala aktiviteter 

 Att veta att min närstående 
är drogfri 

 Att få hjälp att ta hand om 
min närstående under sin 
avgiftningsperiod 

Kronisk sjukdom  Vem jag ska kontakta i 
mindre akuta situationer 

 Att vi har en person som är 
väl insatt i vår situation 

 

De som inte angett något av de 
på förhand angivna 
funktionsnedsättningarna 

 Vilket kommunalt stöd som 
finns tillgängligt för mig 

 Mina möjligheter till stöd 

 Att vi har en person som är 
väl insatt i vår situation 
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3.11 Svarsfrekvens 

Även för Kristinehamns kommun gjordes en sammanställning över de delfrågor där 

svarsfrekvensen var högst. Här varierade den mellan 69,5% och 90,9%. Av 44 

delfrågor var de samma fem som i Säffle kommun som hade högst svarsfrekvens. 

 

 Tabell 27: De fem delfrågor med högst svarsfrekvens i Kristinehamns kommun. 

Delfråga Svarsfrekvens 

Bemötandet från personal som hjälper och stödjer min närstående 90,9 

Att min närståendes boende är rätt utrustat och anpassat 90,6 

Att veta om min närstående får i sig mat 88,6 

Att min närstående har tillgång till sociala aktiviteter 88,3 

Miljön på min närståendes boende 88,3 

 

 

3.12 Övriga resultat 

Från de öppna svaren gick att utläsa anledningar till varför anhöriga inte ansåg sig 

vara i behov av hjälp. Personer ansåg sig inte vara i behov av stöd då de bodde långt 

bort från sin närstående. När en person upplevde att den inte var närmast anhörig 

eller om den närstående bodde på boende var också anledningar som uppgavs till att 

inte vara i behov av stöd.   

 

Klagomål har förts fram för saker som berör den närstående. Det handlade om mat, 

boende, brist på personal och brist på sociala aktiviteter. Men det har även getts 

beröm till personal och olika boenden.  

 

Anhöriga har även uppgett vad de tycker var viktigast för dem. Det varierade men 

handlade bland annat om vikten av information och uppdaterad information. Eller 

att boendet för den närstående var viktigast eller uppdatering angående den 

närståendes medicinering.  
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Något som framkom både i intervjuerna och också i de öppna svaren i enkäten var 

att det var jobbigt för anhöriga när de upplevde att de ”kände sig till besvär” i 

situationer med personal som hjälpte eller tog hand om den närstående. Det kunde 

uppstå i situationer när anhöriga ville få information om hur den närstående mådde 

eller när de ville ändra något angående närståendes rutiner.  

 

Respondenterna lämnade även kommentarer angående enkäten. Någon ville att 

vissa frågor kunde haft fler svarsalternativ. Personen har dock inte specificerat vilka 

frågor det rörde sig om. Någon har reagerat på att ordet ”får” använts när det i själva 

verket handlar om betaltjänster. Ett antal personer har frågat om innebörden av 

begreppet möjliggörare. En anhörig har uttryckt att den vill ta del av resultatet av 

undersökningen och någon har kommenterat att det var bra att undersökningen har 

genomförts.   

 

Anhöriga ombads att uppge vilken eller vilka insatser från kommunen som deras 

närstående nyttjade. Insatserna var även utgångspunkt för urvalsgrupperna. Vad 

som framkom här var att det rådde en skillnad i uppfattning angående insatser 

mellan tjänstemännen på kommunen och anhöriga ute i kommunerna. Enligt 

tjänstemännen i Säffle var det 23 stycken som hade insatsen ”Hemsjukvård i form av 

distriktssköterska eller rehabilitering” medan 122 respondenter hade uppgett att den 

närstående hade denna insats. Samma gäller i Kristinehamns kommun. Där var 

siffrorna 19 personer enligt tjänstemännen men 70 personer enligt anhöriga. I Säffle 

kommun fanns det inga, enligt tjänstemännen, som har insatserna: ”Bostöd enligt 

LSS”, ”Ledsagning enligt LSS”, ”Kontaktpersoner enligt LSS”, ”Korttid och avlösning 

enligt LSS”, men det var 21 stycken anhöriga som uppgett att den närstående hade 

någon av insatserna. Avslutningsvis för Säffle kommun kan nämnas att 26 anhöriga 

hade uppgett att den närstående hade ”Social dagverksamhet” som insats, fyra enligt 

tjänstemännen. Samma gällde i Kristinehamns kommun, men där var dock inte 

differensen lika stor som i Säffle.  
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För en översikt se bilaga 10 för Säffle kommun och bilaga 11 för Kristinehamns 

kommun.
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4. Diskussion och förslag på lösningar 

 

 

4.1 Likartade behov och viktiga faktorer i kommunerna 

Intressant är att det är samma fem behov som störst andel anhöriga har behov av i 

båda kommunerna. De har behov av information om; hjälpmedel, trygghetslarm, 

vilka insatser som finns tillgängliga till den närstående och vilka krav denne kan 

ställa samt behov av färdtjänst. Alla fem faktorer rör den närstående. Det är inget 

behov av stöd som är riktat direkt till den anhörige. Att fokus är på den närstående 

är även något som framkommer av resultatet av intervjuerna. 

 

De 13 främsta faktorerna som anhöriga tycker är viktiga är samma i båda 

kommunerna. Det tyder på att det är faktorer som anhöriga värderar som viktigt 

oberoende vart personen bor. Det anhöriga värderar främst är professionalitet, 

bemötande och kontinuitet bland personal som stöder deras närstående. De tycker 

också att miljön på boendet är viktigt samt att boendet är rätt utrustat och anpassat.  

Av intervjuerna framkommer att miljön är något som bidrar till att skapa trygghet 

för den anhöriga. Av de tio faktorer som hamnar främst tycker sju av tio personer i 

båda kommunerna att de är viktiga eller mycket viktiga.  

 

 

4.2 Skillnader med avseende på funktionsnedsättning 

Det kan vara viktigt att betrakta stödet till anhöriga med avseende på 

funktionshinder. En anledning är att behov som kunskap om drogers och 

mediciners påverkan inte är behov som får genomslag när det kommer till behov 

för alla anhöriga. Men om man går ner på gruppnivå så är det behov som anhöriga 

till närstående med missbruk/ beroendeproblematik har i stor utsträckning. I 
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Kristinehamns kommun så hade samtliga anhöriga behov av detta. Dessa anhöriga 

är de som särskiljer sig mest med avseende på behov och viktiga faktorer om 

jämförelsen görs med vad alla anhöriga tycker. Även anhöriga till närstående med 

psykiskt funktionshinder i Kristinehamns kommun särskiljer sig vad gäller främsta 

behov och viktiga faktorer.  

 

En grupp anhöriga som inte uppmärksammas om stödet betraktas utifrån 

funktionshinder är de anhöriga som inte hade angett något av de förbestämda 

funktionsnedsättningsalternativen. Det gjordes en sammanställning för dem. 

Storleksmässigt så är denna grupp anhöriga i Säffle kommun lika stor som gruppen 

med anhöriga med närstående med kronisk sjukdom. De är också fler än både de 

anhöriga som har närstående med psykiskt funktionshinder samt de anhöriga med 

närstående med missbruk/beroendeproblematik. I Kristinehamns kommun är denna 

grupp anhöriga större än gruppen anhöriga med närstående med kronisk sjukdom 

samt gruppen anhöriga med närstående med missbruk/beroendeproblematik. Vad 

som kan utläsas av denna sammanställning är att det finns två behov i vardera 

kommunen som störst andel anhöriga i denna grupp har vid jämförelse med de 

andra grupperna. Det är sju av tio personer i denna grupp som är i behov av att veta 

vilka insatser som finns för den närstående, det gäller för båda kommunerna. När 

det gäller kunskap om lyftteknik så är det i Säffle kommun i denna grupp som störst 

andel har ett behov av detta. I Kristinehamns kommun så är det i denna grupp som 

störst andel anhöriga har behovet av att veta vilket kommunalt stöd som finns 

tillgängligt anhöriga.  

 

Vilka anhöriga finns i denna grupp då? Enligt sammanställningen av vad anhöriga 

angett när de inte fyllt i något av de på förhand bestämda alternativen är det främst 

i Säffle kommun närstående som har drabbats av demens eller stroke. I 

Kristinehamns kommun så rör det sig främst om närstående som har en 

utvecklingsstörning, har Downs syndrom, eller autism.  
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Det finns en anledning till att det inte är så lätt att avgöra behov och värderingar 

utifrån den närståendes funktionsnedsättning och det gäller när den närstående har 

fler än ett funktionshinder. Det är två grupper anhöriga vardera i Säffle respektive 

Kristinehamns kommun som har behov av kontaktinformation i mindre akuta 

situationer bland de fem främsta behoven. I Säffle kommun är det anhöriga med 

närstående i gruppen ålder samt kronisk sjukdom, i Kristinehamns kommun är det 

anhöriga till närstående med fysiskt funktionshinder samt anhöriga till närstående 

med kronisk sjukdom. Det är nämligen bara en av sex anhöriga som har uppgett 

kronisk sjukdom som enda funktionshinder bland de i Kristinehamns kommun. Ett 

samband kan vara att kroniska sjukdomar kan leda till eller kan vara 

funktionshindrande. Exempel på detta är multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom 

eller cerebral pares (Montgomery, 2004). En anhörig ”tillhör” båda grupperna och 

behovet kommer därför att få genomslag i båda grupperna om närstående har 

denna kombination. I Säffle kommun är det en av tre anhöriga som uppger kronisk 

sjukdom som enda funktionshinder. Det innebär att det är två tredjedelar som 

uppger något mer funktionshinder. Vad resultaten visar så kan det antas att 

anhöriga även angett ålder som annat funktionshinder. En lösning på behovet av 

kontaktinformation skulle kunna vara att på varje boende och i varje 

hemtjänstgrupp göra i ordning en folder med kontaktuppgifter.  Som även kan 

kompletteras av kommunen med övriga kontaktuppgifter. Det kan genomföras med 

ett förtryckt kort som fylls i individuellt för varje person med kontaktinformation 

till exempelvis den närståendes distriktssköterska, olika läkare eller hur anhöriga 

når hemtjänstgruppen. Samt att kortet innehåller en enkel guide om vem som ska 

kontaktas beroende på ärende.  

 

Är det meningsfullt att särskilja stödet utifrån de funktionshinder som den 

närstående har haft? Det går således svara både ja och nej på den frågan.  
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Kan det vara så att tiden för insjuknande spelar större roll än vilken eller vilka 

funktionsnedsättningar den närstående har? Skiljer sig stödbehovet mellan anhöriga 

som har närstående som drabbats hastigt eller successivt? 

 

 

4.3 Information 

Behovet av information är stort i båda kommunerna. Behov av information av olika 

slag är den kategori som anhöriga är i störst behov av. Sammanställs de främsta 

behov som anhöriga har i varje grupp i Säffle kommun så handlar 23 av 29 om 

information av något slag.  

 

Det är få anhöriga (3,8%) i Säffle kommun som säger sig inte behöva någon 

information alls. Det innebär i praktiken att det är över 95% som på något sätt är i 

behov av information i rollen som anhörig. I Kristinehamns kommun är denna 

siffra 83%. Så överlag är behovet av information stort bland anhöriga.  

 

Information måste kanske upprepas i olika lägen och ett flertal gånger för att man 

som individ ska uppfatta att man har fått den. Vid en plötslig olycka eller hastigt 

insjuknande befinner sig anhöriga i en svår situation. Det är kanske inte tillräckligt 

att ge informationen då anhöriga inte är fullt mottagliga i en sådan situation.   

 

Nästa steg i kommunernas utveckling av anhörigstödet skulle kunna vara att ta reda 

på vilket sätt och när personer helst vill ta del av information. 

 

 

4.4 Angående svarsfrekvens 

De frågor som har högst svarsfrekvens handlar om de faktorer anhöriga fick 

värdera, alltså är det inga konkreta behov bland dessa fem. Är det lättare att besvara 
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dessa frågor? Det förefaller lättare att göra en bedömning om vad man tycker är 

viktigt än att se ett behov hos sig själv. Med tanke på vad som framkom i 

intervjuerna så stämmer det överens med att det som anhörig var svårt att se behov 

hos sig själv. En annan anledning kan vara att det finns ett missnöje bland anhöriga 

i kommunen angående dessa faktorer. Anhöriga kan vara mer benägna att svara att 

till exempel utrustning på den närståendes boende är viktigt därför att nuvarande 

standard inte är tillräckligt bra.   

 

 

4.5 Angående medicinering 

Området medicinering handlar om att som anhörig kunna påverka, trappa ned eller 

få en uppföljning av den närståendes medicinering. Av de tre alternativen så är 

uppföljning det som störst andel tycker är viktigast i båda kommunerna. Ska en 

anhörig ha inflytande över medicinering? Av det som framkom i intervjuerna så är 

den anhöriga, speciellt om de bor i samma hushåll, den som har inblick i hur 

allmäntillståndet förändras hos den närstående. Den anhöriga borde vara fullt 

kapabel att meddela läkare eller annan ansvarig om stora förändringar sker i 

samband med ändrad medicindosering. En förändring behöver inte ske endast i 

samband med en ändring utan kan också vara att den närstående inte längre 

behöver vissa mediciner. En uppföljning av den närståendes mediciner är något som 

över hälften av anhöriga i Kristinehamns kommun vill ha och två av tre personer 

vill ha detta i Säffle kommun. Eftersom den närståendes välmående är något som 

påverkar den anhörige i stor utsträckning kan en åtgärd som uppföljning av 

medicinering vara väl värd att tänka på i utvecklingen av anhörigstödet. 
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4.6 Angående en möjliggörares roll 

Det kan vara så att ordet möjliggörare inte har haft samma innebörd för anhöriga 

som för utredaren. Det är få anhöriga som tar hand om en närstående med 

missbrukarproblem. Generellt har ordet en positiv klang men beroende på vilket 

sammanhang det används i kan innebörden bli mer eller mindre positiv. Är man en 

möjliggörare för någon som missbrukar får detta oftast negativa konsekvenser i 

långa loppet, och resulterar i att missbrukaren inte tar tag i sin egen problematik. En 

anhörig möjliggör för den närstående till exempel genom att betala räkningar när 

pengarna gått till alkohol eller droger. Å andra sidan kan en person möjliggöra för 

saker som får positiva konsekvenser. Det var mellan 65 till 59% som inte hade något 

behov av att ha kunskap om en möjliggörares roll. Visserligen så är det inte så stor 

andel som angett detta som ett faktiskt behov utan det är för svarsalternativet ”Har 

inget behov nu men kan tänkas behöva i framtiden” som är stort. För Säffle 

kommun är denna siffra 22,4% och för Kristinehamns kommun 22,0. Antingen är 

det fler anhöriga som har närstående som missbrukar än vad som är känt och/eller 

att de tror att det kan komma att bli ett problem i framtiden, eller så har begreppet 

tolkats med en annan innebörd än just möjliggörare i en missbrukssituation.  

 

En annan anledning att tolka dessa svar med försiktighet var dels att 

svarsfrekvensen var låg, 70,3% för Säffle kommun och 69,5% för Kristinehamns 

kommun, och dels att ett antal personer hade kommenterat att de inte förstått 

frågan. Det var den delfråga där flest personer hade lämnat denna typ av 

kommentar. 

 

Ett tillkortakommande är att utredaren skulle ha bytt till begreppet som används 

lokalt hos anhöriggruppen ANL, medgörare, vilket inte blev av. Det kan också ha 

påverkat det hela. 
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4.7 Skillnad mellan insatser enligt tjänstemän och insatser enligt anhöriga 

Hur kommer det sig att det förkommer sådana skillnader i uppfattningen om 

insatser mellan anhöriga och de som arbetar på kommunen? De närstående som bor 

på kommunala boenden och får hemsjukvård av distriktssköterska, hur räknas det i 

praktiken? Kan en person bo på ett boende och få hemsjukvård? Är det en separat 

insats även om man bor på ett boende? Kan det vara en förklaring till varför så 

många fler anhöriga än tjänstemän anser att anhörigas närstående har denna insats? 

 

När det gäller de fyra LSS insatser i Säffle kommun som inga närstående hade 

enligt tjänstemännen men som 21 stycken anhöriga har uppgett att den närstående 

har kan orsaken till skillnaden bland annat bero på tre saker. Antingen kan 

tjänstemännen ha samlat alla LSS-insatser i ”LSS-boende” gruppen eller så vet inte 

anhöriga vilken insats den närstående får eller så är inte informationen angående 

insatser uppdaterade i kommunen.  

 

Vad gäller ”Social dagverksamhet” så menade tjänstemännen dagverksamhet för 

äldre.9 Anhöriga har uttryckligen skrivit ”dagverksamhet enligt LSS” vid frågan eller 

specificerat detta i det öppna svaret som tillhörde frågan om den närståendes 

insatser. Här exemplifieras tydlig att äldreprägeln är något som har företräde i 

diskursen även när det gäller insatser för den närstående.   

 

Kan det få några konsekvenser för anhöriga och närstående att situationen dessa 

skillnader föreligger? 

 

 

                                            

9 Något som uppmärksammades av utredaren först efter att enkäterna var besvarade och efter att en kontakt 

tagits med en av kommunerna.  
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4.8 Utvärderingen av det befintliga stödet 

Det är fyra olika typer av stöd i Säffle kommun som mellan 36% och 40% är mindre 

eller inte alls nöjda med. Beror det på att det är olika kvalité på ett stöd som till 

exempel enskilda samtal eller avlastning i hemmet? Eller att förväntningarna på 

stödet är olika hos anhöriga och därmed inte lever upp till förväntningarna hos vissa 

personer. 

 

Det är fyra typer av stöd som över 82% av anhöriga i Kristinehamns kommun är 

nöjda eller mycket nöjda med. Dessa är, rangordnat, trygghetsplats, 

hemvårdsbidrag, dagvård för personer med minnesproblem samt avlastning i 

hemmet. Det kan bero på att det är stöd som många som har åldersrelaterade 

funktionsnedsättningar använder och det är det stöd enligt Socialstyrelsen (2010) 

som är mest utvecklat och där anhörigstödet har sina rötter.  

 

Det är få personer som anser att de inte har fått de behov som varit föremål för 

denna undersökning tillfredställda. Högst 7,0% i Säffle kommun och 9,4% i 

Kristinehamns kommun. Det är samma fem behov i båda kommunerna som störst 

andel anhöriga har som också har blivit tillfredställda. De är information om; 

trygghetslarm, hjälpmedel, vika insatser som finns tillgängliga för den närstående, 

kontaktinformation för mindre akuta situationer samt färdtjänst.  

 

Det är tre typer av stöd i Kristinehamns kommun som majoriteten av de som svarat 

är mindre nöjd eller inte alls nöjd med och de är ”Anhörigcirkel i demens”, ”Qigong” 

och ”Anhörig grupp ANL”. Dessa grupper är det färre än 5 personer i. När det är så 

få i gruppen ska dessa siffror tolkas varsamt. Hade fler personer utvärderat stödet 

skulle det kunna se annorlunda ut. 

 

Kontaktinformation för mindre akuta situationer och information om vilka insatser 

som finns tillgängliga för den närstående hamnar på topp fem behov både över de 
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behov anhöriga hade haft men inte fått tillfredställt och för behov de haft och fått 

tillfredställt. Det kan te sig motsägelsefullt. Men att döma av vad som framkom i 

intervjuerna så spelade det stor roll om anhöriga har en person som är väl insatt i 

den anhöriga och närståendes situation. Det kan antas att denna person kan ge dem 

denna typ information. De personer som svarat att de inte har fått informationen 

trots att behovet finns kanske inte har haft denna typ av relation till någon person. 

Intervjuerna visar också att behovet av att samtala med någon ser inte heller 

anhöriga hos sig själv när det funnits en naturlig kontaktperson under processen. 

Att den anhöriga får behovet av information tillgodosett kan även handla om att 

den anhöriga själv aktivt söker information.                  

 

Varför är behov så som information angående trygghetslarm och hjälpmedel samt 

behovet av färdtjänst de behov som flest anhöriga haft och fått tillfredställt? Hur ser 

strukturerna runt detta ut? Varför är de välfungerande? Kan det ha att göra med att 

det är stöd som vänder sig till de med åldersrelaterade problem? 

 

Det kan vara en ingång att informera om anhörigstöd i samband med denna 

information. Använda de forum där informationsspridningen verkar fungera.  

 

 

4.9 Inte så enkelt som det ser ut 

Det är svårt att avgöra hur stor andel anhöriga som ska ha uttryck att de har ett 

behov för att behovet ska tillfredställas av kommunen. Var dras gränsen? 

Procentuellt så är det några anhöriga som har behov av alla faktorer som rymts i 

undersökningen. Det är endast två av de undersökta behoven som ingen anhörig 

anser att de har. Det är ingen anhörig till närstående med 

missbruk/beroendeproblematik som är i behov av lyftteknik. Det finns heller inte 

något behov av information om hjälpmedel bland dessa anhöriga i Kristinehamns 

kommun.  
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Även om det är de fem främsta behoven som har diskuterats i många fall i 

undersökningen så är det dumt att påstå att anhöriga inte är i behov av något annat. 

 

En annan sak som inte är så enkelt gäller när den anhöriga bor tillsammans med 

den närstående. När man är sambo med den närstående blir gränserna diffusa och 

detta två falt. Har den närstående insats i form av personlig assistent så ska 

assistenten utföra det som brukaren inte klarar av (SFS 1993:387). Hur blir det i 

praktiken när den närstående delar på hushållssysslorna med sambon? Det kanske 

slutar med att den personliga assistenten utför vissa sysslor. Har däremot den 

närstående insatsen i form av hemtjänst så får sambon göra alla hushållssysslorna så 

länge personen har ork till det eller tills denne själv ansöker om insatser.  När man 

är sambo med en äldre person kanske det kan vara svårt att hålla isär vems behov 

som behöver tillgodoses i första hand. Är det så att den anhöriga klarar av mer om 

den får tillgång till hjälpmedel? När har det gått så lång att även den anhöriga 

behöver insatser?  

 

Det finns även en komplexitet i hur stödet är utformat. Vissa insatser är riktade till 

den närstående, och det är viktigt att dessa finns, eftersom de indirekt blir stöd till 

den anhöriga. En annan faktor som spelar in är det faktum att det är den närstående 

som i slutändan ansöker om vissa insatser. Insatser som indirekt blir till stöd för den 

anhöriga. Man borde omvänt kunna säga att ju mer stöd en anhörig får ju bättre 

stöd borde den kunna ge till sin närstående.  

 

En annan komplexitet visas i följande exempel: En närstående klarar inte av vissa 

hushållsysslor men vill inte ta emot hjälp. Detta leder till att den anhörige hjälper 

till med detta. Vilket tar tid och ork. Varför kan man inte beställa tjänster i någon 

annans namn så att säga? Samtidigt så verkar den anhöriga inte vilja göra detta utan 

värderar den närståendes rätt till medbestämmande. Vill inte den närstående ta 
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emot hjälp kan den anhöriga bli lidande i slutändan, med mer arbete och fysiska 

utslitningar etc.   

 

 

4.10 Styrkor och förbättringsområden 

Fyra av de fem främsta behoven hos anhöriga tillfredsställs redan av kommunerna. 

Var ska fokus för det fortsatta arbetet med anhörigstöd vara? Kommunerna kan ta 

fasta på vilka behov som anhöriga främst har enligt denna studie och arbeta vidare 

med dessa. Eller så kan de konstatera att fyra av de fem främsta behoven redan 

tillfredställs och därmed arbeta vidare med och utveckla andra stöd och hjälp för 

andra behov. Andra behov som anhöriga uttryckt i Säffle kommun är information 

om den närståendes vardagsliv, kontaktinformation både för akuta och mindre 

akuta situationer samt kunskap om den närståendes sjukdomsförlopp eller 

problematik. Andra behov som anhöriga i Kristinehamns kommun uttryckt är 

information om den närståendes vardagsliv, kontaktinformation både för akuta och 

mindre akuta situationer samt information om anhörigas möjligheter till stöd. 

 

Något som en respondent föreslog som har anknytning till information om den 

närståendes vardagsliv är anteckningsblock. För att hålla anhöriga informerade om 

den närståendes vardagsliv så skulle det kunna finnas anteckningsblock i bostaden 

hos den närstående. Där skulle personal som hjälper och stödjer den närstående 

kunna skriva lite om det anhöriga vill veta.  
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5. Summering och slutsatser 

De fem främsta behoven för anhöriga är samma i båda kommunerna. Fyra av de 

fem främsta behoven tillfredställs redan av kommunerna. Detta ger utrymme att 

arbeta vidare med och utveckla stöd för andra behov än de främsta. 

Kontaktinformationskorten är något som skulle kunna utvecklas och genomföras 

eftersom det föreligger ett behov av detta. Behovet finns hos anhöriga i båda 

kommunerna. Information om den närståendes vardagsliv är också behov som 

anhöriga har, detta gäller också i båda kommunerna.  

 

Eftersom det visar sig att professionalitet, bemötande och kontinuitet bland personal 

som stöder närstående är viktigt bland anhöriga så är det betydelsefullt att sprida 

vidare detta inom organisationen. Det behöver även förankras hos de som närmast 

arbetar med att ta hand om de närstående, exempelvis hemtjänstpersonal, 

kontaktpersoner och personliga assistenter.  

 

Behovet av information är stort i båda kommunerna. Information bör eventuellt 

upprepas i olika lägen och ett flertal gånger för att man som individ ska uppfatta att 

man har fått den. Det finns olika omständigheter som kan göra att personer är mer 

eller mindre mottagliga för att ta emot information. Det är kanske inte tillräckligt 

att ge informationen en gång. Ett steg i kommunernas utveckling av anhörigstödet 

skulle således kunna vara att ta reda på vilket sätt och när personer helst vill ta del 

av olika typer av information. Något annat som skulle kunna byggas vidare på är 

kontaktpersoner och den roll de verkar ha enligt intervjuerna. Rollen som 

informationsspridare och samtalspartner.  

 

Det finns både positiva och negativa aspekter med att betrakta anhörigas behov med 

avseende på den närståendes funktionsnedsättning. För anhöriga till närstående med 

psykiskt funktionshinder samt missbruk/beroendeproblematik var det viktigt att 

behoven analyserades utifrån den närståendes funktionsnedsättning. De har behov 
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som inte får genomslag när man tittar på de behov som alla anhöriga har. 

Svårigheter är att närstående kan ha fler än en funktionsnedsättning och därmed 

kan en anhörig ”tillhöra” fler grupper. Samt att det finns anhöriga som inte angett 

något av de på förhand angivna funktionsnedsättningarna. Om stödet utformas 

enligt funktionsnedsättningarna i denna undersökning bör kommunen tänka på hur 

dessa anhöriga i så fall fångas upp. 

 

Det är komplext med stöd för anhöriga. Det finns insatser till närstående som 

indirekt blir till stöd för den anhörige. Men det är den närstående i slutändan som 

ansöker om detta. Vill inte den närstående ta emot hjälp, en insats, så kan det leda 

till att den anhöriga får ta konsekvenserna av detta. Just denna komplexitet gör att 

det är viktigt för kommunerna att: 

 

 Arbeta fram vägar att få den närstående att ta emot hjälp i form av insatser 

från kommunen. 

 Se till att det finns ett väl fungerande kommunalt anhörigstöd. 

 

På så sätt finns det alternativa vägar till stöd för anhöriga, endera ge stödet indirekt 

eller direkt. Det kan antas att det är både person- och situationsberoende vilket sätt 

som passar bäst för olika anhöriga och närstående. 
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   Bilagor 
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       Bilaga 1. Säffle kommuns enkät 

 

Personen som du är anhörig till kommer i enkäten kallas närstående.  Enkäten är 

utformad för att täcka av flera olika behov som anhöriga kan tänkas ha. Det betyder att 

vissa frågor kommer att vara mer eller mindre relevanta för dig. Det finns dock 

alternativ att välja som speglar detta så vi ber dig att besvara alla frågor. 

 

1. Jag är:   

 

 Man 

 Kvinna 

 

 

 

2. Hur gammal är du? 

 

____________________ 

 

 

 

3. Jag är anhörig till en person med nedsatt funktionsförmåga på grund av (här kan du kryssa 

flera alternativ): 

 

 

  

 
Ålder 

 
Fysiskt funktionshinder 

 
Psykiskt funktionshinder 

 
Missbruk/beroendeproblematik 

 
Kronisk sjukdom 

 
Om annat, specificera___________________ 
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4. Vilken relation har du till personen du är anhörig till? 

 

 Make        
Svärson 

 
Maka 

       
Svärdotter 

 
Sambo 

       
Svåger 

 
Son 

       
Svägerska 

 
Dotter 

       
Vän 

 
Far 

       
Granne 

 
Mor 

       
Arbetskamrat 

 
Bror 

       
Om annat, specificera______________ 

 
Syster   

 

 

 

5.   Hur ser boendesituationen ut för er?  

 

 
Vi bor i samma hushåll 

 
Vi bor delvis i samma hushåll och i samma kommun 

 
Vi bor i olika hushåll men i samma kommun 

 
Vi bor i olika hushåll och i olika kommuner 

 

 

 

6. När märkte du att din närstående behövde särskilt stöd från dig?    

       

Vid en viss tidpunkt, i så fall hur längesen?_____________________________________ 

Vid en viss händelse, i så fall vilken?__________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Om annat, specificera______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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7.   Vilken eller vilka insatser får din närstående från kommunen?    

 

  
 

 

Hemtjänst   

Boende på äldreboende   

Är äldre och har korttidsplats   

Hemsjukvård av distriktssköterska   

Hemsjukvård i form av rehabilitering   

Boende inom socialpsykiatrin   

Boendestöd inom socialpsykiatrin   

Personlig assistent   

Boende i LSS-boende   

Boendestöd enligt LSS   

Ledsagning enligt LSS   

Kontaktperson enligt LSS   

Korttidsvistelse enligt LSS   

Avlösarservice enligt LSS   

Alkoholpoliklinik   

Dagvård för dementa   

Social dagverksamhet   

Kontakt med demensteam   

Hjälpmedel från hjälpmedelcentralen   

 

Om annat, specificera_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

        Ja         Nej 
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8. Hur nöjd är du med kommunens stöd som finns för dig?  
 

 

  
Inte alls 

nöjd 

Mindre 

nöjd 
Nöjd 

Mycket 

nöjd 

Har inte 

använt 

eller 

deltagit 

Avlastning i hemmet      

Trygghetsplats      

Växelvård      

Dagvård för personer med minnesproblem      

Dagverksamhet      

Anhörigträffar      

Enskilda samtal      

Avlösarservice enligt LSS      

 

 

Om annat, specificera_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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9. Hur värderar du ditt behov av information om följande? 
 

 

  
Har inget 

behov 

Har inget 

behov nu 

men kan 

behöva i 

framtiden 

Har haft 

behov och 

har fått det 

Har haft 

behov 

tidigare men 

har inte fått 

det 

Har inte 

behövt 

tidigare men 

har behov 

idag 

Mina möjligheter till stöd      

Vilket kommunalt stöd som finns 

tillgängligt för mig  
     

Kommunens aktiviteter för min egen del      

Vem jag ska kontakta i akuta situationer      

Vem jag ska kontakta i mindre akuta 

situationer 

     

Hjälpmedel       

Trygghetslarm      

Vilka insatser som finns tillgängliga för min 

närstående 

     

Vilka krav på insatser min närstående kan 

ställa 

     

Min närståendes vardagsliv       

 

Om annat, specificera________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
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10. Hur värderar du ditt behov av kunskap om följande? 
 

 

  
Har inget 

behov 

Har inget 

behov nu 

men kan 

behöva i 

framtiden 

Har haft 

behov och 

har fått det 

Har haft 

behov 

tidigare men 

har inte fått 

det 

Har inte 

behövt 

tidigare men 

har behov 

idag 

Lyftteknik      

Min närståendes sjukdomsförlopp eller 

problematik 
     

Drogers påverkan      

Mediciners påverkan      

En möjliggörares roll      

Hur man förbättrar sin relation till sin 

närstående 
     

Hur vi reder ut konflikter mellan oss 

anhöriga angående vår närståendes vård, 

behandling eller omhändertagande 

     

Hur jag kan få min närstående att ta emot 

hjälp och stöd 

     

 

 

Om annat, specificera_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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11. Hur värderar du ditt behov av följande?    

  Har inget 

behov 

Har inget 

behov nu 

men kan 

behöva i 

framtiden 

Har haft 

behov och 

har fått det 

Har haft 

behov 

tidigare men 

har inte fått 

det 

Har inte 

behövt 

tidigare men 

har behov 

idag 

Tid för återhämtning      

Tid för att delta i kommunens aktiviteter       

Tid för att delta i egna sociala aktiviteter      

Färdtjänst för min närstående      

 

 

 

Om annat, specificera______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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12. Hur värderar du följande: 

 
 Inte alls 

viktigt 

 

 

Mindre 

viktigt 

 

 

 

Viktigt 

 

 

 

Mycket 

viktigt 

 

 

Inte 

relevant 

för mig 

 

 

Att få stöd med att hantera känsla av 

hjälplöshet i rollen som anhörig 
     

Att få stöd att hantera stress 

uppkommen i rollen som anhörig 
     

Att avlastningstider är flexibla 
     

Att kommunens stöd för mig finns 

tillgängliga i närmiljön 
     

Att tillsammans kunna bo kvar i den 

egna bostaden 
     

Att vi har en person som är väl insatt  

i vår situation 
     

 

Att samtala med människor som är i 

samma situation som mig 
     

 

Att det finns en grupp eller gemenskap 

där alla har samma relation till sin 

närstående 

 

     

 

Bemötandet från personal som hjälper 

och stödjer min närstående 
     

Att personal som hjälper och stödjer min  

närstående uppträder professionellt  
     

Att det är kontinuitet bland personal 

som hjälper och stödjer min närstående 
     

Att ha möjlighet att vara delaktig i min 

närståendes vardag 
     

Fortsätter på nästa sida 
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 Inte alls 

viktigt 

 

 

Mindre 

viktigt 

 

 

 

Viktigt 

 

 

 

Mycket 

viktigt 

 

 

Inte 

relevant 

för mig 

 

 

Miljön på min närståendes boende 
 

     

Att min närståendes boende är rätt 

utrustat och anpassat 
     

Att min närstående har tillgång till 

sociala aktiviteter 
     

Att min närstående får besök av 

frivilligarbetare 
     

Att veta om min närstående får i sig mat 
     

Att veta att min närstående är drogfri 
     

Att få hjälp med att ta hand om min 

närstående under sin avgiftningsperiod  
     

Att kunna påverka min närståendes 

medicinering 
     

Att få hjälp med nedtrappning av min 

närståendes mediciner 
     

Att få en uppföljning av min närståendes 

medicinering 
     

 

 

 

Övriga synpunkter:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2. Kristinehamns kommuns enkät 

 

Personen som du är anhörig till kommer i enkäten kallas närstående.  Enkäten är 

utformad för att täcka av flera olika behov som anhöriga kan tänkas ha. Det betyder att 

vissa frågor kommer att vara mer eller mindre relevanta för dig. Det finns dock 

alternativ att välja som speglar detta så vi ber dig att besvara alla frågor. 

 
 

 

1. Jag är:   

 

 Man 

 Kvinna 

 

 

 

2. Hur gammal är du? 

 

____________________ 

 

 

 

3. Jag är anhörig till en person med nedsatt funktionsförmåga på grund av (här kan du kryssa 

flera alternativ): 

 

 

  

 
Ålder 

 
Fysiskt funktionshinder 

 
Psykiskt funktionshinder 

 
Missbruk/beroendeproblematik 

 
Kronisk sjukdom 

 
Om annat, specificera___________________ 
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4. Vilken relation har du till personen du är anhörig till? 

 

 Make        
Svärson 

 
Maka 

       
Svärdotter 

 
Sambo 

       
Svåger 

 
Son 

       
Svägerska 

 
Dotter 

       
Vän 

 
Far 

       
Granne 

 
Mor 

       
Arbetskamrat 

 
Bror 

       
Om annat, specificera______________ 

 
Syster   

 

 

 

5.   Hur ser boendesituationen ut för er?  

 

 
Vi bor i samma hushåll 

 
Vi bor delvis i samma hushåll och i samma kommun 

 
Vi bor i olika hushåll men i samma kommun 

 
Vi bor i olika hushåll och i olika kommuner 

 

 

 

6. När märkte du att din närstående behövde särskilt stöd från dig?    

       

Vid en viss tidpunkt, i så fall hur längesen?_____________________________________ 

Vid en viss händelse, i så fall vilken?__________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Om annat, specificera______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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7.   Vilken eller vilka insatser får din närstående från kommunen?    

 

  
 

 

Hemvård   

Boende på äldreboende   

Är äldre och har korttidsplats   

Hemsjukvård av distriktssköterska   

Hemsjukvård i form av rehabilitering   

Boende inom socialpsykiatrin   

Boendestöd inom socialpsykiatrin   

Personlig assistent   

Boende i LSS-boende   

Boendestöd enligt LSS   

Ledsagning enligt LSS   

Kontaktperson enligt LSS   

Korttidsvistelse enligt LSS   

Avlösarservice enligt LSS   

Öppenvården ANL, alkohol, narkotika och 

läkemedel   

Dagvård för dementa   

Social dagverksamhet   

Kontakt med demensvårdsutvecklare   

Hjälpmedel från hjälpmedelcentralen   

 

Om annat, specificera_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

        Ja         Nej 
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8. Hur nöjd är du med kommunens stöd som finns för dig?  

 

 

  
Inte alls 

nöjd 

 

Mindre 

nöjd 

 

Nöjd 

 

Mycket 

nöjd 

 

Har inte 

använt 

eller 

deltagit 

 

Avlastning i hemmet      

Trygghetsplats      

Växelvård      

Dagvård för personer med minnesproblem      

Hemvårdsbidrag      

Anhörigcentrum      

Anhörigcirkel i demens      

Enskilda samtal      

Qigong      

Avlösarservice enligt LSS      

Anhöriggrupp ANL, alkohol, narkotika, 

läkemedel 
     

 

 

Om annat, specificera_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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9. Hur värderar du ditt behov av information om följande? 
 

 

  
Har inget 

behov 

 

Har inget 

behov nu 

men kan 

behöva i 

framtiden 

 

Har haft 

behov och 

har fått det 

 

Har haft 

behov 

tidigare men 

har inte fått 

det 

 

Har inte 

behövt 

tidigare men 

har behov 

idag 

 

Mina möjligheter till stöd      

Vilket kommunalt stöd som finns 

tillgängligt för mig  

     

Anhörigcentrums aktiviteter för min egen 

del 

     

Vem jag ska kontakta i akuta situationer      

Vem jag ska kontakta i mindre akuta 

situationer 
     

Hjälpmedel       

Trygghetslarm      

Vilka insatser som finns tillgängliga för min 

närstående 
     

Vilka krav på insatser min närstående kan 

ställa 
     

Min närståendes vardagsliv       

 

Om annat, specificera_________________________________________________________   

__________________________________________________________________________ 
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10. Hur värderar du ditt behov av kunskap om följande? 
 

 

  
Har inget 

behov 

Har inget 

behov nu 

men kan 

behöva i 

framtiden 

Har haft 

behov och 

har fått det 

Har haft 

behov 

tidigare men 

har inte fått 

det 

Har inte 

behövt 

tidigare men 

har behov 

idag 

Lyftteknik      

Min närståendes sjukdomsförlopp eller 

problematik 
     

Drogers påverkan      

Mediciners påverkan      

En möjliggörares roll      

Hur man förbättrar sin relation till sin 

närstående 
     

Hur vi reder ut konflikter mellan oss 

anhöriga angående vår närståendes vård, 

behandling eller omhändertagande 

     

Hur jag kan få min närstående att ta emot 

hjälp och stöd 

     

 

 

Om annat, specificera_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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11. Hur värderar du ditt behov av följande?    

  Har inget 

behov 

Har inget 

behov nu 

men kan 

behöva i 

framtiden 

Har haft 

behov och 

har fått det 

Har haft 

behov 

tidigare men 

har inte fått 

det 

Har inte 

behövt 

tidigare men 

har behov 

idag 

Tid för återhämtning      

Tid för att delta i kommunens aktiviteter       

Tid för att delta i egna sociala aktiviteter      

Färdtjänst för min närstående      

 

 

 

Om annat, specificera______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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12. Hur värderar du följande: 

 
 Inte alls 

viktigt 

 

 

Mindre 

viktigt 

 

 

 

Viktigt 

 

 

 

Mycket 

viktigt 

 

 

Inte 

relevant 

för mig 

 

 

Att få stöd med att hantera känsla av 

hjälplöshet i rollen som anhörig 
     

Att få stöd att hantera stress 

uppkommen i rollen som anhörig 
     

Att avlastningstider är flexibla 
     

Att kommunens stöd för mig finns 

tillgängliga i närmiljön 
     

Att tillsammans kunna bo kvar i den 

egna bostaden 
     

Att vi har en person som är väl insatt  

i vår situation 
     

 

Att samtala med människor som är i 

samma situation som mig 
     

 

Att det finns en grupp eller gemenskap 

där alla har samma relation till sin 

närstående 

 

     

 

Bemötandet från personal som hjälper 

och stödjer min närstående 
     

Att personal som hjälper och stödjer min  

närstående uppträder professionellt  
     

Att det är kontinuitet bland personal 

som hjälper och stödjer min närstående 
     

Att ha möjlighet att vara delaktig i min 

närståendes vardag 
     

Fortsätter på nästa sida 
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 Inte alls 

viktigt 

 

 

Mindre 

viktigt 

 

 

 

Viktigt 

 

 

 

Mycket 

viktigt 

 

 

Inte 

relevant 

för mig 

 

 

Miljön på min närståendes boende 
 

     

Att min närståendes boende är rätt 

utrustat och anpassat 
     

Att min närstående har tillgång till 

sociala aktiviteter 
     

Att min närstående får besök av 

frivilligarbetare 
     

Att veta om min närstående får i sig mat 
     

Att veta att min närstående är drogfri 
     

Att få hjälp med att ta hand om min 

närstående under sin avgiftningsperiod  
     

Att kunna påverka min närståendes 

medicinering 
     

Att få hjälp med nedtrappning av min 

närståendes mediciner 
     

Att få en uppföljning av min närståendes 

medicinering 
     

 

 

Övriga synpunkter:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
 
Översikt över insatser, population och urval av anhöriga i Säffle och Kristinehamns kommun. S= Säffle 
kommun, K= Kristinehamns kommun. DSK= Distriktssköterska, ANL= Alkohol, narkotika och läkemedel. 
Urval 50% av kända anhöriga. 

 
 
 
Insats 

Antal 
personer 
med 
insats 

Antal 
kända 
anhöriga 

Urvalets 
storlek 

Äldreboende 
 

S-185 S-185 S-93 

K-258 K-244 K-122 

Hemvård/Hemtjänst 
 

S-538 S-538 S-269 

K-873 K-630 K-315 

Korttidsplats, äldre 
 

S-20 S-20 S-20 

K-31 K-31 K-31 

Hemsjukvård (DSK och rehab) 
 

S-50 S-46 S-23 

K-21 K-19 K-19 

Boende inom socialpsykiatrin 
 

S-8 S-4 S-4 

K-28 K-10 K-10 

Bostöd inom socialpsykiatrin 
 

S-25 S-20 S-20 

K-64 K-64 K-32 

Personlig assistens 
 

S-17 S-17 S-17 

K-19 K-20 K-20 

LSS- boende 
 

S-64 S-64 S-32 

K-48 K-33 K-20 

Bostöd LSS 
 

S- S- S- 

K-16 K-12 K-12 

Ledsagning LSS 
 

S- S- S- 

K-37 K-32 K-20 

Kontaktpersoner LSS 
 

S- S- S- 

K-103 K-95 K-48 

Korttidsvistelse LSS 
 

S- S- S- 

K-28 K-28 K-20 

Avlösarservice LSS 
S- S- S- 

K-6 K-6 K-6 

Öppenvården ANL/Alkoholpoliklinik 
 

S-50 S-5 S-5 

K-45 K-7 K-7 

Dagvård för dementa 
 

S-25 S-25 S-20 

K-23 K-23 K-20 

Social dagverksamhet 
 

S-12 S-4 S-4 

K-24 K-23 K-20 

Kontakt med 
demensteam/demensvårdsutvecklare 

S-69 S-69 S-35 

K-30 K-30 K-20 

Totalt 

S-1063 S-997 S-542 

K-1654 K-1307 K-7742 

2717 2304 12284 
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Bilaga 4 

 

Förfrågan om deltagande i enkätundersökning om anhörigstöd 

 

Hej! 

 

Under sommaren 2009 kom en ändring i socialtjänstlagen angående anhörigstöd. Förändringen gick från att 

kommuner bör ge stöd till att man ska ge stöd till anhöriga. Lagen innebär att kommunen ska underlätta för 

dig som stödjer en närstående. Till följd av detta så har man i Kristinehamn och Säffle kommun beslutat sig 

att utvärdera det befintliga stödet och dessutom undersöka vilket behov som finns hos anhöriga. FoU 

Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har fått uppdraget att genomföra undersökningen. FoU arbetar 

med uppgiften att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänstens verksamheter i Värmlands län. 

 

Anledningen till att du får detta brev är att någon närstående till dig får insatser av kommunen. Vi på FoU 

som genomför undersökningen har ingen kännedom om dig utan förmedlingen av enkäten sker via 

kommunen. 

 

Undersökningen regleras av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se). Det innebär att alla uppgiftslämnare garanteras 

konfidentialitet. Redovisningen av resultatet görs så att ingen enskild person kan urskiljas och det är frivilligt 

att delta.  

 

Din medverkan är mycket värdefull för att vi ska kunna få ett fullgott vetenskapligt underlag för vår 

undersökning. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i och vi är mycket tacksam om vi kan få dina svar i 

bifogat svarskuvert inom en vecka. Skulle det vara så att du är anhörig till fler än en person ber vi dig 

kontakta Vibeke Sjögren på kommunen för att få ett ytterligare exemplar av enkäten.  

 

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta: 

 

Utredare: Victoria Lönnfjord 
054-700 1629 
victoria.lonnfjord@kau.se 

 Anhörigsamordnare: Vibeke Sjögren 
0533- 68 39 62 
vibeke.sjogren@saffle.se 
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Bilaga 5 

 

Förfrågan om deltagande i enkätundersökning om anhörigstöd 

 

Hej! 

 

Under sommaren 2009 kom en ändring i socialtjänstlagen angående anhörigstöd. Förändringen gick från att 

kommuner bör ge stöd till att man ska ge stöd till anhöriga. Lagen innebär att kommunen ska underlätta för 

dig som stödjer en närstående. Till följd av detta så har man i Kristinehamn och Säffle kommun beslutat sig 

att utvärdera det befintliga stödet och dessutom undersöka vilket behov som finns hos anhöriga. FoU 

Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har fått uppdraget att genomföra undersökningen. FoU arbetar 

med uppgiften att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänstens verksamheter i Värmlands län. 

 

Anledningen till att du får detta brev är att någon närstående till dig får insatser av kommunen. Vi på FoU 

som genomför undersökningen har ingen kännedom om dig utan förmedlingen av enkäten sker via 

kommunen. 

 

Undersökningen regleras av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se). Det innebär att alla uppgiftslämnare garanteras 

konfidentialitet. Redovisningen av resultatet görs så att ingen enskild person kan urskiljas och det är frivilligt 

att delta.  

 

Din medverkan är mycket värdefull för att vi ska kunna få ett fullgott vetenskapligt underlag för vår 

undersökning. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i och vi är mycket tacksam om vi kan få dina svar i 

bifogat svarskuvert inom en vecka. Skulle det vara så att du är anhörig till fler än en person ber vi dig 

kontakta Carin Övringe på kommunen för att få ytterligare ett exemplar av enkäten.  

 

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta: 

 

Utredare: Victoria Lönnfjord 
054-700 1629 
victoria.lonnfjord@kau.se 

 Verksamhetsutvecklare: Carin Övringe 
0550-885 79 
carin.ovringe@kristinehamn.se 
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Bilaga 6 

 

Påminnelse: Förfrågan om deltagande i enkätundersökning om anhörigstöd 

Hej! 

För en vecka sedan fick du en förfrågan om att delta i en enkätundersökning angående anhörigstöd. Alla får 

denna påminnelse, så har du svarat på enkäten kan du bortse från detta brev. 

 

Under sommaren 2009 kom en ändring i socialtjänstlagen angående anhörigstöd. Förändringen gick från att 

kommuner bör ge stöd till att man ska ge stöd till anhöriga. Lagen innebär att kommunen ska underlätta för 

dig som stödjer en närstående. Till följd av detta så har man i Kristinehamn och Säffle kommun beslutat sig 

att utvärdera det befintliga stödet och dessutom undersöka vilket behov som finns hos anhöriga. FoU 

Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har fått uppdraget att genomföra undersökningen. FoU arbetar 

med uppgiften att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänstens verksamheter i Värmlands län. 

 

Anledningen till att du får detta brev är att någon närstående till dig får insatser av kommunen. Vi på FoU 

som genomför undersökningen har ingen kännedom om dig utan förmedlingen av enkäten sker via 

kommunen. 

 

Undersökningen regleras av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se). Det innebär att alla uppgiftslämnare garanteras 

konfidentialitet. Redovisningen av resultatet görs så att ingen enskild person kan urskiljas och det är frivilligt 

att delta.  

 

Din medverkan är mycket värdefull för att vi ska kunna få ett fullgott vetenskapligt underlag för vår 

undersökning. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i och vi är mycket tacksam om vi kan få dina svar i 

bifogat svarskuvert inom en vecka. Skulle det vara så att du är anhörig till fler än en person ber vi dig 

kontakta Vibeke Sjögren på kommunen för att få ett ytterligare exemplar av enkäten.  

 

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta: 

 

Utredare: Victoria Lönnfjord 
054-700 1629 
victoria.lonnfjord@kau.se 

 Anhörigsamordnare: Vibeke Sjögren 
0533- 68 39 62 
vibeke.sjogren@saffle.se 
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Bilaga 7 

 

Påminnelse: Förfrågan om deltagande i enkätundersökning om anhörigstöd 

Hej! 

För en vecka sedan fick du en förfrågan om att delta i en enkätundersökning angående anhörigstöd. Alla får 

denna påminnelse, så har du svarat på enkäten kan du bortse från detta brev. 

 

Under sommaren 2009 kom en ändring i socialtjänstlagen angående anhörigstöd. Förändringen gick från att 

kommuner bör ge stöd till att man ska ge stöd till anhöriga. Lagen innebär att kommunen ska underlätta för 

dig som stödjer en närstående. Till följd av detta så har man i Kristinehamn och Säffle kommun beslutat sig 

att utvärdera det befintliga stödet och dessutom undersöka vilket behov som finns hos anhöriga. FoU 

Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har fått uppdraget att genomföra undersökningen. FoU arbetar 

med uppgiften att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänstens verksamheter i Värmlands län.  

 

Anledningen till att du får detta brev är att någon närstående till dig får insatser av kommunen. Vi på FoU 

som genomför undersökningen har ingen kännedom om dig utan förmedlingen av enkäten sker via 

kommunen. 

 

Undersökningen regleras av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se). Det innebär att alla uppgiftslämnare garanteras 

konfidentialitet. Redovisningen av resultatet görs så att ingen enskild person kan urskiljas och det är frivilligt 

att delta.  

 

Din medverkan är mycket värdefull för att vi ska kunna få ett fullgott vetenskapligt underlag för vår 

undersökning. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i och vi är mycket tacksam om vi kan få dina svar i 

bifogat svarskuvert inom en vecka. Skulle det vara så att du är anhörig till fler än en person ber vi dig 

kontakta Carin Övringe på kommunen för att få ett ytterligare exemplar av enkäten.  

 

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta: 

 

Utredare: Victoria Lönnfjord 
054-700 1629 
victoria.lonnfjord@kau.se 

 Verksamhetsutvecklare: Carin Övringe 
0550-885 79 
carin.ovringe@kristinehamn.se 
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Bilaga 8 

 
Översikt över hur anhöriga har värderat olika faktorer i Säffle kommun. Siffrorna anger andelen anhöriga och 
hur de har värderat respektive delfråga. 

Delfråga 

Viktigt 
och 

mycket 
viktig 

Mindre 
viktigt 

och inte 
alls viktigt 

Inte 
relevant 

Att få stöd med att hantera känsla av hjälplöshet i rollen som 
anhörig 

66,3 14,7 19,0 

Att få stöd att hantera stress uppkommen i rollen som anhörig 62,5 19,0 18,5 

Att avlastningstider är flexibla 45,2 18,4 36,4 

Att kommunens stöd för mig finns tillgängliga i närmiljön 69,5 9,4 21,2 

Att tillsammans kunna bo kvar i den egna bostaden 36,6 14,9 48,8 

Att vi har en person som är väl insatt  
i vår situation 

77,9 8,2 14,0 

Att samtala med människor som är i samma situation som mig 48,0 28,9 23,0 

Att det finns en grupp eller gemenskap där alla har samma 
relation till sin närstående 

36,6 32,9 30,5 

Bemötandet från personal som hjälper och stödjer min 
närstående 

92,9 2,6 4,5 

Att personal som hjälper och stödjer min  
närstående uppträder professionellt  

94,7 1,9 3,4 

Att det är kontinuitet bland personal som hjälper och stödjer min 
närstående 

93,0 1,6 5,5 

Att ha möjlighet att vara delaktig i min närståendes vardag 73,7 11,6 14,7 

Miljön på min närståendes boende 87,0 1,6 11,5 

Att min närståendes boende är rätt utrustat och anpassat 91,9 1,1 7,0 

Att min närstående har tillgång till sociala aktiviteter 77,2 12,1 10,6 

Att min närstående får besök av frivilligarbetare 17,5 39,0 19,1 

Att veta om min närstående får i sig mat 86,0 3,4 10,6 

Att veta att min närstående är drogfri 28,3 7,5 64,2 

Att få hjälp med att ta hand om min närstående under sin 
avgiftningsperiod  

14,0 6,6 79,4 

Att kunna påverka min närståendes medicinering 44,6 17,2 38,3 

Att få hjälp med nedtrappning av min närståendes mediciner 25,1 10,7 64,2 

Att få en uppföljning av min närståendes medicinering 57,1 6,8 36,1 
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Bilaga 9 

 
Översikt över hur anhöriga har värderat olika faktorer i Kristinehamns kommun. Siffrorna anger andelen 
anhöriga och hur de har värderat respektive delfråga. 

Delfråga 

Viktigt 
och 

mycket 
viktig 

Mindre 
viktigt 

och inte 
alls viktigt 

Inte 
relevant 

Att få stöd med att hantera känsla av hjälplöshet i rollen som 
anhörig 

58,4 14,9 26,7 

Att få stöd att hantera stress uppkommen i rollen som anhörig 55,3 15,3 26,7 

Att avlastningstider är flexibla 44,4 14,4 41,2 

Att kommunens stöd för mig finns tillgängliga i närmiljön 69,9 10,0 20,1 

Att tillsammans kunna bo kvar i den egna bostaden 36,9 15,8 47,3 

Att vi har en person som är väl insatt  
i vår situation 

80,7 3,5 15,8 

Att samtala med människor som är i samma situation som mig 45,8 27,7 26,5 

Att det finns en grupp eller gemenskap där alla har samma 
relation till sin närstående 

36,6 30,1 33,3 

Bemötandet från personal som hjälper och stödjer min 
närstående 

94,3 1,1 4,6 

Att personal som hjälper och stödjer min  
närstående uppträder professionellt  

94,9 1,1 4,1 

Att det är kontinuitet bland personal som hjälper och stödjer min 
närstående 

92,5 2,3 5,2 

Att ha möjlighet att vara delaktig i min närståendes vardag 77,9 10,1 12,0 

Miljön på min närståendes boende 82,4 1,8 15,8 

Att min närståendes boende är rätt utrustat och anpassat 86,1 1,1 12,9 

Att min närstående har tillgång till sociala aktiviteter 77,6 12,9 9,6 

Att min närstående får besök av frivilligarbetare 38,5 30,0 31,5 

Att veta om min närstående får i sig mat 77,3 4,1 18,7 

Att veta att min närstående är drogfri 21,1 7,9 70,0 

Att få hjälp med att ta hand om min närstående under sin 
avgiftningsperiod  

10,8 6,4 82,7 

Att kunna påverka min närståendes medicinering 46,7 12,5 40,9 

Att få hjälp med nedtrappning av min närståendes mediciner 23,0 9,6 67,5 

Att få en uppföljning av min närståendes medicinering 52,2 8,3 39,3 
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Bilaga 10 

 
Översikt över skillnad på insatser mellan tjänstemän i kommunen och anhöriga i Säffle kommun. Insatser 
enligt kommunen är baserat på de antal som ingick i respektive urvalsgrupp. Antal med insatser enligt 
anhöriga är baserat på vilka insatser den anhöriga angett i enkäten att den närstående har. DSK och rehab= 
Distriktssköterska och rehabilitering.  

Insats 

Antal med 
insats 
enligt 

kommunen 

Antal med 
insats 
enligt 

anhöriga 

% 

Äldreboende 93 66 71% 

Hemtjänst 269 134 50% 

Korttidsplats, äldre 20 15 75% 

Hemsjukvård (DSK och rehab) 23 122 530% 

Boende inom socialpsykiatrin 4 2 50% 

Bostöd inom socialpsykiatrin 20 1 5% 

Personlig assistens 17 6 35% 

LSS- boende 32 8 25% 

Bostöd LSS - 4  

Ledsagning LSS - 4  

Kontaktpersoner LSS - 8  

Korttid/avlösning LSS - 5  

Alkoholpoliklinik  5 5 100% 

Dagvård för dementa 20 19 95% 

Social dagverksamhet 4 26 650% 

Kontakt med demensteam 35 49 140% 
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Bilaga 11 
 
Översikt över skillnad på insatser mellan tjänstemän i kommunen och anhöriga i Kristinehamns kommun. 
Insatser enligt kommunen är baserat på de antal som ingick i respektive urvalsgrupp. Antal med insatser 
enligt anhöriga är baserat på vilka insatser den anhöriga angett i enkäten att den närstående har. DSK och 
rehab= Distriktssköterska och rehabilitering.  

Insats 

Antal med 
insats 
enligt 

kommunen 

Antal med 
insats 
enligt 

anhöriga 

% 

Äldreboende 122 66 54% 

Hemtjänst 315 122 39% 

Korttidsplats, äldre 31 8 26% 

Hemsjukvård (DSK och rehab) 19 70 368% 

Boende inom socialpsykiatrin 10 4 40% 

Bostöd inom socialpsykiatrin 32 4 13% 

Personlig assistens 20 15 75% 

LSS- boende 20 18 90% 

Bostöd LSS 12 20 167% 

Ledsagning LSS 20 29 145% 

Kontaktpersoner LSS 48 48 100% 

Korttid/avlösning LSS 20 22 110% 

Öppenvården ANL 6 5 83% 

Dagvård för dementa 7 11 157% 

Social dagverksamhet 20 34 170% 

Kontakt med demensvårdsutvecklare 20 9 45% 
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Under sommaren 2009 kom en ändring i socialtjänstlagen angående 
anhörigstöd. Förändringen gick från att kommuner bör ge stöd till att 
man ska ge stöd till anhöriga. Lagen innebär att kommunen ska under-
lätta för den som stödjer en närstående. Till följd av detta så beslutade 
Kristinehamn och Säffle kommun sig för att utvärdera kommunernas 
befintliga stöd och dessutom undersöka vilket behov som fanns hos 
anhöriga. FoU Välfärd Värmland fick uppdraget att konstruera en 
enkät och därefter genomföra undersökningen i Kristinehamn och 
Säffle kommun.

Föreliggande rapport redovisar resultatet från denna undersökning. 
Rapporten vänder sig till alla med intresse för arbete med anhörigstöd.
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