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När en närstående på grund av ålder, sjukdom 

eller funktionsnedsättning inte klarar sin 

vardag på egen hand är det vanligt att 

anhöriga hjälper till.  

 

En anhörig kan vara någon i familjen, släkten 

men även i vänkretsen. Anhöriga som vårdar 

och stödjer en närstående gör en viktig och 

betydelsefull insats men det kan också 

innebära en fysiskt och psykiskt stor 

belastning.  

 

För att orka kan du som är anhörig behöva 

stöd och möjlighet att släppa ansvaret för en 

kortare eller längre period.  

 

I den här broschyren beskrivs kortfattat de 

olika former av anhörigstöd som Vimmerby 

kommun i nuläget har att erbjuda. 

 

 

I denna broschyr använder vi oss av följande definitioner: 

Närstående = Person som tar emot omsorg, vård och/eller stöd av  

en anhörig. 

Anhörig = Person som ger omsorg, vård och/eller stöd till en  

närstående. 
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Stöd från socialförvaltningen 

Stöd till anhöriga kan indelas i två former: 

Direkt anhörigstöd är ett stöd som riktas direkt till dig som anhörig. Det  

krävs inget biståndsbeslut för att få det direkta stödet och inriktningen  

är att det är en kostnadsfri service. Det indirekta anhörigstödet är ett stöd  

som riktas till din närstående så att du som anhörig avlastas. Din närstående  

ansöker om de insatser som ingår i det indirekta stödet genom kommunens 

LSS/biståndshandläggare. Dessa insatser innebär oftast en kostnad. 

Direkt anhörigstöd 

För att ta del av de direkta anhörigstöden som beskrivs nedan tar du  

kontakt med kommunens anhörigkonsulent. Kontaktuppgifter finns  

längst bak i broschyren.  

 

Kontakt med anhörigkonsulent 

Anhörigkonsulenten arbetar för dig som hjälper en sjuk, äldre eller funktions- 

nedsatt närstående i vardagen. För att kunna utveckla och erbjuda olika former  

av stöd är det viktigt att anhöriga kommer i kontakt med anhörigkonsulenten.  

Vänta inte för länge eller tills något speciellt händer. En tidig kontakt kan vara 

viktigt för att förebygga den anhörigas egen hälsa. 

 

Enskilt stöd och rådgivning 

För dig som är anhörig finns det möjlighet att få enskilda stödjande samtal om du  

till exempel vill prata och/eller få råd om din situation. Samtalen sker via telefon, 

inbokade samtal i anhörigstödsverksamhetens lokal på Borghaga eller via 

hembesök.  
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Anhöriggrupp 

I en anhöriggrupp träffar du andra anhöriga över en kopp kaffe. Där har du en  

unik chans att träffa och utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande 

situation som din. Det finns möjlighet att bjuda in olika resurspersoner till  

gruppen för att få svar på frågor från er som ingår i gruppen. Träffarna är två  

timmar långa och äger rum en gång i månaden.  

 

Anhörigcirkel 

Anhörigcirkel är en fördjupad form av anhöriggrupp med syfte att tillsammans  

få fördjupad kunskap. Deltagarna är oftast anhöriga till närstående med liknande  

diagnoser eller funktionsnedsättningar och startas kontinuerligt upp då tillräckligt 

många intresserade deltagare finns. Vanligtvis startar en ny anhöriggrupp upp  

som cirkel under ett halvår för att sedan övergå till att bli en anhöriggrupp.  

I cirkeln träffas deltagarna under två till två och en halvtimme en gång i månaden. 

 

Hälsofrämjande service 

Som anhörig är det viktigt att komma ihåg att ta hand om dig själv och som  

en uppmuntran till detta erbjuds vissa insatser som kallas hälsofrämjande  

service.  

 

Annan service  

Kommunens anhörigkonsulent kan också anordna andra aktiviteter för dig  

som är anhörig, exempelvis föreläsningar, utflykter, festligheter samt har  

litteratur och informationsmaterial som anhöriga kan få eller få låna.  

  

Anhörigcafé 

Tisdagar mellan kl. 10-12 så arrangeras anhörigcafé på öppna dagverksamheten 

på Borghaga (med undantag för röda dagar, samt sommar- och juluppehåll).  

Syfte och innehåll med sammankomsterna är bl.a. att få  träffa andra anhöriga  

och anhörigkonsulent, byta erfarenheter och diskutera aktuella ämnen, ta en  

fika, prova på olika hälsofrämjande aktiviteter samt få tillgång till litteratur  

m.m. Ingen anmälan utan kom när det passar.  
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Indirekt anhörigstöd 

För att ansöka om de insatser som ingår i det indirekta anhörigstödet som  

beskrivs här tar ni en kontakt med någon av kommunens LSS-/bistånds-

handläggare. Kontaktuppgifter finns längst bak i broschyren. 

 

Avlösning i hemmet 

Avlösarservice är till för att du som är anhörig ska få möjlighet till rekreation  

och tid för dig själv. Avlösarservicen sker genom att personal kommer till  

bostaden och avlöser dig.  

 

Trygghetsplatser  

En annan form av avlösning för dig som anhörig är så kallade trygghetsplatser.  

Din närstående vistas då på en av kommunens enheter och får sin omsorg och  

hjälp via omsorgspersonal.  

 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

För äldre personer med demenssjukdom finns Vimarhagas dagverksamhet.  

Här får din närstående aktivering och meningsfull stimulans medan du får  

möjlighet till egen tid. 

 



Anhörigstöd 2022 i Vimmerby kommun 

Socialförvaltningen 

 7 

  

Kontaktuppgifter 

Hemtjänst 

Om du som anhörig tycker att det är tungt att klara av att vårda och stödja din 

närstående i de dagliga vardagsmomenten kan din närstående eller ni tillsammans 

ansöka om hemtjänst. Personer under 65 år med stora funktionsnedsättningar  

kan ibland också ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

 

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av omsorg, stöd, service och 

trygghet i det egna boendet. Hemtjänsten är till för personer i alla åldrar. Det 

individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur hjälpen utformas. 

Hemtjänst kan till exempel vara hjälp med trygghetslarm, städservice, personlig 

hygien, på- och avklädning eller hjälp i samband med måltider. 

 

Korttidsvistelse (LSS) 

För personer med funktionsnedsättning finns korttidsvistelse där din närstående  

får miljöombyte och stimulans samtidigt som du som anhörig får avlösning. 

 

 

 

 

 

Anhörigkonsulent Cecilia, Ragnar Karlsson 0492-76 91 60 

Anhörigstödsverksamhetens besöksadress: 

Borghaga 

Seniorgatan 4 

59835 Vimmerby 

 

LSS-/Biståndshandläggarna    Genom kommunens växel 

0492-76 90 00 

  Telefontid vardagar 

08:00-09:00 
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Till sist 

Kommunen har som intention att förbättra och  

bredda stödet för de anhöriga som vårdar och  

stödjer sina närstående. Du som anhörig ska  

känna trygghet med det stöd som vi erbjuder.  

 

För att kunna bli bättre är dina åsikter viktiga.  

 

Tveka inte att ta kontakt med oss om du är  

anhörig och behöver stöd av något slag! 

 

 

Reviderad 2022-03-10 

Tips på hemsidor! 

Anhörigas riksförbund 

www.anhorigasriksforbund.se 

 

Socialstyrelsen 

www.socialstyrelsen.se  
 

Nationellt kompetenscentrum 

Anhöriga 

www.anhoriga.se 
 

Vimmerby kommun 

www.vimmerby.se 
 

Region Kalmar 

www.regionkalmar.se 
 

Myndigheten för delaktighet 

www.mfd.se 
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