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Anhörigstöd i Karlstads kommun är en verksamhet som har funnits sedan 
december 1999. Sedan 2003 har samma personal, en anhörigkonsulent 
och en demenssjuksköterska, varit verksamma med olika uppgifter mot 
målgruppen anhöriga till personer med demenssjukdom. Det har förekommit 
en viss strukturerad uppföljning i form av enkla enkäter för de som deltagit i 
verksamheten. Samtidigt som personalen upplever att de samlat på sig mycket 
kunskap. Det fanns ett behov av att göra en form av bokslut och att samla all 
kunskap om verksamheten.

FoU Välfärd Värmland blev tillfrågade att genomföra en studie av det arbete 
som har bedrivits i verksamheten anhörigstöd för personer med demenssjukdom 
i Karlstads kommun. Studien som genomfördes var en rent deskriptiv studie av 
det arbete som bedrivits i anhörigstöd i Karlstads kommun och hur det arbetet 
uppfattats av anhöriga till personer med demenssjukdom och av personer som 
arbetar i angränsande områden.

Att dokumentera och skriftligen beskriva verksamheten av anhörigstöd kan vara 
viktigt ur flera synpunkter. En sådan rapport kan möjliggöra för andra kommuner 
att inspireras och ta del av hur en sådan verksamhet kan bedrivas. En skriftlig 
beskrivning kan även bidra till att säkerställa att den kunskap som erhållits i 
verksamheten tas tillvara för framtiden.

Följande rapport redovisar resultatet av denna studie av verksamheten anhörigstöd 
för personer med demenssjukdom i Karlstads kommun.
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Sammanfattning 

Anhörigstöd i Karlstads kommun är en verksamhet som har funnits sedan 

december 1999. Sedan 2003 har samma personal, en anhörigkonsulent och en 

demenssjuksköterska, varit verksamma med olika uppgifter i verksamheten mot 

målgruppen anhöriga till personer med demenssjukdom. Det har förekommit 

en viss strukturerad uppföljning av verksamheten i form av enkla enkäter för de 

som deltagit i verksamheten. Studiens första syfte var att beskriva den 

verksamhet som har utvecklats och bedrivits av anhörigkonsulent och 

demenssjuksköterska för anhöriga till personer med demenssjukdomar i 

Karlstads kommun. Det andra syftet var att beskriva hur personer från 

angränsande verksamheter uppfattade betydelsen av det arbete som bedrivits 

av demenssjuksköterska och anhörigkonsulent, dels för anhöriga till personer 

med demenssjukdomar i Karlstads kommun, dels för det egna arbetet. För att 

besvara detta genomfördes nio enskilda intervjuer och en fokusgrupp bestående 

av sex personer. Det tredje syftet var att beskriva hur anhöriga till personer med 

demenssjukdom uppfattade sitt deltagande i anhörigutbildningen och i Må Bra 

dagarna. För detta har två enkätundersökningar genomförts och enkäterna 

genererade kvalitativ data. Mellan åren 2003 och 2011 har 157 make/maka och 

159 ”vuxna barn”, totalt 316 personer, deltagit i anhörigutbildningen. Av dessa 

har 195 personer besvarat enkäten vilket gav ett bortfall på 38,3%. Mellan åren 

2006 och 2011 har enkäten om Må Bra dagarna delats ut vid sju tillfällen. Det har 

deltagit 56 anhöriga under dessa år och 50 av dem har besvarat enkäten, vilket 

gav ett bortfall på 10,7%.  

 

Resultatet från intervjuerna och fokusgruppen visade att det fanns elva 

områden som var av betydelse för anhöriga enligt personer från angränsande 

verksamheter. Tre av dessa områden var framträdande. Det första framträdande 

området var att visa att det fanns fler anhöriga som befann sig i liknande 

situation som de själva. Det andra framträdande området var ökad kompetens 

för anhöriga med hjälp av kunskap och information. Det tredje framträdande 

området som var av betydelse, enligt personer från angränsande verksamheter, 

var den hjälp och stöd anhöriga kunde få vid en livsomställning som en flytt 

eller insats som avlastning kan innebära. Andra betydelsefulla områden enligt 

personer från angränsande verksamheter var att de ansåg att anhöriga blev 

stärkta, tryggare samt mottagliga för hjälp. De ansåg också att demensteamets 

arbete kunde göra så att två personer undvek att hamna i sjuksäng, anhöriga 



fick återknytning av information, fick tröst, blev sedda samt fick samtala och 

hade någon som lyssnade.  

 

Enligt resultatet från enkäterna upplevde anhöriga som har deltagit i 

utbildningen och Må bra dagarna under åren flera positiva effekter. De fick 

bland annat träffa andra i samma situation och de fick kunskap och information 

som bidrog till större förståelse för sjukdomen samt underlättade i bemötandet 

av personen med demenssjukdom.  

 

Vid en jämförelse av resultaten från intervjuerna och enkäterna gick det således 

att bekräfta flertal resultat. Upplevelsen av att information och kunskap hade 

betydelse för anhöriga var något som både personer som arbetade i 

angränsande verksamheter och anhöriga själva upplevde. Något som 

demensteamet alltså tillhandahöll, både genom anhörigutbildningen och också 

verksamheten som sådan. En annan aspekt som demensteamet möjliggjorde 

genom sitt arbete var att anhöriga fick träffa andra i samma situation. Detta var 

en faktor som var av betydelse för anhöriga, både enligt anhöriga själva och 

också vad personer från angränsande verksamheter ansåg.  

 

Det fanns ett framträdande område som hade betydelse för det egna arbetet 

enligt personer i angränsande verksamheter och det var att demensteamet sågs 

som en resurs och komplement. Det hade i sin tur betydelse på flera sätt, bland 

annat var demensteamet en resurs och komplement vad gällde den egna 

kunskapen angående sjukdomen samt att det var värdefullt att kunna hänvisa 

till eller erbjuda anhörigstöd. Andra områden som var av betydelse var den 

samverkan som förekom mellan demensteamet och olika de verksamheterna, 

det hade också en personlig betydelse samt att demensteamet gav trygghet, 

spred information samt lånade ut lokaler. 

 

Det kan också konstateras att de uttalade målen angående anhörigstöd som 

beskrevs i verksamheten och dess utveckling stämmer bra överens med vad som 

framkom i resultatet. Det gäller både målen med stöd till anhöriga i stort och i 

förlängningen det stöd som riktas till anhöriga till personer med 

demenssjukdom. 



 
 

Förord 

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

kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i länets kommuner samt inom 

angränsande verksamheter i landstinget i Värmland. De uppdrag som 

genomförs av FoU utgår från de kunskaps- eller utvecklingsbehov som finns 

inom kommunernas eller landstingets välfärdsverksamheter. Resultatet av de 

projekt som bedrivs har oftast ett generellt intresse för flera verksamheter och 

de förväntas bidra till en långsiktig kunskapstillväxt. Samtliga projekt som 

genomförs inom FoU Välfärd Värmland utgår från ett grundläggande 

vetenskapligt förhållningssätt. De projektarbeten och studier som genomförs 

publiceras vanligen i denna rapportserie.  

 

Inom socialtjänsten finns det idag en strävan efter att arbeta evidensbaserat. 

Uppfattningen om innebörden av begreppet evidens i förhållande till 

socialtjänstens praktik har emellertid förändrats över tid. Från att i första hand 

haft fokus på evidensbaserade metoder inkluderar evidensbaserad praktik inom 

socialtjänsten numera tre lika viktiga kunskapskällor – bästa tillgängliga 

forskning, praktikerns kunskaper och erfarenheter samt brukarens/klientens 

erfarenheter och kunskaper.  

 

När professionen lyfts fram som en av tre lika viktiga kunskapskällor innebär 

det ett ansvar och en utmaning för praktikerna att synliggöra och systematisera 

de erfarenheter och kunskaper som de erhåller i arbetet så att de blir 

generaliserbara.  

 

En verksamhet som på ett systematiskt sätt har försökt ta reda på effekterna av 

deras arbete är anhörigstöd i Karlstads kommun. Sedan 2003 har en systematisk 

uppföljning av anhörigstödet skett i form av brukarenkäter. FoU Välfärd 

Värmland kontaktades hösten 2011 för att verksamheten ville ha hjälp med att 

sammanställa materialet. Denna rapport beskriver anhörigstödet i Karlstads 

kommun och redovisar resultatet av brukarenkäterna. För att fördjupa 

kunskapen om verksamheten har dessutom kvalitativa intervjuer genomförts.  

 



Den personal som har arbetat med anhörigstöd i Karlstads kommun har under 

åren ökat sin personliga kompetens bland annat genom de erfarenheter som 

arbetet gett. Med hjälp av denna studie blir det möjligt att fler får möjlighet att 

ta del av deras kunskap - kunskapen kan därmed övergå till professionell 

kompetens. Utvecklandet av den personliga såväl som den professionella 

kompetensen är central för praktikern som kunskapskälla i en evidensbaserad 

praktik.  

 

Föreliggande rapport belyser flera viktiga faktorer för utvecklandet av 

anhörigstöd i Karlstads kommun vilket förhoppningsvis kan vara till hjälp i 

liknande verksamheter i andra kommuner. Rapporten har utarbetats i ett 

samarbete mellan FoU Välfärd Värmland och anhörigstöd i Karlstads kommun.  

 

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, april 2012  

 

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1. Bakgrund till studien 

Anhörigstöd i Karlstads kommun är en verksamhet som har funnits sedan 

december 1999. Sedan 2003 har samma personal, en anhörigkonsulent och en 

demenssjuksköterska, varit verksamma med olika uppgifter mot målgruppen 

anhöriga till personer med demenssjukdom. Det har förekommit en viss 

strukturerad uppföljning av verksamheten i form av enkla enkäter för de som 

deltagit i verksamheten. Samtidigt som personalen upplever att de samlat på sig 

mycket kunskap. Det finns idag ett behov av att göra en form av bokslut och att 

samla all kunskap om verksamheten.  

 

 

1.1 Uppdraget 

FoU Välfärd Värmland har blivit tillfrågad om att genomföra en studie av det 

arbete som har bedrivits i verksamheten anhörigstöd för personer med 

demenssjukdom i Karlstads kommun. Den studie som kommer att genomföras 

kommer att vara en rent deskriptiv studie av det arbete som bedrivits i 

anhörigstöd i Karlstads kommun och hur det arbetet uppfattats av anhöriga till 

personer med demenssjukdom och av personer som arbetar i angränsande 

områden. Att dokumentera och skriftligen beskriva verksamheten av 

anhörigstöd kan vara viktigt ur flera synpunkter. En sådan rapport kan 

möjliggöra för andra kommuner att inspireras och ta del av hur en sådan 

verksamhet kan bedrivas. En skriftlig beskrivning kan även bidra till att 

säkerställa att den kunskap som erhållits i verksamheten tas tillvara för 

framtiden. 

 

Valda delar av uppdraget, som beskrivs närmare under avsnittet ”Uppdelning av 

uppdraget”, kommer att ske i ett samarbete med personal vid Karlstads 

kommun och FoU Välfärd Värmland. Detta bedöms vara positivt med tanke på 

att det är personalen som arbetat med anhörigstöd som bäst kan beskriva 

verksamheten vilket är tidsbesparande. Vidare kan ett samarbete mellan 

verksamheten och FoU Välfärd Värmland bidra till en kunskapsöverföring 

mellan verksamheterna vilket är positivt för båda parter. Detta arbetssätt ligger 
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också väl i linje med de tankar som finns om hur FoU Välfärd Värmland skall 

bedriva sin verksamhet. 

 

 

1.2 Syfte 

- Att beskriva den verksamhet som har utvecklats och bedrivits av 

anhörigkonsulent och demenssjuksköterska för anhöriga till personer 

med demenssjukdomar i Karlstads kommun.  

- Att beskriva hur personer från angränsande verksamheter uppfattar 

betydelsen av det arbete som bedrivits av demenssjuksköterska och 

anhörigkonsulent, dels för anhöriga till personer med demenssjukdomar i 

Karlstads kommun, dels för det egna arbetet. 

- Att beskriva hur anhöriga till personer med demenssjukdomar uppfattar 

sitt deltagande i anhörigutbildningen och i Må Bra dagarna.  

 

 

1.3 Läshänvisning 

Efter detta inledande kapitel disponeras rapporten enligt följande: Kapitel två 

beskriver hur verksamheten har utvecklats och bedrivits av anhörigkonsulent 

och demenssjuksköterska. Kapitlet avser att ge svar på första syftet och det är 

författat av anhörigkonsulent Kristina Wennstam och demenssjuksköterska Eva 

Karlsson, båda från Karlstads kommun. Kapitel tre redogör för de 

metodologiska valen och förfarande för intervjuerna och brukarenkäterna. I 

kapitel fyra redovisas resultaten för dessa. Det vill säga det besvarar det andra 

och det tredje syftet med studien. De två senare kapitlen är författade av 

Victoria Lönnfjord FoU Välfärd Värmland. I det näst sista kapitlet, kapitel fem 

diskuteras och sammanfattas resultatet och det är författat av Victoria 

Lönnfjord med synpunkter från demensteamet. Kapitel sex innehåller studiens 

slutsatser och är också författat av Victoria Lönnfjord.   
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2. Beskrivning av verksamheten 

Arbetet med stöd till anhöriga som vårdar någon som är sjuk har i Karlstads 

kommun liksom många andra kommuner sin utgångspunkt i och med 1999 års 

nationella projekt ”Anhörig 300”. Men innan beskrivningen av verksamheten 

och dess utveckling görs så beskrivs sjukdomen demens samt begreppet 

anhörigstöd. 

 

 

2.1 Beskrivning av demenssjukdom och anhörigstöd 

 

 

Om demenssjukdom 

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av 

hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan 

som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och 

genomföra vardagliga sysslor.  Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga 

är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och 

beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Symtomen leder till att 

personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige. Den står för 

cirka 60% av samtliga fall av demens. Sjukdomen gör att hjärnceller gradvis 

förtvinar och dör. Symtomen kommer ofta smygande, efterhand försämras även 

kroppsliga funktioner. I dag finns symtomlindrande läkemedel men inget 

botemedel mot Alzheimers sjukdom. Vaskulär demens1 och frontotemporal2 

demens är andra vanliga demenssjukdomar. Även alkoholmissbruk, B12-brist 

och en rad andra sjukdomstillstånd kan i vissa fall leda till demens. Vissa av 

dessa sekundära sjukdomar är behandlingsbara (Socialstyrelsen, 2010). 

                                              
1
 Även kallad blodkärlsdemens.  

2
 Även kallad frontallobs- eller pannlobsdemens. 
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Antalet personer med demenssjukdom i Sverige uppgår till närmare 150 000. 

Risken att insjukna ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år 

eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år och äldre har sjukdomen. 

Varje år nyinsjuknar cirka 24 000 personer och ungefär lika många dör med 

demens (Socialstyrelsen, 2010). 

 

I Värmland uppskattas att det finns drygt 5 000 personer med medelsvår till 

svår demens och i Karlstad uppskattas antalet till 1 300 personer. 

Nyinsjuknandet i Värmland uppskattas till 1 200 – 1 300 personer och i Karlstad 

300 personer per år. År 2025 beräknas 180 000 personer ha en demenssjukdom 

och 2050 kan så många som 240 000 vara drabbade – om dagens 

befolkningsprognoser slår in och inget botemedel utvecklats till dess 

(www.liv.se). 

 

Som regel går det inte att bota sjukdomen utan hälso- och sjukvårdens och 

socialtjänstens åtgärder inriktas på att lindra symtom och att på olika sätt 

kompensera för de funktionsnedsättningar som personen drabbas av. Syftet är 

att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt under 

sjukdomens olika skeden. En viktig del i detta är stödet till anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Ju längre sjukdomen fortskrider desto större blir behovet av stödinsatser och i 

förlängningen ett särskilt boende (Regeringen, 2003). Olika professioner med 

olika kompetenser, uppdrag och ansvar arbetar idag inom kommuner och 

landsting med omsorg och vård av demenssjuka. 

 

 

Om anhörigstöd  

Enligt en forskningsrapport från Statens folkhälsoinstitut (FHI 2001:38) så 

vårdas många äldre och sjuka av sina anhöriga. Utan dessa insatser skulle 

samhället sannolikt inte klara vården och omsorgen av de äldre, långvarigt 

sjuka eller funktionshindrade. Enligt samma rapport så ansvarar anhöriga för 

2/3 av den vård och omsorg som ges till personer över 65 år och som bor i 
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ordinärt boende. De anhörigas insatser är alltså av stort värde för såväl den 

enskilde som för samhället. Rapporter har visat att anhöriga inte alltid får det 

stöd som efterfrågas i sin ofta svåra och ensamma roll (Socialstyrelsen, 1996). 

Anhörigstöd kan sägas vara ett etablerat begrepp men det saknas en vedertagen 

definition. Begreppet kan emellertid beskrivas enligt följande: 

 

”Med anhörigstöd avses insatser som syftar till att stärka de anhöriga. 

Stödet kan ges av den offentliga vården och omsorgen eller, från 

vänner, grannar eller frivilliga. Insatsen kan primärt syfta till att 

förbättra situationen för den anhöriga, men också för den 

hjälpbehövande eller både och. Insatsen kan vara av materiell 

karaktär (service, sjukvård, hjälpmedel, ekonomisk ersättning) eller 

av icke materiell karaktär (kunskaper, information, personligt stöd)” 

(Johansson, 2007, s.54).  

 

I Socialtjänstutredningens betänkande (SOU 1999:97) finns också ett 

resonemang om samhällets stöd till anhöriga som vårdar eller hjälper någon. I 

betänkandet uppmärksammas uppgifterna: 

 

- Att synliggöra de anhörigas situation. 

- Att förebygga utbrändhet bland anhöriga.  

- Att förbättra de anhörigas livskvalitet. 

 

Stöd till anhöriga kan enkelt sägas vara att ge anhöriga redskap att hantera sin 

situation.  

 

 

2.2 Grunden till anhörigstöd 

För att kunna beskriva den verksamhet som har utvecklats och bedrivits av 

anhörigkonsulent och demenssjuksköterska för anhöriga till personer med 

demenssjukdomar i Karlstads kommun måste grunden till själva anhörigstödet 

presenteras. 



16 
 

Socialtjänstlagen 1998 

En ny bestämmelse (prop. 1996/97:124) hade införts 1998 i Socialtjänstlagen 5 

kap. 10§ (SFS 1980:620), där stödet till de anhöriga betonades, ”Socialtjänsten 

bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som 

är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder”. Detta var alltså en 

rekommendation till kommunerna. 

 

 

Projekt ”Anhörig 300” och vad som följde i Karlstads kommun 

Bakgrunden till att utveckla anhörigstöd i kommunerna i Sverige finns i det 

projekt som kom att kallas ”Anhörig 300”. Som en del av den Nationella 

handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) utgick ett särskilt 

stimulansbidrag. Riksdagen avsatte 100 miljoner årligen under åren 1999 och 

2001 för att landets kommuner, i samverkan med anhörig- och 

frivilligorganisationer, skulle utveckla stödet till familjer och andra anhöriga 

som vårdar. Detta skulle ske genom ett långsiktigt arbete med att utveckla 

stödformer för anhörigvårdare i lokalsamhället (Socialstyrelsen, 1999).  

 

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun antog därför i april 1999, en 

handlingsplan för att utveckla anhörigstödet under dessa tre år. Där fanns, som 

ett delprojekt, att anställa en anhörigkonsulent. En referensgrupp knöts till 

projektet med att utveckla stödet3. Gruppen fick ta del av information angående 

utvecklingen av stödet samt avge sina synpunkter och var på så sätt med och 

formade anhörigstödet. En länssamordnare4 för anhörigfrågor tillsattes på 

dåvarande Kommunförbundet Värmland i och med projektet ”Anhörig 300”. 

Både länssamordnaren och Röda korsets representant var av vikt i det tidiga 

arbetet med att forma anhörigstödet.  

 

                                              
3
 Referensgruppen bestod av representanter från intresse- och frivilligorganisationerna, såsom Röda 

Korset, Demensföreningen, Pensionärsrådet, Rådet för funktionshindrade, Svenska Kyrkan och 
Landstinget. Mycket av det systematiska tänkandet i att utveckla anhörigstöd hade sin utgångspunkt i 
frågeställningen ”Varför frågar ingen hur jag mår?”, (Hjort-Wernius, Persson, Wennstam, 1991).  
 
4
 Länssamordnarfunktionen fungerade som en direkt länk mellan nationell och regional nivå.  
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Anhörigstödet i Karlstads kommun byggdes på tre hörnstenar, vilket syftade till 

att anhöriga som vårdar skulle kunna få: 

 

- olika former av avlösning, för att få möjlighet att leva som andra med 

ökad livskvalitet, 

- kunskap och information för att känna sig respekterade som en 

kompetent samarbetspartner och 

- ett personligt stöd, enskilt eller i grupp för att få erkännande och 

uppskattning.  

 

I kommunen prövades olika avlösningsformer. En av dem var inrättandet av 

trygghetsplatser på nuvarande Resurscentrum, som tog över vårdansvaret för 

den närstående medan den anhörige fick några dagars andhämtning. 

Utbildningsinsatser gjordes för berörd personal inom såväl kommunen som 

landstinget för att anhöriga skulle identifieras och uppmärksammas i 

vårdkedjan. Ett projekt med att skapa ”anhörigvänliga boenden” startades. 

Syftet var att även se den anhörige och inte enbart den sjuke.  

 

I en rapport (Wennstam, 2002) finns mer beskrivet om Karlstads kommuns 

arbete med att utveckla stöd till anhöriga.   

 

 

Samarbete med intresse- och frivilligorganisationer 

Ett nära samarbete med Demensföreningen, Svenska Kyrkan och Röda Korset 

med en frivilligarbetare grundlades tidigt. Detta samarbete har varit av stor 

betydelse för utvecklingen av anhörigstödet i Karlstads kommun med start i 

projekt ”Anhörig 300” och i det fortsatta arbetet. 

 

Anhöriggrupper startades upp i samverkan med Röda korset och Svenska 

Kyrkan.  En grupp utgjordes av anhöriga som gick stavgång i skogen en gång i 

veckan, gruppen för ”walk and talk”. 
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Anhörigföreningen i Karlstad bildades år 2002, som en följd av att de anhöriga 

hade bildat nätverk i olika anhöriggrupper. Den är ansluten till Anhörigas 

Riksförbund, AHR. Föreningen vill uppmärksamma de anhörigas behov av stöd, 

skapa goda kontakter med politiker och andra beslutsfattare och utveckla ett 

gott samarbete med kommunens vård- och omsorgsförvaltning. 

 

Anhörigföreningen har under åren också varit en viktig samarbetspartner för 

Karlstads kommun i att stödja och underlätta för anhöriga. Anhörigföreningen 

och Karlstads kommun har samverkat i olika sammanhang såsom att ordna 

föreläsningar, att uppmärksamma den Nationella Anhörigdagen den 6 oktober 

och att informera om varandras verksamheter.  

 

En fortsatt utveckling av frivilligverksamheten inom vård- och 

omsorgsförvaltningen påbörjades 2005 genom starten av en frivilligcentral. 

Inriktningen var att öka samarbetet med frivilligarbetare och organisationer för 

att skapa nätverk, aktiviteter och kontakter. 

 

 

2.3 Verksamhetsmål, handlingsplaner och förändring i Socialtjänstlagen 

Den fortsatta utvecklingen av anhörigstödet i stort i Karlstads kommun 

formulerades i olika verksamhetsmål och handlingsplaner. Utvecklingen styrdes 

av regeringsbeslut samt ändringar i lagtexten. 

 

 

Verksamhetsmål 

Ett av vård- och omsorgsförvaltningens övergripande mål i Karlstads kommun 

för verksamhetsåren 2005-2007 gällde anhörigstöd. 

 

”Kommuninvånare med behov av olika insatser ska få ett gott 

bemötande och ges möjlighet till inflytande i insatsernas planering. 

Anhörigas möjligheter till stöd och information ska utvecklas” (VON -

2004-199). 
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I biståndskontorets verksamhetsplan, beskrevs också som mål att:  

 

”Anhöriga som vårdar närstående ska erbjudas stöd och avlösning för 

att öka möjligheterna för den enskilde att bo kvar i sin hemmiljö. 

Insatserna ska anpassas och utformas utifrån enskilda och anhörigas 

individuella behov och önskemål så långt det är möjligt” (Öberg, 

2007).   

 

Detta bidrog till att anhörigstödet hade goda förutsättningar att implementeras 

i det dagliga arbetet i förvaltningen.  

 

 

Handlingsplan 2007-2008 

Regeringen hade ambitioner att fortsätta utveckla stödet till anhöriga och 

genom ett regeringsbeslut stimulerades kommunerna att i samverkan med 

ideella och frivilliga krafter, utveckla och genomföra varaktiga former för att 

förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar. Socialstyrelsen skulle 

utbetala ytterligare stimulansmedel 2006-2007 (prop. 2005/06:1). 

 

Som en följd av detta tog Karlstads kommun fram en tvåårig handlingsplan för 

att beskriva hur kommunen ville fortsätta att utveckla anhörigstödet de 

kommande åren. Detta gjordes i nära samarbete med vård- och 

omsorgsförvaltningens tjänstemän, representanter från landstinget samt från 

frivillig- och intresseorganisationer (VON-2006-0088). Samarbetet resulterade i 

flera utvecklingsområden såsom:  

 

- att skapa en central träffpunkt för anhöriga.  

- att utveckla aktiviteter för yngre personer med demenssjukdom, som ett 

stöd till anhöriga som vårdar.   

- att utveckla personalens attityder och kunskaper om anhörigsamarbete.  
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Socialtjänstlagen 2009 

Mer än tio år senare, den förste juli 2009, skärptes Socialtjänstlagen 5 kap. 10§ 

(SFS 2001:453) och nu betonades att kommunerna skulle erbjuda ett 

anhörigstöd (prop. 2008/09:82).  

 

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer 

som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder”.  

 

Det betonades också att stödet ska omfatta alla olika grupper av anhöriga och 

erbjudas i alla åldrar. Vidare framhölls att stödet ska erbjudas tidigt och att all 

personal som möter anhöriga ska respektera och samarbeta med anhöriga.  

 

 

2.4 Demensteamet och verksamheten  

Parallellt med utvecklingen av anhörigstödet i stort gjordes från kommunens 

sida en satsning på anhöriga till demenssjuka. I en redovisning av vilka som tog 

kontakt med anhörigstödet hade det visat sig att två tredjedelar var anhöriga till 

personer med demensproblematik. Vid rekrytering av en ny 

demenssjuksköterska 2001 hade stöd till anhöriga också skrivits in i 

sjuksköterskans uppdrag.   

 

Det är flera delar som ingår i Karlstads kommuns anhörigverksamhet kring 

demensproblematiken. För var och en av dessa kan en egen beskrivning göras. 

Sammantaget ges emellertid en bild av ett omfattande och mångsidigt program.   

 

 

Demensteamet 

Det började med att demenssjuksköterskan i Karlstads kommun under år 2002 

fick i uppdrag att bilda ett demensteam och hon bestämde sig då för att söka 

efter en person med socionomexamen enligt en modell som fanns i en annan 
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kommun5. Den enda anhörigkonsulent som då fanns i förvaltningen och som 

var socionom tillfrågades om att vara en del av teamet. Demensteamet bildades 

alltså med en demenssjuksköterska och en socionom och startade i februari 

2003. Fördelarna med professionerna i teamet har varit och är fortfarande att 

sjuksköterskan har kunskap om de olika demenssjukdomarna, dess förlopp, 

utredning och den medicinska behandlingen. Socionomen har kunskap i 

krisbearbetning, stödsamtal och anhörigkontakt. Tillsammans utgjorde dessa 

professioner en passande kompetens i ett demensteam. 

 

Demensteamet fick i uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen att; 

 

- i ett tidigt skede fånga upp behovet hos den demenssjuke och dennes 

anhöriga och erbjuda ett hembesök, 

- presentera kommunens olika stödinsatser för den demenssjuke och 

dennes anhöriga, för att underlätta och förlänga kvarboende i det egna 

hemmet, 

- fortlöpande ge stöd, utbildning och information till anhöriga och 

- fortlöpande ge stöd, fortbildning och handledning till sjuksköterskor, 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster för att de ska kunna handleda och 

stötta personal i hemtjänsten. 

 

Anhörigkonsulenten hade i sitt uppdrag att ge information och stöd till 

anhöriga och att vid behov erbjuda krissamtal. Anhörigkonsulenten skulle 

också utveckla anhörigstödet vidare och samverka med intresse- och 

frivilligorganisationer. 

 

I demenssjuksköterskans uppdrag fanns bland annat beskrivet att denna person 

skall ha en konsultativ/handledande roll både för personal på 

dagverksamheterna och biståndsbedömarna. De sistnämnda skall 

demenssjuksköterskan även utbilda i demensproblematik och medverka 

tillsammans med vid hembesök. Om demenssjuksköterskan fokuserar mer åt 

                                              
5
 Här var Botkyrka kommun förebild även om en särskild modell efterhand utarbetades inom Karlstads 

kommun. 
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det medicinska hållet med demenssjukdomar och bemötande av den sjuke så är 

anhörigkonsulenten mer riktad åt samtalskontakter med råd och stöd.  

 

Teamet började direkt 2003 med att ta fram en folder, och informerade om sin 

verksamhet med personliga besök inom landstinget och primärvården, bland 

intresseorganisationer och frivilligverksamheter och inom den egna 

förvaltningen, för att komma i kontakt med målgruppen, samt information på 

kommunens hemsida. 

 

Demensteamet har efterhand byggt upp och engagerat sig i flera olika 

aktiviteter och program riktade primärt eller sekundärt mot anhöriga; 

 

- anhörigutbildning, startades år 2003 

- Må Bra dagar, startades år 2006 

- utbildning av personal, startades år 2003 

- dagverksamhet för äldre, år 2003 

- dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom, startades 2008 

- unga anhöriga, startades år 2005 

- nätverk för förvärvsarbetande anhöriga, startades år 2006 

- utveckling av anhörigstöd på vårdboenden, startades år 2010 

 

Dessa stödinsatser beskrivs kort nedan. 

 

 

Anhörigutbildningen 

Vid hembesök och i samtal hade teamet kommit i kontakt med allt fler 

demenssjuka personer och deras anhöriga. Det visade sig finnas ett stort behov 

av kunskap och information hos dessa anhöriga och också av att få ett 

personligt stöd.  
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Därför inbjöds anhöriga till en anhörigutbildning, första gången hösten 2003. 

Deltagarna var såväl make/makar samt ”vuxna barn”, och de träffades i 

blandade grupper.  

 

Syftet var att de anhöriga skulle få kunskap och information samt möjlighet till 

erfarenhetsutbyte tillsammans med andra i liknande livssituation. En 

utbildning bestod av fem träffar om vardera två timmar. Utbildningen leddes av 

demenssjuksköterskan och anhörigkonsulenten och en gäst togs in i varje 

utbildningsomgång såsom biståndsbedömare, dietist eller boendesamordnare. 

Utbildningen innehöll föreläsningar om de olika demenssjukdomarna och dess 

konsekvenser, om bemötande, om samhällets hjälpmöjligheter och om att vara 

anhörig med sorg, oro och samvetskval (Winqvist, 1985). 

 

För att anhöriga skulle ha möjlighet att komma, utan oro för den sjuke, erbjöds 

kostnadsfri avlösning i hemmet under tiden, enligt ett generellt beslut av 

biståndschefen.  

 

Efter synpunkter från anhöriga framkom att behoven såg olika ut i gruppen 

med make/makar och i gruppen med ”vuxna barn”. Därför organiserades 

utbildningen i två grupper en med make/makar som var förlagd på dagtid och 

en för ”vuxna barn” på eftermiddagstid, också för att underlätta och göra det 

möjligt för dem att komma efter arbetstid. 

 

Varje termin har nya anhöriga inbjudits till två olika grupper. Deltagarna till 

anhörigutbildningen har blivit allt fler under åren som gått. Det beror dels på 

att tidigare diagnostisering av demenssjukdom sker och att en upparbetad 

kontakt finns med primärvården. Det beror också på att demensteamet har 

blivit inarbetat och välkänt för många och att anhöriga som deltagit 

rekommenderar vänner och arbetskamrater till kontakt.  

 

Varje kurs utvärderades med hjälp av enkla enkäter. En anhörig hade skrivit 

önskemål om att gå en fortsättningskurs i demens- och anhörigkunskap och 

detta ville teamet på något sätt kunna tillgodose. 
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Må Bra dagar 

Teamet hade tidigare, år 2004 och 2005, sökt statliga stimulansmedel för att 

kunna ordna Må Bra dagar på annan ort, men fått avslag på ansökan. Teamet 

kontaktade den ekonomiansvarige i kommunen som visade sig kunna avsätta 

50 000 kronor för resa och vistelse och pengar har sedan avsatts varje år för 

ändamålet. Detta gjorde det möjligt att förverkliga idén om Må Bra dagar där 

vidareutbildning i demens- och anhörigkunskap skulle ingå som en del av målet 

med vistelsen. 

 

Må Bra dagar anordnades första gången år 2006. Målgruppen har varit 

make/makar som deltagit i demensteamets anhörigutbildning. Varje tillfälle har 

åtta anhöriga erbjudits resa och en två dagars vistelse med helinackordering 

och två valfria behandlingar på kurhotellet Lundsbrunn i Västergötland. Resan 

har företagits med två personbilar och allt har varit helt kostnadsfritt för 

deltagarna. 

 

Syftet med dagarna är att: 

 

- anhöriga ska sätta sig själva och sitt eget välbefinnande i fokus, 

- de får lämna över vårdansvaret för den sjuke till korttidsvård eller till 

annan anhörig och 

- de, som tidigare nämnts, också får lektioner i demens- och 

anhörigkunskap. 

 

Anhöriga som får en inbjudan till Må Bra dagar kallas först till ett 

informationsmöte. Att lämna över vårdansvaret är ofta en svår uppgift som 

många anhöriga tvekar inför och det finns oftast en eller två anhöriga som på 

informationsmötet säger att de gärna skulle vilja åka med, men att de inte 

kommer att klara av att lämna sin make/maka.  

 

Här kommer ett pedagogiskt moment in då det unika erbjudandet om Må Bra 

dagar som är kostnadsfritt och där de får vara tillsammans med andra som de 

lärt känna oftast gör, att den anhörige ändå beslutar sig för att våga åka med. 
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Den anhörige lär sig på så vis att hantera rädslan att lämna över omsorgen av 

den närstående för några dagar, för att ta hand om sig själv. Det handlar om att 

den anhörige får insikt i att den behöver sköta om sin egen hälsa för att orka. 

 

 

Utbildning av personal 

Kunskap och information är viktigt för anhöriga för att de på bästa sätt ska orka 

hjälpa och vårda. Det är också nödvändigt för personalen, som tar hand om och 

vårdar de demenssjuka i hemtjänst, korttidsvård och på vårdboenden. 

 

Demensteamet fick möjlighet att genomföra utbildning av all 

omvårdnadspersonal och legitimerad personal i vård- och omsorgsförvaltningen 

under åren 2003 – 2006. Utbildningen bestod av en hel- och två halvdagar. Den 

innehöll kunskap om de olika demenssjukdomarna, bemötande, sjukdomens 

konsekvenser i vardagen samt anhörigkunskap. Detta var ett led i vård- och 

omsorgsförvaltningens kompetensutveckling. Vid behov har det även 

förekommit punktinsatser av fortbildning för olika personalgrupper inom hela 

vård- och omsorgsförvaltningen där teamet medverkat. 

 

 

Dagverksamhet  

Ett stöd för många anhöriga är att deras närstående har plats i dagverksamhet. 

Dagverksamhet är en serviceinsats som en person med demenssjukdom får ta 

del av så länge som verksamheten passar den demenssjukes behov och som gör 

det möjligt för den anhörige att orka längre. Dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom har dubbla syften. Verksamheten är dels ett stöd för anhöriga 

med möjlighet till avlösning ett par dagar i veckan, dels en stimulans och 

aktivitet för den sjuke.  

 

Demensteamet har också haft till uppgift att vara med och fördela platser som 

blivit lediga i dagverksamheterna. De två befintliga dagverksamheterna på 

Resurscentrum och Gunnern visade sig inte räcka till och demensteamet kunde 

visa på konsekvenserna då anhöriga och deras sjuka fick alltför långa väntetider 
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innan plats kunde erbjudas. Ibland var behovet inte längre aktuellt när plats 

erbjöds utan den sjuke hade istället behov av en plats i vårdboende. En tredje 

dagverksamhet startades därför på Våxnäs 2003, vilket gjorde att kösituationen 

blev hanterbar. 

 

 

Dagverksamhet för yngre  

Demensteamet såg redan 2003 i sin verksamhet att behovet av stöd för anhöriga 

till yngre personer med demenssjukdom hade ökat. Detta blev påtagligt genom 

att demensteamet kom i kontakt med dessa personer i ett tidigare skede, 

genom en upparbetad kontakt med Minnesmottagningen vid Centralsjukhuset 

och Primärvården i Värmland. Teamet hade också kontaktats av oroliga 

anhöriga till personer där det fanns en misstanke om demenssjukdom.  

 

Målet var att vidareutveckla stödet till yngre anhöriga som hjälper och vårdar 

en närstående. Stödet skulle ges genom att erbjuda yngre personer med 

demenssjukdom meningsfulla aktiviteter och social gemenskap tillsammans 

med människor i den egna åldern. Yngre anhöriga hade svårt att tänka sig att 

deras närstående skulle vara på dagverksamhet tillsammans med äldre personer 

som också hade gått längre i sin demenssjukdom.  

 

Målgruppen för dagverksamhet för yngre utgjordes av personer med 

diagnostiserad demenssjukdom, och som var 65 år eller yngre. Ett samarbete 

inleddes med grannkommunerna Kil, Forshaga och Hammarö eftersom det 

rörde sig om ett mindre antal personer.  

 

Med projektmedel, kunde så småningom dagverksamheten Rudsträffen startas 

upp, med personal i ändamålsenliga lokaler, på vårdboendet Gunnern 2008.  

 

Yngre personer med demenssjukdom erbjöds aktiviteter två dagar i veckan, 

förlagda ute i samhället såsom musei- och teaterbesök och besök på restaurang, 

och detta blev också ett indirekt stöd för deras anhöriga. 
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Adekvata stödinsatser till den sjuke underlättar även de anhörigas ofta 

belastade situation (Socialstyrelsen, 2010). 

 

 

Unga anhöriga 

En annan aktivitet gällande yngre personer som demensteamet engagerat sig i 

som inte enbart berör anhöriga till personer med demenssjukdom var arbetet 

med unga anhöriga. Demensteamet hade under 2005 fått kontakt med en ung 

anhörig som uttryckte önskemål om att vilja träffa andra unga anhöriga. 

Teamet funderade på hur andra unga anhöriga skulle kunna hittas och tog 

kontakt med kollegorna i kranskommunerna. Kommunerna sökte var för sig 

stimulansmedel och arbetade tillsammans med projekt ”Identifiering av unga 

anhöriga” (VON 2005-0112). Det handlade om att fånga upp unga anhöriga, det 

vill säga personer som är under 65 år. 

 

Målsättningen var att genom samverkan med landstinget/primärvård och 

Karlstads kommun kunna skapa en fungerande vårdkedja där sjukvården kunde 

identifiera unga anhöriga och förmedla kontakt till kommunerna med 

frågeställningen: ”Vad är viktigt just för dig?” 

 

Projektet syftade till att etablera kontakt med unga anhöriga, oavsett diagnos 

hos den sjuke, för att i ett tidigt skede kunna erbjuda olika former av stöd.  

 

En broschyr med information togs fram för att finnas tillgänglig på 

vårdcentralerna och en riktad information till vårdcentraler, avdelningar och 

mottagningar inom slutenvården påbörjades. Projektet drevs även denna gång i 

samverkan med Kil, Forshaga och Hammarö kommuner och stimulansmedel 

beviljades6 av Länsstyrelsen till projektet ”Identifiering av unga anhöriga”.  

 

                                              
6
 Beslut av Länsstyrelsen i Värmland den 24:e november 2005.  
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Demensteamet hade förstått att ett annat arbetssätt var nödvändigt för att möta 

de unga. En ”kick-off” anordnades för tolv unga anhöriga i åldern 14 till 27 år på 

en restaurang våren 2006. Under året fortsatte arbetet med regelbundna träffar 

på kvällstid med samvaro och fika. Det ordnades bowlingkvällar, föreläsning av 

en ung anhörig och samtalskvällar om livsfrågor under ledning av en präst. 

Gruppen ”unga anhöriga” som skapades genom projektet har fortsatt. 

Ungdomarna har träffats i regel en gång per månad och i samband med 

inredning av lokalerna på Anhörigcentrum togs också hänsyn till ungdomarnas 

önskemål om inköp av en soffgrupp. Gruppen ”unga anhöriga” har av naturliga 

skäl förändrats över tid i och med förändrade livssituationer med bostad, 

studier och arbete. 

 

 

Förvärvsarbetande anhöriga  

En anhörig i 60-års ålder hade önskemål om att träffa andra anhöriga i liknande 

ålder för att utbyta gemensamma erfarenheter. Han hade börjat i en grupp med 

äldre anhöriga men kände sig inte alls hemma där på grund av åldersskillnaden 

och livssituationen. Detta hade teamet inte alls tänkt på som ett problem men 

tog det till sig. Efter att ha kontaktat andra anhöriga i liknande ålder startades 

ett nätverk för förvärvsarbetande anhöriga till yngre personer med 

demenssjukdom. Det var åtta anhöriga som träffades en gång i månaden och 

flera av dessa fick också stöd genom att aktiviteter för deras sjuka make/maka 

kom igång i och med inrättandet av dagverksamheten för yngre. Det var både 

män som vårdar/stödjer sina hustrur liksom hustrur som vårdar/stödjer sina 

män. 

 

Nätverket träffas fortfarande en gång i månaden på Anhörigcentrum. Flera av 

dem kommer direkt från sina arbeten för att dela gemenskapen och få stöd i 

gruppen. Enligt önskemål har en samtalsserie med en präst om olika livsfrågor 

nyligen genomförts i gruppen. 
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Nätverket för förvärvsarbetande anhöriga har också deltagit i ett lärande 

nätverk. Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, NkA7, erbjöd kommunerna 

2009 att delta i olika lärande nätverk. Demensteamet bjöd då in de 

förvärvsarbetande anhöriga till att deltaga i lärande nätverk kring hur anhöriga 

kan kombinera förvärvsarbete och omsorgsarbete utifrån arbetsvillkor och 

livssituation.  

 

NkA lämnade ut olika samtalsteman som gruppen fick diskutera. Några av de 

synpunkter som framkom vid dessa diskussionstillfällen var: 

 

”Det skulle finnas tålamod på burk, jag jobbar 200% men får lön för 

100%, ska mitt liv verkligen vara så här nu?”  

 

”Det är inte självklart att man kan vara med på kurser eller sociala 

aktiviteter efter jobbet”.  

 

”Jag går ut med hunden för att få en stund för mig själv. Det accepterar 

hon – då får jag gå”. 

 

Minnesanteckningar fördes som sedan sammanställdes tillsammans med 

anteckningar från flera andra lärande nätverk i landet8. 

 

 

Anhörigstöd på vårdboende 

Anhörigstödet hade utvecklats för många olika grupper av anhöriga men det 

hade inte gjorts någon aktiv satsning på anhöriga som har närstående på 

vårdboenden sedan ”Anhörig 300”. Ledningsgruppen i vård- och 

omsorgsförvaltningen gav därför år 2010 anhörigstödet i uppdrag att försöka 

                                              
7
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, NkA, har fått Socialstyrelsens uppdrag att bedriva forskning 

och utveckling av anhörigfrågor.  
8
Resultatet är publicerat i NkA kunskapsöversikt 2010:1, Ann-Britt Sand, Anhöriga som kombinerar 

förvärvsarbete och anhörigomsorg. 
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finna modeller för att arbeta aktivt inom vårdboenden. Uppdraget handlade 

dels om att utveckla stödet till anhöriga och dels om att utbilda personalen i 

anhörigstöd i studiecirkelform under ledning av Svenska Kyrkan. 

 

En modell togs fram för att nå anhöriga. Den innebär att anhöriga till boende 

som är nyinflyttade bjuds in till en träff på Anhörigcentrum tillsammans med 

en enhetschef, diakon från Svenska Kyrkan och representanter för 

anhörigstödet. Träffar ordnas varje termin och på så vis kan samtliga anhöriga 

på kommunens vårdboende nås med erbjudande om att ta del av information 

om verksamheten på Anhörigcentrum och om vilka möjligheter till hjälp och 

stöd som erbjuds dem.  

 

Arbetet med att utbilda personalen genom studiecirklar har utvecklats under 

2011 genom att personal från fyra olika boenden har deltagit i en studiecirkel. 

Arbetet har skett i nära samarbete med Sensus9. Utifrån gjorda utvärderingar 

har innehåll och form modifierats och modellen för studiecirkeln kommer från 

2012 att börja genomföras med personal från samtliga vårdboenden. Det 

kommer att ta flera år innan all personal på vårdboenden har deltagit i 

utbildningen. Detta är ett långsiktigt arbete som förhoppningsvis kommer att 

fortsätta kontinuerligt som kompetensutveckling.  

 

 

Anhörigcentrum 

Att utveckla olika former av anhörigstöd, på vårdboende och i hemmet, är alltså 

ett pågående arbete som demensteamet är engagerat i. Ovan har beskrivits 

andra verksamheter som utbildning i olika former, Må Bra dagar, 

dagverksamhet, nätverk för förvärvsarbetande anhöriga och arbete med unga 

anhöriga. I beskrivningen av dessa olika verksamheter återkommer gång på 

gång Anhörigcentrum. I ett sista avsnitt måste därför Anhörigcentrum som idé, 

som resurs och som plattform presenteras. 

 

                                              
9
 Sensus är Svenska Kyrkans bildningsförbund. 
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Arbetet med att stödja anhöriga var under flera år utspritt i olika stadsdelar i 

Karlstad och mycket tid gick åt för resor och samordning. Det gällde såväl för 

anhöriga som för tjänstemän och frivilliga medarbetare. Det fanns ett tydligt 

behov av en centralt belägen mötesplats för anhörigarbetet i kommunen. 

Statliga medel beviljades10 till varaktiga former av anhörigstöd och vård- och 

omsorgsnämnden i Karlstad fick 360 000 kronor för att anordna en central 

träffpunkt för anhöriga.  

 

Anhörigcentrum är beläget centralt, ett stenkast från Stora Torget i Karlstad. 

Det invigdes på den Nationella Anhörigdagen, 6 oktober 2008. Anhörigcentrum 

är en mötesplats för anhöriga och anhörigfrågor. Det är inrymt i ändamålsenliga 

och välutrustade lokaler med hög tillgänglighet. Där finns en stor samlingssal 

med café. Det finns också ett samtalsrum, ett rum med massagefåtölj och ett 

mindre grupprum. Anhörigcentrum utgör navet i verksamheten. Där kan den 

anhörige få ta del av föreläsningar och få kunskap och information, träffa andra 

anhöriga, vara med i en anhöriggrupp och också få personligt stöd i samtal. De 

flesta besökarna deltar i föreläsningar eller gruppverksamhet och ett mindre 

antal är enskilda besökare. Statistiken visar att det är cirka 1500 besök per 

termin. 

 

Verksamheten drivs av tre anhörigkonsulenter. De arbetar riktat mot anhöriga 

till äldre och långvarigt sjuka, till personer med demenssjukdom och med 

anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning. Kommunens 

demenssjuksköterska är också kopplad till verksamheten.  

 

En referensgrupp bestående av 14 olika intresse- och frivilligorganisationer finns 

knuten till verksamheten. Föreningarna ansvarar var sina veckor för värdskapet 

på Anhörigcentrum med caféverksamhet. Öppettiderna är:  

 

måndag – onsdag, kl. 11.00 – 15.00, och mestadels en kväll i månaden. 

 

                                              
10

 Beslut av Länsstyrelsen i Värmland den 1:e november 2006. 
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På Anhörigcentrum kan kommunen möta och arbeta med sina olika 

målgrupper och göra detta i samarbete och samverkan med organisationer och 

ideella föreningar.  

 

 

2.5 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom  

År 2010 gav Socialstyrelsen ut nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) och där finns ett avsnitt gällande stöd 

till anhöriga. Det finns vissa rekommendationer gällande stödet. Förutom 

avlösning i olika former rekommenderas olika program. En rekommendation är 

att det ska finnas utbildningsprogram till anhöriga. Där kan anhöriga träffas i 

grupp och programmet bör innehålla strukturerad information och utbildning 

om demenssjukdomen, dess symtom, orsaker, förväntad utveckling samt 

utbildning i att bemöta beteendemässiga problem hos personen med 

demenssjukdom. Anhöriga bör även informeras om samhällets stödinsatser.  

 

En annan typ av stödprogram som Socialstyrelsen rekommenderar är 

kombinationsprogram.  Det innebär att flera olika typer av åtgärder som till 

exempel avlösning i form av dagverksamhet, utbildnings- och träningsprogram 

samt hemtjänst. Stödet är således både direkt och indirekt till den som är 

anhörig (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Ett tredje program som rekommenderas är ett så kallat psykosocialt 

stödprogram. Där kan anhöriga tillsammans dela med sig av sin situation och 

sina känslor som anhörig till en person med demenssjukdom. Fokus ligger mer 

på relationen, kommunikationen och att förmedla erfarenheter av hur man kan 

bemästra demenssjukdomen och dess yttringar, och är inte en regelrätt 

utbildning (Socialstyrelsen, 2010).  
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2.6 Demensteamets förutsättningar och framväxt 

Utvecklingen av stödet till anhöriga har inte varit problemfri. Demensteamet 

startade som tidigare nämnts år 2003 under enheten hälso- och sjukvård. Under 

de närmaste tre åren byttes det chefer tre gånger och demensteamet upplöstes 

också som formellt organiserad verksamhet 200511. Anhörigkonsulenten 

placerades under enheten stöd- och tillsyn på biståndskontoret och 

demenssjuksköterskan placerades under hälso- och sjukvårdschefen igen. 

Arbetsplatserna blev geografiskt åtskilda i olika stadsdelar i Karlstad men 

samarbetet fortsatte. Efter ett år med olika arbetsplatser förenades teamet 2007 

i samma lokaler och under samma chef.  

 

Anhörigutbildningen anordnades under de fem första åren i lokaler på ett 

servicehus där demensteamet fick samsas med övrig pågående verksamhet. 

Sedan 2008 har demensteamet haft förmånen att organisera den egna 

verksamheten med anhörigutbildningar, träffar och samtal på Anhörigcentrum. 

 

Demensteamet har strävat efter att vara välorienterade i kunskaper om såväl 

demens som anhörigkunskap i såväl Sverige som internationellt. Genom 

deltagandet i projektet Senior Wellness12 gav en utbildningsvecka i Seattle, USA, 

en inblick i förhållandena där. Studieresor har också gjorts till flera nordiska 

och baltiska länder liksom till Irland. De senaste rönen och 

forskningsrapporterna liksom pågående utvecklingsprojekt har teamet 

regelbundet tagit del av och delat med sig av vid olika konferenser, 

nätverksträffar och utbildningar. Demenssjuksköterskan deltar i ett nationellt 

nätverk för sjuksköterskor och anhörigkonsulenten i ett nationellt nätverk för 

anhörigstöd. Demensteamet finns också med i länets nätverk för anhörigstöd 

vid Region Värmland. 

 

Detta mångåriga uppdaterings- och kontaktarbete har teamet sett som en 

fortlöpande kompetensutveckling och som en förutsättning för att kunna vara i 

                                              
11

 Trots demensteamets formella upplösning kommer för enkelhetens skull ändå begreppet 
fortsättningsvis användas i rapporten. Demensteamet syftar således på den demenssjuksköterska 
och den anhörigkonsulent som med olika organisatorisk förankring och placering, informellt och under 
den undersökta tiden har arbetat tillsammans som ett team. 
12

 Senior Wellness var ett hälsoförbättringsprogram för äldre, som Karlstads kommun deltog i som en 
av två svenska kommuner i samarbete med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. 
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framkant. Det är för att kunna möta anhöriga i samtal samt för att kunna driva 

utbildning inom området. Det har också inneburit att Karlstads kommuns 

verksamhet uppmärksammats nationellt. 

 

I regelbunden handledning av en psykoterapeut har demensteamet fortsatt att 

utvecklas såväl personligt som kunskapsmässigt. I handledning har det blivit 

tydligt att det är en vinst att vara två personer som möter anhöriga, då dessa två 

fungerar som modeller i samspel och samarbete13. Den anhörige kan sedan 

överföra detta, som en parallellprocess14, till sin egen roll som anhörig med sin 

närstående. 

 

Demensteamet innebär och utgör ett informellt och tvärfackligt samarbete 

mellan en sjuksköterska och en socionom. Att ta del av varandras kompetenser 

innebär ett breddande av ens eget kunnande, vilket resulterar i 

kunskapsmässiga synergieffekter.  

 

Teamet medverkar också i utbildningen på sjuksköterske- och 

socionomprogrammet vid Karlstads universitet med syfte att de studerande 

som framtida kollegor här ges adekvat och aktuell kunskap och inblick i 

yrkesområdet. Den beprövade erfarenhet som ligger i samklang med 

forskningen blir på detta sätt här exemplifierad.  

 

 

2.7 Avslutande synpunkter 

Viktiga faktorer enligt demensteamet för arbetet med stödet till anhöriga:  

 

- Sök en samarbetspartner helst med tvärfacklig kompetens.  

Demensteamet har haft förmånen att arbeta tillsammans under snart tio års 

tid och har blivit allt mer samstämmiga över tid och utvecklat en trygghet 

och tillit tillsammans. 

                                              
13

Modellinlärning diskuteras i Olson & Petitt, (1997). 
14

 Parallellprocesser diskuteras i Thylefors, (2007). 
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- Ge inte upp en god idé.  

Det gäller att inte ge upp för snabbt om en idé finns och viljan att förverkliga 

den. Ibland måste saker få ta lite tid och mogna såsom vid införandet av Må 

Bra dagar som dröjde ett par år. 

- Skapa förtroende och intresse hos politiker och tjänstemän genom 

information och kunskap. 

- Samverka såväl i som utanför den egna organisationen samt med 

intresse- och frivilligorganisationer. 

- Sök egen kompetensutveckling genom handledning, fortbildning, 

nätverk och omvärldsorientering. 

- Stå starka tillsammans med uppdraget i fokus i med- och motgång. 

 

”En droppe droppad i livets älv 

har ingen kraft till att flyta själv 

Det ställs ett krav på varenda droppe 

hjälp att hålla de andra oppe.” 

(Tage Danielssons Postilla, 3:dje upplagan, s.14) 
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3. Metod 

 

 

3.1 Uppdelning av uppdraget 

Uppdraget genomfördes av FoU Välfärd Värmland i samverkan med personal 

från verksamheten anhörigstöd i Karlstad - Victoria Lönnfjord för FoU Välfärd 

Värmland och Kristina Wennstam samt Eva Karlsson från Karlstads kommun. 

Uppdraget fördelades enligt följande: 

 

Karlstads kommun: 

- var behjälpliga med att ta fram personer för de intervjuer som FoU 

Välfärd Värmland genomförde, 

- tog fram och strukturerade dokumentation av betydelse för uppdraget, 

- blev medförfattare av rapporten med specifikt ansvar för avsnittet 

“Beskrivning av verksamheten” samt lämnade sypunkter för 

diskussionsavsnittet.  

 

FoU Välfärd Värmland:  

- genomförde intervjuer och fokusgrupp, sammanställde dokument och 

brukarenkäter,  

- sammanställde och analyserade data samt 

- var huvudansvarig för rapporten. 

 

 

3.2 Datainsamlingsmetoder intervju och fokusgrupp 

För att beskriva hur personer från angränsande verksamheter uppfattade 

betydelsen av det arbete som bedrivits av demenssjuksköterska och 

anhörigkonsulent så genomfördes enskilda intervjuer och en fokusgrupp. 

Intervju som metod används för att få ut rika beskrivningar om något fenomen 

eller ämne av intresse. Forskningsintervjun syftar till att ta del av människors 
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livsvärd och deras uppfattningar (Kvale, 1997). Studiens andra syfte var 

explorativt därför var intervjuerna av en öppen karaktär. Respondenterna fick 

berätta om vilken verksamhet de tillhörde samt ge en kort beskrivning av sina 

arbetsuppgifter. De fick också reflektera om de kunde samtala om anhöriga 

specifikt till demenssjuka eller om anhöriga i allmänhet. Med enstaka undantag 

var det inga problem att särskilja anhöriga till demenssjuka. Respondenterna 

fick redogöra hur kontakten med Anhörigcentrum och demensteamet såg ut 

samt ge exempel på tillfällen när kontakten haft betydelse för egen del. De fick 

även beskriva om det förelåg någon skillnad mellan anhöriga som varit i kontakt 

med Anhörigcentrum eller demensteamet med de som inte varit det. Detta för 

att belysa betydelsen av arbetet som utförts av demensteamet och hur det enligt 

dem kan ha haft betydelse för anhöriga. Även här fick de ge exempel på tillfällen 

som, enligt dem, haft betydelse för anhöriga. Fokusgruppen hade samma 

upplägg som intervjuerna. Här ställdes inte frågorna till alla i gruppen separat. 

Utan fokusgruppens syfte var att samspelet mellan deltagarna skulle inspirera 

till spontana uttalanden och diskussioner angående det aktuella ämnet (Kvale, 

1997). I det här fallet angående betydelsen av demensteamets arbete.  

 

 

Urval 

Urvalet baserades på personer från angränsande verksamheter i Karlstads 

kommun som har haft mycket samröre med demensteamet. De var utvalda i 

egenskap av att dessa personer antogs kunna bidra bäst till att besvara studiens 

syfte. Personerna valdes ut av demensteamet. Ett tillfällighets urval tillämpades 

således (Hayes, 2004). Antal respondenter avgjordes av att nya intervjuer inte 

tillförde någon ytterligare aspekt av betydelsen av demensteamets arbete, så 

kallad mättnad uppstod (Kvale, 1997). Nio personer deltog i de enskilda 

intervjuerna och sex personer deltog i en fokusgrupp. Av de som intervjuades 

var fyra personer biståndsbedömare, en var boendesamordnare, tre arbetade i 

frivilligorganisationer och en från Frivilligcentralen. Samtliga som intervjuades 

var kvinnor. Fokusgruppen bestod av personal som arbetade i kommunens 

dagverksamheter för personer med demenssjukdom. Även här var samtliga som 

intervjuades kvinnor.   
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Genomförande 

Respondenterna kontaktades under oktober 2011 av demensteamet med en 

förfrågan att delta i en intervju. Samtliga tillfrågade tackade ja och kontaktades 

därefter av den ansvariga från FoU Välfärd Värmland som också genomförde 

intervjuerna. Respondenterna informerades muntligt om studiens syfte. Fem av 

intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetskontor, fyra intervjuer och 

fokusgruppen genomfördes i rum på Anhörigcentrum. De varade mellan 27 och 

88 min. Intervjuerna speladels in digitalt och transkriberades därefter 

ordagrant.    

 

 

Databearbetning 

De transkriberade intervjuerna analyserades enligt en induktiv tematisk analys 

(Hayes, 2004). Denna metod valdes då studiens avsikt var av en explorativ och 

deskriptiv karaktär och utgick inte från några teorier eller hypoteser. Första 

delen i analysen bestod av att läsa igenom de transkriberade intervjuerna och 

notera viktiga partier och relevanta iakttagelser i förhållande till studiens andra 

syfte. I nästa steg sorterades de partier som handlade om samma sak ihop och 

fick preliminära rubriker. Sedan följde en ny genomgång av materialet för att 

försäkra att innehållet inte tagits ur sitt sammanhang eller om något förbisetts i 

första delen av analysen. Därefter formulerades tre teman för att beskriva 

betydelsen av det arbete som anhörigkonsulenten och demenssköterskan gjort. 

Syftet var tvåfalt, både att beskriva hur personer från angränsande verksamheter 

uppfattade att demensteamets arbete hade betydelse för anhöriga och vilken 

betydelse demensteamets arbete hade för det egna arbetet. Eftersom syftet var 

tvåfalt och ett antal underteman berörde båda delarna av syftet så söktes en 

övergripande struktur i de teman som framkom. Sista steget var att välja ut citat 

som speglade innehållet i varje undertematema. För en översikt över teman och 

underteman se tabell 1.  
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Tabell 1: Översikt över teman och underteman för betydelsen av anhörigkonsulenten och 
demenssköterskans arbete.  

 Underteman 

Tema 
Betydelse för anhöriga enligt 
personer från angränsande 
verksamheter 

Betydelse för egen del 

Utbildningen De är fler 

Ökad kompetens 

Stärkta 

Tryggare 

Mottagliga för hjälp 

 

Anhörigcentrum med 

demensteamet 

Livsomställning 

Undvika två i sjuksäng 

Återknytning 

Sedda 

Tröst 

Lyssna och samtala 

Resurs och komplement 

Information och kunskap 

Kravbild 

Trygghet 

Lokal 

Personligen 

Samverkan Får indirekt betydelse för anhöriga. Biståndsbedömare 

Hembesök 

Boendesamordnare 

Frivilligorganisation 

Dagverksamhet 

Närhet 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod brukarenkät 

Demensteamet har under åren använt tre enkäter för att följa upp hur anhöriga 

uppfattat sitt deltagande i demensutbildningen och Må bra dagarna. Enkäterna 

angående anhörigutbildningen har konstruerats av demensteamet och innehöll 

från och med hösten 2003 till och med hösten 2005 dessa frågor: 

 

- Vad tycker du om innehållet i utbildningsprogrammet? 

- Vilka är dina synpunkter på genomförandet? 

- Vad har du saknat/skulle vilja veta mer om? 

- Övriga kommentarer 
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Från och med våren 2006 fram till och med 2011 så har enkäten innehållit 

följande frågor: 

 

- Vad tycker du har varit bra? 

- Vad tycker du har varit mindre bra? 

- Vad skulle du vilja veta mer om eller ha mer av? 

 

Enkäten som delades ut i samband med Må Bra dagarna har också konstruerats 

av demensteamet och innehöll följande frågor: 

 

- Vilka förväntningar har ni haft inför dessa dagar? 

- Upplever ni att era förväntningar har uppfyllts? 

- Vad har varit bra? 

- Vad har varit mindre bra? 

- Vad vill jag ha mer av? 

- Övriga kommentarer.  

 

Samtliga tre enkäter genererade kvalitativ data. 

 

 

Urval och bortfall 

De personer som deltog i anhörigutbildningen samt Må Bra dagarna fick en 

förfrågan om att besvara en enkät efter avslutat deltagande. För 

anhörigutbildningen rörde det sig om de personer som hade deltagit mellan 

2003 och 2011. Under åren 2003 till och med 2007 har utbildningen anordnats på 

ett servicehus i Karlstad och mellan åren 2008 och 2011 på Anhörigcentrum i 

Karlstad. Utbildningen har hållits två gånger per år med en omgång på våren 

och en omgång på hösten. Från och med 2004 har de huvudsakligen bestått av 

en grupp för make/makar och en grupp för ”vuxna barn”, det vill säga två 

grupper per termin. Men på grund av olika tider för utbildningarna så har 

anhöriga deltagit i den grupp där tiden passat bäst. En var förlagd under dagtid 

och den andra under eftermiddagstid. Förutom de utbildningar som anordnats 

på Anhörigcentrum i Karlstad anordnades en utbildning för anhöriga i Vålberg 
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2010. Under åren har 157 make/maka och 159 ”vuxna barn”, totalt 316 personer, 

deltagit. Av dessa besvarade 195 personer enkäten vilket gav ett bortfall på 

38,3%.  Eftersom enkäterna besvarats anonymt och det faktum att grupperna 

inte bestod av enbart make/makar eller ”vuxna barn” så gick det inte utröna hur 

många av respektive relation som besvarat enkäterna.  

 

Mellan åren 2006 och 2011 har enkäten om Må Bra dagarna delats ut vid sju 

tillfällen. Det har deltagit 56 anhöriga under dessa år och 50 av dem har besvarat 

enkäten. Vilket ger ett bortfall på 10,7%.  

 

 

Genomförande 

Anhöriga har alltså efter avslutat deltagande i anhörigutbildningen samt Må Bra 

dagar ombetts att fylla i en enkät. Den tog mellan 5 och 10 minuter att fylla i. 

Enkäten som rörde anhörigutbildningen delades ut av demensteamet vid sista 

tillfället på utbildningen. De flesta anhöriga fyllde i den där på plats på 

Anhörigcentrum. Det fanns ett fåtal deltagare som ville ta med enkäten hem för 

att få möjlighet att fylla i den i lugn och ro. Enkäten som rörde Må Bra dagarna 

delades ut av demensteamet, som också anordnade resan, innan hemfärd från 

kurorten. 

 

 

Databearbetning 

Demensteamet hade således konstruerat enkäterna för utbildningen och Må Bra 

dagarna samt genomfört båda datainsamlingarna. Bearbetningen av enkäterna 

gjordes av den ansvariga på FoU Välfärd Värmland. 

 

Eftersom de enskilda enkätsvaren innehöll korta fraser eller några få meningar 

valdes en kvalitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2005) av materialet. 

Bearbetningen av enkäterna från utbildningen påbörjades genom att svaren på 

de enskilda frågorna från varje termin sammanställdes. Därefter sorterades alla 

svar som innehållsmässigt handlade om samma sak ihop till kategorier. Exempel 

på kategorier på frågan om ”Vad tycker du har varit bra?” var; ledare, träffa 
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andra i samma situation och kunskap om sjukdomen. Kategorierna sorterades 

ihop och tre teman formulerades som övergripande beskrev innehållet i 

kategorierna. Dessa teman var ”Upplägg och genomförande”, ”Innehåll” och 

”Mötet med andra”.  

 

Enkäterna från Må Bra dagarna genererade också kvalitativ data och 

sammanställdes innehållsmässigt efter frågorna i enkäten. Två teman 

formulerades: ”Förväntningar” och ”Positiva och negativa aspekter av resan”.   

 

 

3.4 Etiska aspekter 

Forskningsetiska riktlinjer tillämpades, i enlighet med Helsingforsdeklarationen 

(www.codex.vr.se). Det innebar att etiska bedömningar och reflektioner utgick 

från en skadebedömning – ingen del i studien fick riskera att åstadkomma 

skada. Således gällde att allt deltagande i studien skedde på frivillig basis och 

efter informerat samtycke. Inga anhöriga intervjuades utan enbart personal 

verksamma inom Karlstads kommun tillfrågades om deltagande. Dock gjordes 

en sammanställning av de brukarenkäter som redan har samlats in av 

demensteamet. Dessa enkäter har dock besvarats helt anonymt och de redovisas 

på gruppnivå så att inte några enskilda personer riskerade att bli igenkända. Alla 

uppgifter behandlades konfidentiellt.  I studiens publikation kommer 

deltagarna att avidentifieras i största möjliga mån det vill säga beskrivas på 

yrkes – respektive anhörigkategori. I de fall där få respondenter representerar en 

yrkesgrupp har texten granskats och godkänts av berörda personer.  Material 

från studien förvarades så att ingen obehörig fick tillgång till det.  
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4. Resultat 

 

 

4.1 Betydelsen av demensteamets arbete  

För att beskriva det andra syftet med studien det vill säga betydelsen av det 

arbete som anhörigkonsulenten och demenssjuksköterskan har bedrivit 

tillfrågades personer från angränsande verksamheter. Vidare följer en 

presentation av vad som framkom av intervjuerna och fokusgruppen. Syftet 

gällde dels att beskriva betydelsen arbetet haft för anhöriga enligt personer från 

angränsande verksamheter, dels vilken betydelse det haft för det egna arbetet 

för personer i angränsande verksamheter. 

 

I analysen framkom att verksamheten bestod av tre centrala delar som personer 

från angränsande verksamheter menar hade betydelse för anhöriga till 

demenssjuka. De sammanfattas i dessa teman; ”Utbildningen”, 

”Anhörigcentrum med demensteamet” samt ”Samverkan”. De två första temana 

hade en direkt påverkan och den tredje hade en indirekt påverkan på anhöriga. 

Varje tema i sin tur innehöll flera aspekter som hade betydelse för anhöriga, 

vilka beskrivs i underteman. Först presenteras vad personer vid angränsande 

verksamheter ansåg att demensutbildningen gav anhöriga och hur det kom 

dem till godo.  

 

Därefter beskrivs vad Anhörigcentrum med demensteamet antogs ha för 

betydelse för anhöriga enligt personer som arbetar i angränsande verksamheter, 

samt vilken betydelse det hade för det egna arbetet hos personer i angränsande 

verksamheter.  

 

Det sista temat, som gällde samverkan, hade betydelse för egen del hos de som 

är verksamma i angränsande verksamheter. Denna samverkan fick i sin tur 

konsekvenser som de ansåg hade betydelse för anhöriga. Samverkan hade 
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således betydelse som ger en indirekt påverkan på anhöriga och en direkt 

påverkan hos de som arbetar i angränsande verksamheter.  

 

I vissa citat i resultatdelen kommer anhörigkonsulenten och 

demenssjuksköterskan nämnas vid namn, Kristina syftar då på 

anhörigkonsulenten och Eva syftar på demenssjuksköterskan.  

 

 

Utbildningen 

 

 

De är fler 

Ett centralt tema som framkom i analysen var att personer från angränsande 

verksamheter menade att det var av betydelse för anhöriga att visa de inte var 

ensamma om sin situation. En del respondenter hade fått feedback direkt från 

anhöriga att det var värdefullt för dem, andra respondenter antog detta. De 

antog även att anhöriga många gånger kunde känna sig ensamma och 

respondenterna upplevde att utbildningen var bra tillfälle att synliggöra att man 

som anhörig inte var ensam. Personer från angränsande verksamheter trodde 

också att det var viktigt att visa att alla kan drabbas, oavsett bakgrund. I 

utbildningsgruppen antog de att anhöriga fick dela erfarenheter och se att de 

inte var ensamma om sina känslor. Personer från angränsande verksamheter 

antog att livet kunde kännas lättare för anhöriga efter att de fick träffa andra i 

samma situation och fick dela sina problem som anhöriga då upptäckte att fler 

hade. Detta citat visar hur det kunde ha betydelse för anhöriga att se att de inte 

var ensamma om sin situation: 

 

”Jag tror, mycket tror jag det är att bli sedda. Och sen ser de varandra 

och då ’ser jag, då blir jag inte bara sedd, utan jag ser själv. Och så ser 

jag då, jaha vi är fler. Och den här personen har värre än jag. Här har 

jag erfarenhet, här kan jag tala om för den här människan hur jag har 

gjort’ och så blir det ett lyft för nästa. Det där har varit väldigt tydligt 

för oss som har aningen distans då.”  
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Personer från angränsande verksamheter antog att utbildningen gav anhöriga 

möjligheter att bryta en eventuell isolering i hemmet. De menade att anhöriga 

då fick komma ut och få stimulans. De menade även att anhöriga fick tillfälle 

att samtala och stötta varandra. Respondenterna menade också att anhöriga såg 

varandra och lärde känna varandra vilket respondenterna antog skapade tillit i 

gruppen. Att anhöriga blev sedda resulterade dessutom i att de blev stärkta 

enligt respondenterna. 

 

 

Ökad kompetens 

Ett annat centralt tema som personer från angränsande verksamheter upplevde 

hade betydelse för anhöriga var den ökade kompetens anhöriga fick av kunskap 

och information. De upplevde att innan anhöriga gått utbildningen visste de lite 

eller inget om sina möjligheter till hjälp. En del respondenter upplevde och 

andra antog att anhöriga var vilsna och heller inte visste vart de skulle vända sig 

i olika situationer. Respondenterna visste att under utbildningen fick anhöriga 

kunskaper om vilket utbud av hjälp, stöd och insatser det fanns, dels för den 

närstående och dels till dem själva. En del personer från angränsande 

verksamheter upplevde och andra antog att anhöriga efter detta visste sina och 

den närståendes rättigheter och möjligheter till hjälp och stöd. En av de 

intervjuade från angränsande verksamheter sa så här angående den kunskap 

och information anhöriga fick på utbildningen: 

 

”De vet mer. Absolut de vet vilka rättigheter de har och de vet, nu är det 

inte det där ’ja jag är så orolig hur det ska gå för mamma med hjälp och 

så’ utan nu är det ’jag vill ha mamma på en korttidsplats’. Så är det nu 

så att de är mycket mer informerade och utbildade absolut.” 

 

På utbildningen fick anhöriga information om vilka boenden som finns. Ju mer 

information de hade ju mer upplevde biståndsbedömarna att de hade att prata 

om när de träffades. Fick anhöriga information om stöd och insatser till både 

sig själv och den sjuke i ett tidigt skede, antog de att det kunde förlänga den tid 

anhöriga och närstående kunde fortsätta bo tillsammans. Personer från 

angränsande verksamheter antog även att anhöriga med hjälp av information 
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kunde bli inspirerade att ta tag i situationen och söka hjälp eller insatser till den 

närstående.  

 

En del respondenter antog och andra upplevde att genom utbildningen fick 

anhöriga också en gedigen kunskap om sjukdomen. De menade att kunskapen 

gjorde att anhöriga fick en förståelse för sjukdomen och situationen de lever i. 

En del respondenter hade hört från anhöriga att de lärde sig hur man som 

anhörig ska bemöta personen med demenssjukdom. Följande citat får illustrera: 

 

”Nej men de kanske säger så här att ’jag visste ingenting om demens 

men det här var jätte bra, och Eva och Kristina har berättat och nu 

fattar jag liksom om demensen, jag såg inte min man utan det vart 

schismer men nu förstår jag varför’. Det har jag hört en del har sagt. 

Men det är ju okunskapen ifrån början, så är det så ’varför är han så’. 

Det blir lite aggression.”  

 

Respondenter hade fått berättat för sig att det blev lugnare hemma när 

anhöriga fick kunskap om sjukdomsbilden. Innan kunde det alltså ha funnits 

aggressioner mellan anhörig och närstående på grund av okunskap. 

Respondenterna menade att med kunskap om sjukdomen fick anhöriga en 

större förståelse varför det hade sett ut som det gjort. Anhöriga kunde skratta åt 

det jobbiga. Personer från angränsande verksamheter hade också hört att 

kunskapen även kunde spridas vidare till andra anhöriga.   

 

 

Trygga och lugna  

Respondenterna upplevde att anhöriga blev tryggare i sig själva efter att de hade 

deltagit i utbildningen.  Det som respondenterna trodde bidrog till tryggheten 

och lugnet var att anhöriga fick träffa andra i samma situation. Respondenterna 

antog att anhöriga kunde ha känt sig ensamma innan. De antog även att det 

kunde vara betydelsefullt för anhöriga att de fick möjlighet att lyssna och prata 

med varandra samt att de fick chansen att samtala med någon oberoende part. 

Personer från angränsande verksamheter menade att när anhöriga träffades fick 
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de tillfälle att prata och sätta ord på saker och ting vilket också antogs vara 

betydelsefullt.  

 

Tack vare kunskapen anhöriga fick genom anhörigutbildningen antog 

respondenterna att anhöriga visste mer om framtiden och vad de kunde 

förvänta sig av sjukdomen. Anhöriga fick även veta vad för stöd som stod dem 

och den närstående till buds. Personer från angränsande verksamheter antog 

att detta ledde till att anhöriga blev tryggare, för respondenterna antog att 

anhöriga blev tryggare genom att vara förberedda. Respondenterna antog också 

att anhöriga blev tryggare av att veta vart de skulle vända sig om de behövde 

hjälp. Detta handlade i många fall om hjälpen som fanns för den närstående. 

Personer från angränsande verksamheter ansåg att det var viktigt att upptäcka 

sjukdomen i ett tidigt skede för det gav en förutsättning för att stödja anhöriga 

tidigt i processen. En respondent uttryckte sig så här angående kopplingen 

mellan kunskap och trygghet: 

 

”Plus att genom Eva och Kristina så får de ju reda på vad som finns för 

hjälp och vart men kan vända sig. De vet att de alltid kan höra av sig till 

någon utav dem om det är något de behöver hjälp med då. Och det är ju 

också en trygghet bara det där att man vet vart man ska vända sig om 

man behöver mer hjälp.” 

 

En respondent fick berättat för sig att situationen under utbildningen var så 

pass trygg att en anhörig kände att det var det enda stället där den anhörige 

kunde slappna av.  

 

Personer från angränsande verksamheter antog således att trygghet var något 

som anhöriga fick genom utbildningen som sådan. Men också genom att visa 

att de var fler i samma situation samt från kunskap och information.  
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Stärkta  

Personer från angränsande verksamheter antog att utbildningen, kunskapen 

och att visa att det fanns fler i samma situation också bidrog till att anhöriga 

blev stärkta.  

 

Respondenterna upplevde att anhöriga blev säkrare i sig själva, blev stärkta 

mentalt samt fick ökat självförtroende. En anledning till att självförtroendet 

höjdes antog respondenterna var på grund av att anhöriga blev sedda, något 

som de antog anhöriga blev av och i gruppen. Respondenterna menade att 

anhöriga fick kraft och egen tid av att gå på utbildningen. Avlastning sattes 

nämligen in så att de inte behövde känna sig stressade. Detta citat är hämtat 

från ett samtal mellan tre deltagare ur fokusgruppen där de pratade om 

utbildningen:  

 

- ”Ja det är det, de blir mycket säkrare i sig själv när de har gått. 

- Ja de har mer information om sjukdom. 

- Och att man får chans att prata med andra som sitter i samma 

situation som man själv gör. För det är väl så att man tror att det är 

inte många som känner som jag. Men när de får träffa andra i samma 

situation så ser man att man är fler. Sen och stödja varandra då.” 

 

Personer från angränsande verksamheter menade att under utbildningen fick 

anhöriga styrka att lyfta sig själva. En respondent hade sett exempel på att 

anhöriga blev så pass stärkta att de till slut själva orkade trösta andra 

människor. Att trösta verkade enligt respondenten inte bli inte en belastning 

för anhöriga. Enligt feedback från anhöriga menade respondenter att anhöriga 

till en början inte vågade gå ut, de visste inte varför och hur de skulle ta sig för 

att göra detta. Anhöriga avstod hellre på grund av den sjuke. Respondenterna 

antog att utbildningen gav den anhöriga kurage och viljan att ta sig ut. De 

antog att det var ett lyft inte bara för den anhörige utan även för den sjukes 

skull att anhöriga hade gått utbildningen.  
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Respondenterna upplevde att de anhöriga som hade deltagit i utbildningen 

generellt mådde bättre och var piggare. Respondenterna ansåg att anhöriga 

hade möjlighet att slappna av på Anhörigcentrum. Anhöriga hade även en 

massagestol att nyttja där.  

 

 

Mottagliga för hjälp 

Personer från angränsande verksamheter antog att utbildningen kunde vara ett 

första steg för anhöriga att ta emot hjälp både till sig själv men också till den 

närstående. Det exemplifieras i följande citat:  

 

”Och sen så är det är kanske första steget in att man tar emot hjälp.” 

 

Respondenter upplevde att lösningen på hur den anhörige ville ha fortsatt hjälp, 

i form av insatser till den närstående, kom för en del i och med utbildningen. 

 

 

Anhörigcentrum med demensteamet  

Personerna från angränsande verksamheter uppfattade att demensteamet 

fungerade som en förmedlande länk. De menade att demensteamet kunde 

slussa vidare människor som ville komma i kontakt med läkare eller hade 

närstående som var i behov av en demensutredning.  

 

Enligt respondenterna hade detta tema betydelse både för anhöriga men också 

för dem själva. Först i det här avsnittet presenteras vilken betydelse 

Anhörigcentrum med demensteamet hade för anhöriga enligt personer från 

angränsande verksamheter. Först behandlas de underteman där stödet till 

anhöriga är kopplat till praktiska göromål så som nytt boende för den 

närstående, undvika två personer i sjuksäng, samt återknytning av information.  

Därefter beskrivs undertemanteman som rör psykologiska aspekter. Avsnittet 

avslutas med att beskriva på vilket sätt Anhörigcentrum och demensteamet 

hade betydelse för personer från angränsande verksamheter. 
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Livsomställning 

Ett framträdande undertema var det stöd som respondenterna upplevde att 

anhöriga fick vad gällde till exempel om den närstående skulle flytta till boende 

eller skulle börja med avlastning. Respondenter vittnade om att det var svårt för 

många anhöriga att släppa ifrån sig ansvaret för att ta hand om den som var 

sjuk.   

 

Eftersom sjukdomen innebar att den närståendes kognitiva och fysiska 

förmågor försämrades när sjukdomen fortskred måste enligt respondenterna 

anhöriga inse att det var de själva som måste företräda den närstående i beslut. 

En del respondenter hade hört exempel och andra hade varit med om 

situationer när det varit för tufft för den anhöriga att ta beslutet, men också att 

berätta det för den närstående att personen skulle flytta till annat boende. Där 

upplevde respondenterna att demensteamet hade varit ett stöd för anhöriga och 

till och med varit dem som tillslut fick berätta beslutet för den närstående. 

Personer från angränsande verksamheter ansåg att demensteamet fick anhöriga 

att ta emot hjälp även om de först var motvilliga. De antog att detta berodde på 

att demensteamet informerade och stöttade samt visade hur andra kommit 

fram till sina beslut. Respondenterna ansåg att demensteamet hade så att säga 

”mjukat upp” anhöriga att lämna ifrån sig ansvaret. Trots att anhöriga hade 

lovat att finnas där och aldrig skiljas. Detta många gånger enligt 

respondenterna på bekostnad av anhörigas egen hälsa. Därför ansåg personer 

från angränsande verksamheter att det var viktigt att demensteamet fanns där 

för att stötta anhöriga att komma fram till och ta beslut. En respondent sa 

följande angående konsulentens stöd och hur det kunde ha betydelse för 

anhöriga: 

 

”Det känner jag ju att Kristina är ett stöd, att hon kan informera och 

stötta, och så tar de upp diskussionen igen och pratar, och sen får de 

höra hur andra har det och hur de kom fram till sina egna beslut /.../ ja 

att lämna ifrån sig ansvaret. För de vi har idag de har ju lovat att hjälp 

varandra i nöd och lust liksom så är det ju. Till bekostnad av dem själva 

då. Det är ju synd för vi har större hjälp att ge känner jag då.” 
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Respondenterna menade alltså att det var svårt som anhörig att ta steget att 

släppa tag om den sjuke. Med demensteamets stöd menade respondenterna att 

anhöriga fick hjälp att ta det steget. De ansåg att demensteamet i dessa fall 

fungerade som en kurator och gav kunskap om vilka möjligheter till hjälp det 

fanns. Personerna i angränsande verksamheter upplevde att demensteamet 

fanns där som ett stöd tills den anhörige var redo att ta emot hjälp. 

Respondenterna upplevde att det kunde förekomma dåligt samvete hos den 

anhöriga i och med den förändring en flytt eller placering på dagverksamhet 

kunde innebära. I dessa fall ansåg de att demensteamet stöttade och hittade 

vägar runt så att anhöriga fick möjlighet att inte behöva känna så.  

 

Respondenterna upplevde att det stöd som demensteamet erbjöd gav trygga 

anhöriga. De antog också att det fick många att bo kvar tillsammans hemma 

längre. Information och kunskap till anhöriga kunde också enligt 

respondenterna möjliggöra för anhöriga och närstående att bo kvar hemma 

längre. Detta sas av en respondent: 

 

”Så det positiva är jätte bra Anhörigcentrum har gjort ett hästjobb, det 

har de gjort. Det är fantastiskt, det är bra på alla sätt alltså, får trygga 

anhöriga, försöka att få den och bo kvar hemma och så där /…/ Man 

kanske kan hålla de kvar lite längre hemma med lite god information.” 

 

 

Undvika två i sjuksäng 

Något som kan kopplas ihop med det förra undertemat är detta undertema där 

personer från angränsande verksamheter ansåg att anhörigstödet hade en 

betydelse för att undvika att fler människor hamnar i sjuksäng. I detta fall 

menade respondenterna att det gällde den anhörige själv. Det fanns en del 

respondenter som ansåg att anhöriga till personer med demenssjukdom till 

skillnad från anhöriga till andra diagnoser upplevdes som mer sjuka. Men det 

fanns även de respondenter som inte upplevde denna skillnad. Men oavsett 

vem personen var anhörig till så var det enligt respondenterna lätt att glömma 

sig själv som anhörig och fokusera på den som var sjuk. Någon menade att om 

anhöriga inte hade någon tid åt sig själva ledde det till att den anhörige blev 
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mer sjuk. Så om anhöriga vågade lämna ifrån sig ansvaret resonerade 

respondenterna att det ledde till att den personen slapp sjuksängen själv. Skulle 

inte anhörigstödet funnits menade många att anhöriga jobbade tills de själva 

hamnade i en sjuksäng. Detta citat får belysa hur anhörigstödet kunde vara med 

och bidra till att anhöriga själva slapp att bli sjuka: 

 

”Och det ser jag väldigt mycket, det gör jag. Och det ser jag är bland de 

personer som då inte har varit med i anhörigstödet. Det är skillnaden 

för de som inte har kunskap jobbar tills de själva hamnar i en sjuksäng. 

Det är skillnad, för de har inte kunskapen utan de jobbar tills de inte 

orkar något mer. Det är inte ovanligt, det är det inte.” 

 

Det hängde i många fall ihop med att det var svårt att lämna ifrån sig ansvaret. 

Respondenter antog att dagverksamheten kunde vara en bra start för då visste 

den anhörige att den närstående fick social stimulans, vilket var något som 

enligt respondenterna önskades i många fall. 

 

 

Återknytning 

Respondenter antog att det kunde vara svårt för anhöriga i ett akut läge som till 

exempel på sjukhuset att ta in all information som de fick där. Dessa 

respondenter ansåg att en återknytning av anhörigkonsulenten eller 

demenssjuksköterskan efter den närståendes sjukhusvistelse hjälpte den 

anhörige. De antog att det underlättade för anhöriga att efter några dagar reda 

ut och förstå informationen de fått på sjukhuset. Följande citat får belysa: 

 

”Ja men det är svårt att ta till sig information ibland också. Det kan ju 

också vara så att på sjukhuset då matar vi på med information och 

grejer och sen så kommer de hem och så fattar de ingenting, och så 

kanske Kristina ringer upp för att erbjuda det där med anhörigstödet, 

och då kommer Kristina tillbaks och frågar hur det var och inte var och 

så där.”  
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Respondenter upplevde även att anhöriga ibland kände att de inte fått alla svar 

de behövt av till exempel en biståndsbedömare, att de anhöriga inte fått 

tillräckligt med information. Där ansåg respondenterna att anhörigkonsulenten 

och demenssjuksköterskan var ett bra komplement som följde upp anhörigas 

frågor.   

 

Detta beskrev hur personer från angränsande verksamheter ansåg att 

demensteamets arbete kunde vara ett stöd i en praktisk betydelse för anhöriga. 

Nu presenteras teman som hade psykologisk betydelse. Förvisso är stödet i de 

praktiska situationerna i vissa fall av psykologisk karaktär.   

 

 

Sedda 

I vårdkedjan ansåg personer i angränsande verksamheter att det var fokus på 

den som är sjuk.  Respondenterna menade att demensteamet hade tid att se 

människan bredvid, teamet hade tid att få ett helhetsgrepp om den anhöriges 

situation. En respondent hade exempel på en situation där den anhörige inte 

haft något ärende hos biståndsbedömarna för personen ville inte sätta sin 

partner i särskilt boende. Den anhörige led av svår ångest över detta. Denna 

person hade enligt respondenten inte fått någon hjälp om personen inte hade 

uppmärksammats av anhörigkonsulenten. De på Anhörigcentrum fångade 

således upp anhöriga som inte hade närstående som sökt formell hjälp. En 

respondent sa så här om sin egen möjlighet att möta den som är anhörig kontra 

demensteamets: 

 

”Nej inte mer än på hembesöken när man ska liksom utreda vad de ska 

ha för insatser och så. Så det blir ju inte, det är ju det som är skillnaden 

de har ju tiden, de har ju inte myndighetsutövningen som vi har. Utan 

de är ju till för att stötta anhöriga mer, det blir ju på ett annat sätt 

liksom.” 
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Tröst 

Personer från angränsande verksamheterna vittnade om att sjukdomen var så 

personlighetsförändrande och antog därför att det var en tröst för anhöriga att 

Anhörigcentrum fanns. Där ansåg respondenterna att anhöriga kunde få stöd. 

Respondenterna upplevde även att det fanns anhöriga som varit så förtvivlade 

efter att den närstående flyttat till boende att den anhörige behövde tröst i den, 

enligt respondenterna, svåra situation och de svårigheter situationen innebar. 

Detta citat belyser hur demensteamet hade stöttat en förtvivlad anhörig: 

 

”Och lämna bort henne var det största ödet som, det var en process 

som var så vidrig för honom alltså. Och det slutade inte när hon hade 

flyttat, då satte det igång lika jäkligt för han tyckte han varit så hemsk. 

Och du vet, de fick ju gå till honom flera gånger i veckan ibland för han 

var helt förtvivlad alltså.” 

 

 

Lyssna och samtala 

Det uppfattades av personer från angränsande verksamheter som positivt för 

anhöriga att de hade någonstans att vända sig till och någon som lyssnade. 

Respondenterna ansåg att demensteamet hade lång erfarenhet och var bra 

samtalspartners. Enligt respondenterna var det viktigt att anhöriga fick 

möjlighet att ventilera. En respondent sa så här om betydelsen av 

demensteamet arbete: 

 

”Och det är någonting som också är att anhöriga har någonstans som 

de kan vända sig till bara, någon som lyssnar på dem när de berättar 

sitt elände.” 

 

Personer från angränsande verksamheter ansåg att anhöriga hade ett behov av 

att prata av sig vilket Anhörigcentrum alltså gav möjlighet till. Respondenterna 

menade att anhöriga fick samtala med en förstående människa. 

Respondenterna menade också att Anhörigcentrum och demensteamet gav en 

möjlighet för anhöriga att prata enskilt. Demensteamet hade enligt 
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respondenterna möjlighet att samtala med anhöriga under svåra och speciella 

tillfällen. Anhöriga fick tillfälle att prata av sig om den 

personlighetsförändrande sjukdomen som demens är. En uppfattning bland 

respondenterna var att det kunde vara könsberoende vilka som ville samtala 

och det var kvinnor som angavs som de anhöriga som i störst utsträckning ville 

prata.  

 

Det arbete som anhörigkonsulenten och demenssjuksköterskan har bedrivit har 

också fått betydelse för det egna arbetet i de angränsande verksamheterna. Nu 

följer en beskrivning över vilken betydelse Anhörigcentrum och demensteamet 

hade för de personer som arbetat i angränsande verksamheter. De beskrivs 

under följande fem underteman; Resurs och komplement, information och 

kunskap, trygghet, lokaler samt personligen.  

 

 

Resurs och komplement 

Det fanns personer i angränsande verksamheter som inte hade tid i sin yrkesroll 

att samtala med anhöriga. Möjligheten att kunna hänvisa anhöriga till 

demensteamet blev därför värdefull. Anhöriga informerades i olika lägen om att 

anhörigstödet fanns. Det var också viktigt att anpassa efter individen vem som 

tog kontakten. Om det fanns en upplevd risk att den anhörige inte skulle höra 

av sig, även om de försetts med kontaktinformation angående anhörigstödet, så 

var det viktigt att kunna erbjuda anhöriga att demensteamet kontaktade den 

anhöriga. Vid en vårdplanering på sjukhuset beskrevs det som värdefullt att 

kunna erbjuda anhörigstödet direkt på plats på sjukhuset. En respondent sa 

följande om betydelsen att kunna erbjuda anhörigstöd: 

 

”Och du vet ju hur det är själv att ta kontakt med folk, att ta steget. Då 

kan jag säga till dem att ’jag ber att en anhörigkonsulent tar kontakt 

med dig’ liksom så va. Och tackar de ja till det så kan man ju på ett 

smidigt sätt gå och prata med dem och be dem ta kontakt med, ja 

Agda, och då gör de det. Det känns otroligt värdefullt liksom. Att 

kunna erbjuda det stödet liksom, så direkt på plats.” 
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Var det någon fråga personen själv inte kunde svara på så kunde anhöriga 

slussas vidare till anhörigkonsulenten. Det fanns de gånger när personer såg att 

någon anhörig mådde dåligt, att den slet väldigt mycket hemma till exempel. 

Då fanns möjlighet att kalla in anhörigkonsulenten. Om personen inte kunde 

nå fram till anhöriga och förmedla hur någonting låg till så var det bättre att 

hänvisa till någon ur demensteamet.  

 

För de som arbetade med den som var närstående kunde demensteamet vara en 

resurs. Var det svårt att nå fram till anhöriga vad gällde till exempel den sjukes 

hygien, kläder, pengar, et cetera kunde hjälp fås av anhörigkonsulent. Då kunde 

ett samtal anordnas med den anhörige.  

 

Anhörigcentrum och demensteamet betraktades dessutom som ett 

komplement till den egna kunskapen. Det var kompetenshöjande att deras 

verksamhet fanns. Personerna från angränsande verksamheter vände sig till 

demensteamet när de själva fick problem, när personen själv inte hade kunskap 

om sjukdomen eller vilken hjälp anhöriga och sjuka kunde få. Utbildningen 

som anordnas gav anhöriga en sjukdomsinsikt som personerna själva aldrig 

kunnat ge. Det fanns anhöriga som uppfattades som nya människor efter att de 

gått utbildningen vilket följaktligen påverkade det egna arbetet för de som 

arbetar i angränsande verksamheter. Följande citat belyser hur demensteamet 

kunde ha betydelse för det egna arbetet:  

 

”Vi har väl en gäst nu som, jag fick ta ett samtal med gästen och maken 

och de hade väl funderingar på själva sjukdomen, hur den yttra sig och 

vilken hjälp en kunde få. Och alla de där svaren kunde inte jag veta. Då 

hänvisade jag hit (anhörigstödet)15 då.” 

 

Demensteamet var ett stöd i svårare fall, de utgjorde engångsföreteelser men 

oavsett art så hade demensteamets arbete haft betydelse. Det fanns tillfälle då 

anhörigutbildningen känts som enda utväg. Eller att den enda utvägen varit att 

få komma på samtal med till exempel anhörigkonsulenten. Det har vid dessa 
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tillfällen handlat om förtvivlade anhöriga som på ett eller annat sätt inte 

kommit vidare vad gäller insatser till den närstående. Demensteamet 

underlättade även det egna arbetet för biståndsbedömarna. Detta genom att 

demensteamet lyfte fram biståndsbedömarnas roll och avdramatiserade denna 

för anhöriga.   

 

 

Information och kunskap 

Det upplevdes som en stor hjälp att demensteamet och Anhörigcentrum fanns. 

Det var en tillgång att Anhörigcentrum anordnade föreläsare som berättade om 

relevanta ämnen för anhöriga. Personer från angränsande verksamheter 

hoppades att människor som sitter i beslutande positioner förstår att det var en 

tillgång att kunna göra detta. Det fanns även möjlighet för personer från 

angränsande verksamheter att själva delta i Anhörigcentrums föreläsningar, 

vilket var kompetenshöjande. När Anhörigcentrum gjorde sitt program kunde 

också frivilligorganisationerna önska föreläsare. Önskningar som konsulenterna 

sedan tog i beaktning. Det visas i följande citat: 

 

”Och då gör vi upp ett program och har man något önskemål om någon 

föredragshållare eller så, så kan man framföra det och så fixar Kristina 

det.” 

 

Demensteamet fungerade även som informationsspridare om kommande 

händelser och konferenser. Upplysningar av alla de slag kunde fås genom 

anhörigkonsulenten och demenssjuksköterskan. 

 

Det rådde delade meningar om hur kunskap och information påverkade 

anhöriga och vilka konsekvenser det fick för det egna arbetet.  Å ena sidan 

underlättades det egna arbetet när anhöriga var informerade.  De menade att 

kunskapen var högre hos dessa anhöriga och detta ledde till att de själva måste 

kunna mer om sitt arbete. En respondent sa så här angående kunskap och 

information: 
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”Men det tror jag är utvecklande jag, ju mer en jobbar för skulle en inte 

det då tror jag att det skulle bli väldigt to  ligt.” 

 

Det sågs således som utvecklande att anhöriga hade större kunskap, annars 

skulle det kunna bli tråkigt. Att anhöriga hade mer kunskap om insatser gjorde 

också att anhöriga frågade mer. Å andra sidan kunde informationen och 

kunskapen göra att det ställdes högre krav från anhöriga.  

 

 

Kravbilden 

Det var skillnad på kravbilden hos anhöriga när de visste vad deras närstående 

hade rätt till. De som inte hade någon kunskap de är glada för vad de får. Det 

var en kvalitetsökning på stödet men frågan var hur man från kommunens sida 

skulle möta det ekonomiskt? Det var något kommunen måste fundera på inför 

framtiden. De anhöriga som inte var delaktiga i Anhörigcentrum ställde inte 

samma krav. Hade anhöriga kunskap så kanske personen insåg när det var dags 

att söka boende för sin närstående när man som anhörig inte orkade. Det var 

överlag positivt med information men det fanns således en baksida. Det var bra 

att människor var informerade men kommunen hade inte kunnat motsvara 

kraven. Problematiken belyses i följande citat: 

 

”Många gånger kan de ringa då någon som, ja att man inte vet att man 

har rätt till avlastning till exempel. Men om man har varit delaktig i 

Anhörigcentrums verksamhet så vet man att man kan ställa krav på att 

man vill ha avlastning då. Så det är väldigt skillnad på kravbilden.” 

 

 

Trygghet 

Det upplevdes som en stor trygghet för angränsande verksamheter att ha 

demensteamet att vända sig till. Relationen beskrevs som att 

anhörigkonsulenten var ”en av oss” i laget. De kände att de kunde vända sig till 

demensteamet om det var något de undrade och de fungerade även som ett 

bollplank. I biståndsbedömarnas fall så upplevde de själva att de var till för den 
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sjuke och konsulenten för den anhörige. Mådde den anhörige bra mådde den 

sjuke bra, och vise versa. Betydelsen av möjligheten att kunna vända sig till 

någon ur demensteamet visas i följande citat: 

 

”Men om en träffar då någon anhörig, man ser ju hur den här anhöriga 

sliter och försöker då ’det finns ju den möjligheten att du kan få hjälp 

någon vecka så här så att det blir lite bättre’. Och försöka med 

hemtjänst mer och när en ser då kanske att nej men nu är det nog 

någon, som du sa då är de ju Kristina då, att då bad vi ju Kristina att 

ringa dit för att prata med henne.”  

 

Det var alltså inte en trygghet bara för anhöriga utan även för dem själva i sin 

yrkesroll. Det kändes tryggt att kunna förmedla kontakt till demensteamet när 

de träffade på anhöriga och hörde om deras svårigheter.  Stress och sömn var 

till exempel ämnen som var angelägna för anhöriga enligt personer från 

angränsande verksamheter.  

 

 

Anhörigcentrum som lokal 

Anhörigcentrums lokaler användes av flera angränsande verksamheter. Den 

användes bland annat till utbildning av frivilligarbetare. Att lokalerna användes 

av personer från angränsande verksamheter beskrivs i följande citat: 

 

”Nu tror jag inte väntjänst hade några utbildningar för det har vi för de 

här frivilliga. De har utbildning och det har vi här i huset på 

Anhörigcentrum.” 

 

Någon förening hade sin julfest där. Ibland behövdes en möjlighet att prata 

med anhöriga utan att den närstående var med då fanns det möjlighet att 

använda Anhörigcentrums lokaler. 
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Personligen 

Det fanns också en personlig betydelse för de som arbetar i angränsande 

verksamheter som hade kommit på grund av utvecklingen av anhörigstödet. 

Det hade en personlig betydelse på grund av att det var så värdefullt att jobba 

med anhöriga. Detta för att de hade det så svårt. Det sågs som en stimulerande 

uppgift att få hjälpa dessa utsatta människor. De tyckte själva att det var roligt 

och att det gav något. Någon menade att personen fått bra erfarenheter och att 

det varit ett minne för livet efter att ha jobbat med anhörigkonsulenten. Då de 

hade tacklat speciella fall genom att samarbeta. Att arbetet med anhörigstödet 

kunde ha personlig betydelse exemplifieras i följande citat: 

 

”Det är väl så här att för mig som person har det betytt mycket och det 

har varit väldigt roligt att få vara med i det här, uppbyggnad.” 

 

Utvecklandet av anhörigstödet resulterade i att föreningar hade bildats. Det 

fanns de som måste ha något att göra för att inte stagnera. Att ta hand om eller 

att starta en förening gjorde att det kändes att man gjort nytta. En annan aspekt 

av personlig betydelse var att personer kände att de lärt sig saker för sin egen 

del, bland annat kunskap om demens. Det gav kunskap att själv eventuellt 

upptäcka tidiga symtom på demenssjukdom hos andra. Det kunde vara bra då 

en tidig upptäckt av sjukdomen både gynnade den sjuke och den anhörige. 

Erfarenheter av arbetet med anhöriga gjorde att en person själv reflekterat över 

hur den ville ha det i framtiden.  

 

Nu följer en presentation av betydelsen av samverkan som demensteamet har 

med de angränsande verksamheterna i denna studie. 

 

 

Samverkan 

Samverkan hade alltså dels betydelse för arbetet för deras egen del och en 

indirekt påverkan för anhöriga.  
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Att anhörigkonsulenten och demenssjuksköterskan samarbetade med många 

olika verksamheter gjorde att de fångade upp mycket. Det kunde gälla 

information, personer de mött, kunskap et cetera. De hade utbyte över 

organisationsgränser. Förutom den samverkan de hade med de angränsande 

verksamheter som deltar i den här studien så samverkade demensteamet både 

med Minnesenheten på sjukhuset och också andra demensteam.  

 

De visade tecken på flexibilitet genom att bjuda in personer från angränsande 

verksamheter när det behövs eller att de bjöd in föreläsare med speciell 

kunskap eller kompetens. Anhöriga hade i vissa fall väglett vilken information 

och kunskap de behövt. Det gällde till exempel kost, friskvård eller praktisk 

information så som försäkringar. 

 

 

Biståndsbedömare 

Biståndsbedömarna och anhörigkonsulenten samarbetade bra innan 

demensteamet fanns men det blev ett tillskott att få en sjuksköterska som var 

inriktad på demenssjukdomar. I och med detta hade biståndsbedömarna fått 

stor kunskap om sjukdomen. Demensteamet och biståndsbedömarna vände sig 

ömsesidigt till varandra. De kunde ge och söka information hos varandra. 

Biståndsbedömarna tyckte inte det var svårt eller jobbigt att be demensteamet 

om hjälp och de hade väldigt bra kommunikation med varandra. En 

biståndsbedömare beskrev relationen med demensteamet på följande sätt: 

 

”Och så just att vi har ett bra samarbete, jag tror så här, vi har ju haft 

så att de har bjudit ner oss på kaffe oss biståndsbedömare och så har vi 

träffats. Och det har varit väldigt bra för att då blir det att det blir 

ingen prestige emellan oss utan vi jobbar ihop.” 

 

Demensteamet kunde informera anhöriga om vilka insatser som fanns, utan att 

lova något och sen förmedla kontakten till en biståndsbedömare. Men det var 

därefter upp till biståndsbedömare att ta besluten. Det kunde vara så att någon 

ur demensteamet förmedlade kontakt så att anhöriga kunde komma i kontakt 
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med en biståndsbedömare vid behov. En anledning till att de samverkade med 

demensteamet var för att de själva visste vart anhöriga ska vända sig i olika 

frågor. Något som kom anhöriga till godo. De ansåg att samverkan var av vikt 

för det ledde till trygghet för anhöriga. Biståndsbedömarna ansåg att anhöriga 

kände att de ordnar till det bästa. De antog att det var en trygghet för anhöriga 

att veta att de samverkar. De ansåg också att samarbete med andra ökade 

kvalitén på anhörigstödet, vilket fick positiva konsekvenser för anhöriga. Det 

kändes bra att de inte bara kunde säga att Anhörigcentrum fanns utan även att 

de kunde möjliggöra att anhöriga kunde gå på deras aktiviteter. Då till exempel 

genom att ge avlastning till den anhörige. Det hade funnits situationer där 

biståndsbedömare inte hade kunnat tackla anhöriga och då var det ett stort 

stöd att demensteamet fanns. Detta belyses i följande citat: 

 

”Fastän att det fanns inget annat att göra. Och där var ju 

anhörigkonsulenternas roll otroligt viktig. Och vi hade ju inte hade 

några möjligheter att göra det. Men de fick gå till honom ”g r” ofta när 

den här ångesten blev så stor på honom, och det fanns ju ingen annan 

som kunde ta honom.” 

 

Biståndsbedömarna har varit inbjudna till Anhörigcentrum på olika träffar, till 

exempel för att informera frivilligarbetare. De behövde också veta vad en 

biståndsbedömare var och vad de kunde göra. Så de i sin tur kan förmedla 

vidare till de personer de besökte. De skulle ställa upp om de blev tillfrågade att 

delta i någon anhörigutbildning.  

 

 

Hembesök 

En situation där samverkan i högsta grad hade betydelse både för 

biståndsbedömarens egna arbete och för anhöriga var vid hembesök. I denna 

samverkanssituation var det oftast biståndsbedömaren som kontaktade någon 

ur demensteamet. Hembesöken kunde bestå av att anhörigkonsulenten 

och/eller demenssjuksköterska tillsammans med biståndsbedömaren åkte hem 

och berättade för den anhörige och närstående om hjälp och stöd av olika slag. 

Det kunde gälla anhörigstödet, information om insatser eller hjälpmedel. En av 
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de stora behållningarna med detta arbetssätt var att de har två olika roller. Det 

var många gånger som anhöriga och närstående hade olika åsikter. 

Anhörigkonsulenten såg då till den anhöriges behov och biståndsbedömaren 

såg till den sjukes behov. Det fanns tillfällen där den sjuke inte hade fått 

komma till tals om inte anhörigkonsulent hade varit med och tagit hand om 

den anhörige. De trodde inte det hade bara gått med två personer, utan det var 

viktigt att de hade två olika roller. Det kunde också vara viktigt att representera 

varsin person så att ingen kände sig kränkt. Följande citat beskriver 

resonemanget:  

 

”Och sen så är det ju även så att vi åker ju ibland på gemensamma 

hembesök och så när det är folk som har det svårt. Om det är 

tillexempel make/maka som den ena är dement och så. Då är det 

väldigt bra att vara två, för då kan den ena liksom ägna sig åt den som 

är dement så att jag får möjlighet att fråga det jag behöver fråga utan 

att den enskilde, att den ska känna sig kränkt eller så.” 

 

Som biståndsbedömare underlättade det även i situationen att ha någon att 

bolla med. Såg de samma sak? Hembesöken i sig gjorde att anhöriga fångades 

upp direkt. Anhöriga fick även ett ansikte på någon ur demensteamet och de 

kunde få information om anhörigstödet direkt i hemmet. Demensteamet kunde 

också vara ett stöd i svåra och kanske känsliga diskussioner.  

 

 

Boendesamordnare 

Boendesamordnaren var någon som deltog i demensutbildningen. Där 

informerades anhöriga om vilka typer av boenden som fanns samt om vilka 

rättigheter och möjligheter som gällde angående detta.  

 

Annars vid samverkan så var det någon ur demensteamet som vände sig till 

boendesamordnaren. Där kunde de få värdefull information om var personer 

befann sig i processen vad gälle exempelvis boende. En anhörig kunde då få 

uppdaterad information mitt i beslutsprocessen.  Eller det kunde gälla 



66 
 

information angående vilka typer av boende det fanns. Citatet beskriver hur 

samverkan mellan anhörigkonsulenten och boendesamordnaren i förlängingen 

kunde ha betydelse för den anhörige: 

 

”Ja anhörigkonsulenterna brukar ju komma till mig och fråga lite grann 

vart ärendet ligger /…/ Och sen brukar de komma ibland och fråga ’vad 

är det jag håller på med’ håller jag på med ett boende eller är det en 

trygghetsplats eller vad är det jag håller på med, så att de vet när de 

pratar med den anhöriga hur jag har tänkt och planerat då. Så de 

stämmer av med mig då, vart ligger det här nu då.” 

 

Boendesamordnaren rådde anhöriga till att söka upp anhörigstödet om 

möjligheten fanns att det skulle tillföra något. 

 

 

Frivilligorganisationer  

Ett av villkoren för ”Anhörig 300” var att arbetet skulle ske i samverkan med 

frivilligorganisationer. För 12 år sen när arbetet med anhörigstödet började hade 

en representant från en av frivilligorganisationerna daglig kontakt med 

anhörigkonsulenten.  Att det inte uppstod några större problem i samverkan 

mellan frivilligorganisationen och kommunen antogs bero på att det var 

personbaserat. Det var två eldsjälar som arbetade olika men fungerade bra ihop. 

Dessutom hade anhörigkonsulenten ingen inom den egna organisationen som 

visste vad anhörigstödet skulle innehålla. I och med samverkan med 

frivilligorganisationen följde hela denna etablerade organisation med in i 

samverkan angående anhörigstöd. Uppgiften stämde väl överens med 

frivilligorganisationens egna uppgifter och verksamhetsidé. Det vill säga: 

skydda liv, arbeta med de mest utsatta, efter individens behov, till alla som vill 

ha stöd oavsett diagnos, med frivilliga som resurs, de var rikstäckande, hade 

lokal närvaro, fanns överallt, hade en lång tradition med välbeprövade metoder, 

enhetliga principer, komplement till samhället samt arbetade ur ett 

förebyggande folkhälsoperspektiv.  
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Frivilligorganisationer är idag med i Anhörigcentrums referensgrupp. De är 

fjorton olika föreningar som samlas cirka fyra gånger per år. Då 

Anhörigcentrum startade upp träffades de fler gånger än dessa fyra. Olika 

föreningar samverkade bland annat genom att vara cafévärdar på 

Anhörigcentrum. Någon beskrev att frivilligorganisationen var ett redskap till 

Anhörigcentrum och att personen kände sig betydelsefull att samverka i 

anhörigfrågan. Det var då viktigt att göra ett bra jobb. Om något behov för 

anhöriga fångades upp någonstans hänvisade de gärna vidare till 

anhörigkonsulenten. De informerade om anhörigstödet till de som de mötte. 

De kunde även försöka locka upp anhöriga till Anhörigcentrum med 

erbjudandet av kaffe eller lån av toalett. Följande citat beskriver hur samarbetet 

kunde se ut:  

 

”Om jag fångar upp någon ut i bygden som inte vet vart de ska vända 

sig då kan jag hänvisa till Kristina och då tar hon hand om det. Så vi 

kan samarbeta på olika sätt så.” 

 

Demensteamet var även med på utbildningen av frivilligarbetare, där de gav 

dem information och kunskap om demenssjukdomen. Även Anhörigcentrums 

andra samarbetspartner var med, så som biståndsbedömare och Röda korset. 

Anhörigcentrum blev verkligen ett centrum på många sätt, ett nav där många 

olika verksamheter kunde samlas och samverka. Det var en säkerhet att de 

frivilliga var utbildade, det ansågs leda till tryggare anhöriga. 

Frivilligorganisationer nyttjade även Anhörigcentrums lokaler. En förening 

hade sina medlemsmöten i Anhörigcentrums lokaler. Ibland med föreläsare 

som anordnats av anhörigkonsulenten. Samverkan skedde också vid speciella 

tillfällen så som till exempel den Nationella Anhörigdagen. De band som 

knutits under utvecklingen av anhörigstödet hade gjort att 

frivilligorganisationer och Anhörigcentrum med demensteamet fortsatt att 

samverka.  

 

En anledning till att det gått bra att rekrytera frivilliga kunde bero på att de fått 

samma behandling som anhörigstödet vill ge anhöriga. Det vill säga ökad 

livskvalité, känna sig som en kompetent samarbetspartner, att de ska känna att 
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de har stöd, erkännande och uppskattning.  Alltså ett tankesätt som gällt 

anhöriga som gått bra att även applicera på frivilligarbetare.  

 

 

Dagverksamhet 

Enligt personalen från dagverksamheterna upplevdes det som positivt när 

demensteamet startade vilket också var utgångspunkt för samarbetet som 

började i och med detta. De ansåg att om demensteamet och 

dagverksamheterna samverkade kunde anhöriga få en positiv start. För det 

kunde vara tufft längre fram i sjukdomsförloppet. När någon av demensteamet 

varit ute på hembesök och hittat någon som skulle passa på dagverksamhet fick 

personalen på någon av dagverksamheterna in en anmälan. De fick alltså nya 

deltagare på grund av demensteamet och de personer som demensteamet 

fångade upp. Personalen på dagverksamheterna tipsade gärna anhöriga om 

anhörigstödet. Detta citat beskriver hur det kunde gå till när de fick en ny gäst 

på dagverksamheten:  

 

”Men de gjorde så att de åkte, var ute också då när de fick vetskap om 

att det fanns, så åkte ju Kristina och Eva dit och sen fick ju vi anmälan 

till oss då. Sen gjorde ju vi också ett hembesök sen när de hade fått 

plats hos oss.” 

 

Ett annat sätt de samverkade på var att de gick igenom gästerna, det vill säga de 

sjuka, med demenssjuksköterskan. Detta för att uppmärksamma eventuella 

förändringar eller om någon i den sjukes närhet var i behov av att få kontakt 

med anhörigkonsulent. Om inte dagverksamheten skulle vara rätt insats för den 

sjuke ville de inte bara lämna människor vind för våg. Tillsammans med någon 

ur demensteamet hade de möjlighet att erbjuda annat alternativ till insats. Så 

om någon gäst blev för dålig kontaktades till exempel demenssjuksköterskan 

som i sin tur ordnade möte med en biståndsbedömare. Ett möte där både 

anhörig och den närstående deltog. Följande citat visar denna process: 
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”Så att inte allting bara avslutas. Att vi tillsammans med Eva kan 

erbjuda dem ett annat alternativ eftersom dagverksamheten inte är 

något annat alternativ längre då. Så att vi inte bara lämnar dem vind 

för våg utan har ett annat erbjudande istället då.” 

 

Något som dagverksamheten gärna såg och som hade genomförts var att 

demensteamet var med på dagverksamhetens anhörigträffar. Där har 

demensteamet gett anhöriga information och har upplyst att anhörigstödet 

finns. 

 

 

Närhet 

En faktor som underlättade samverkan var närhet. Det var bra att många 

professioner var samlade under ett och samma tak vid biståndskontoret. Det 

fick även betydelse för anhöriga att de sitter på samma ställe. Demensteamet 

kunde till exempel springa upp till en biståndsbedömare eller 

boendesamordnare och få svar på frågor från anhöriga direkt. Eller så kunde 

anhöriga få direktkontakt med människor på biståndskontoret på grund av 

närheten. Det underlättade således i slutändan både för sjuka och anhöriga med 

att ha den direktkontakt närheten skapade. Det var även bra för anhöriga att få 

en möjlighet att se en biståndsbedömare, det kunde få en avdramatiserande 

effekt. Det skulle ej vara möjligt utan närheten. Citatet beskriver hur närhet 

kunde påverka, både i arbetet för personer i angränsande verksamheter men 

också att det fick betydelse för anhöriga:  

 

”Och jag vet häromdagen i veckan så var det en make, en anhörig där 

nere och då kom Eva upp och haffade mig i korridoren för då hade han 

lite frågor som jag kunde svara på med en gång. Och går ner och 

berättar för honom med en gång och så skickade han en hälsing till mig 

och så där va.” 

 

Närheten gjorde det också smidigt att avhandla snabba frågor när de möts i 

huset. Personerna behövde inte ringa varandra utan möjligheten fanns att träffa 
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på någon i demensteamet personligen under dagen. Så närheten underlättade 

även i det egna arbetet. Det kunde finnas tillfällen då det var mycket att göra. 

Då fanns en möjlighet att saker glöms bort om personen inte hade möjligheten 

att vidarebefordra information ganska omgående. Närheten gjorde det 

smidigare och lättare men den var inte avgörande för samarbete eller 

samverkan. En respondent sa följande angående närheten: 

 

”Ja, jag tror att det underlättar, det gör det ju. Det blir ju smidigare så. 

Sen så skulle ju jag ändå, satt hon någon annanstans i staden så skulle 

jag ju ha en kontakt i alla fall och de skulle kontakta mig också.” 

 

Det ansågs vara mindre bra om Anhörigcentrum skulle byta lokaler. I så fall 

skulle nivån på verksamheten sjunka. De trodde inte att de skulle ha så bra 

samarbete om de satt på olika ställen. Närheten beskrevs som viktig för 

samverkan vilket ledde till det bästa för tredje person, i detta fall den anhörige 

och sjuke. En nackdel att inte alla anhörigkonsulenterna satt under samma tak 

var att personer inte tänkte på dem på samma sätt. Ett exempel var när en 

anhörig ringde och biståndsbedömaren inte kom på att hänvisa till en av 

anhörigkonsulenterna för anhöriga till personer med psykisk 

funktionsnedsättning eller för missbruk och beroendeproblematik. Orsaken 

trodde personen kunde bero på att de inte satt i samma byggnad. Anledningen 

varför anhörigkonsulenterna inte var på samma adress beror på att de ligger 

under olika förvaltningar. 

 

Frivilligcentralen var en verksamhet som också har haft sina lokaler i samma 

byggnad som biståndskontoret. Det var en idé som kommit från en annan 

anhörigkonsulent att kontoret skulle finnas vid Anhörigcentrum. Det 

underlättade då den ansvariga för frivilligcentralen förut satt i samma byggnad 

som både biståndskontoret och anhörigkonsulenterna. Det förekom mer 

samarbete och feedback till frivilliga när frivilligcentralen var på samma plats. 

Det var mer praktiskt att vara i närheten av biståndskontoret. Människor fick 

även snabbare tillgång till frivilliga när de var på samma plats. Samarbetet har 

minskat efter att frivilligcentralen flyttades. Även andra anser att många 

förlorar på att frivilligcentralen inte längre har sitt kontor på Anhörigcentrum. 
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Men det kan ju i och för sig gynna någon annan att de finns på ett annat ställe 

nu.  

 

Dagverksamheten upplevde inga problem med att inte vara nära 

Anhörigcentrum och demensteamet. Bristen på närhet påverkade enligt dem 

inte deras samarbete.  

 

 

4.2 Anhörigas uppfattning om sitt deltagande i anhörigutbildningen 

Följande avsnitt avser att beskriva den första delen av studiens tredje syfte, det 

vill säga hur anhöriga uppfattade sitt deltagande i anhörigutbildningen. 

Underlag för sammanställningen kommer från de enkäter som delades ut till 

anhöriga som har deltagit i anhörigutbildningen mellan 2003 till och med 2011. 

 

 

Upplägg och genomförande 

Anhöriga ansåg att det har varit ett bra upplägg på kursen. Det uppfattades som 

genomtänkt, omväxlande och berörde relevanta teman.  Upplägget beskrevs 

också som informativt och lärorikt. En anhörig uppskattade frånvaron av 

”önsketänkande” till förmån för hur anhöriga upplever verkligheten. Anhöriga 

tyckte det var bra att utbildningen var uppdelad på fler tillfällen. Det som 

anhöriga tyckte var mindre bra med upplägget var att någon ansåg att det var 

för mycket overheadbilder. En annan ansåg att det saknades information från 

externa föreläsare om olika samhällsfunktioner. Vilka dessa var nämndes dock 

inte. Under en utbildningsomgång så hade deltagarna inte presenterat sig innan 

kaffepausen vilket upplevdes som mindre bra. Det hade underlättat om de fått 

gjort detta i början så att fikastunden känts mer naturlig.  

 

En kritik mot upplägget som redan har förändrats var att det nu finns två 

grupper för utbildningen. En grupp för make/makar och en grupp för ”vuxna 

barn”. Det upplevdes som en väsentlig skillnad för anhöriga beroende på om de 

bor tillsammans eller inte. Som anhörig ställs man då inför olika problem. För 

make/maka har utbildningen varit förlagt under dagtid och för ”vuxna barn” har 
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tillfällena varit på eftermiddagen. Det fanns dock de som anser att tidpunkten 

på eftermiddagen borde senareläggas. Det var nämligen svårt att få ihop det 

praktiskt.  

 

Det fanns anhöriga som önskade både fler tillfällen samt längre tid per tillfälle. 

En anledning till att ha längre tid per gång var en önskan om att få mer tid för 

att samtala med varandra och utbyta erfarenheter. Men det fanns även andra 

som tyckte det var lagom lång tid eller till och med för lång tid per tillfälle. Men 

majoriteten av de som hade åsikter angående tiden uttryckte att de ville ha 

längre och/eller fler tillfällen.  

 

Något annat som anhöriga önskade var att antingen ha någon slags uppföljning 

eller fortsättning på kursen. Dels för att fördjupa sina kunskaper, dels för att 

veta hur det hade gått för andra deltagare. En deltagare skrev följande angående 

en uppföljning: 

 

”Det finns säkert en hel del som jag skulle vilja veta mer om – gärna en 

fortsättning på våren. Tex en uppföljning – hur har det gått! Gärna 

också någon föreläsare.”  

 

De ansåg att en fortsättningsomgång skulle vara ytterligare utvecklande och 

tryggt. En annan anledning till att vilja träffas igen var för att få lite repetition 

av utbildningen. Detta då anhöriga kunde ha missat något på grund av att de 

kunde ha, som någon uttryckte det, befunnit sig i ett ”lättare chocktillstånd” till 

en början. Om anhöriga hade missat något tillfälle fanns en önskan om att det 

skulle finnas en möjlighet att få gå på tillfället en annan gång.  

 

Genomförandet av utbildningen beskrevs som professionellt, bra genomtänkt, 

pedagogiskt och lätt att ta till sig. Miljön var lugn och trevlig och tillfällena 

beskrevs som trivsamma. Ledarna, det vill säga demensteamet, upplevdes som 

yrkeskunniga, sakliga, hade en positiv och glad framtoning samt ett vänligt och 

medmänskligt bemötande. Med tanke på den situation anhöriga ansåg att de 

befann sig i menade de själva att bemötandet var särskilt viktigt samt att det var 

viktigt med den uppmuntran de fått från ledarna. Ledarna var också 
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engagerade, uppmuntrande, lyhörda och förstående och det i sig kändes som 

ett värdefullt stöd. Anhöriga kände sig sedda och ledarna bidrog till att skapa en 

”egenkänsla” och att man som anhörig kände sig viktig.  Ledarna upplevdes som 

trevliga och hjälpsamma vilket gav en positiv känsla i en tråkig livssituation. 

Ledarna beskrevs av anhöriga som personer med en stor portion humor och att 

de hade glimten i ögat. Följande citat beskrev ledarna och deras genomförande:  

 

”Tydlig information av kunniga och varma och engagerade ledare, som 

också har glimten i ögat.” 

 

Anhöriga kände att de kunde vända sig till demensteamet när det dykt upp 

frågor. Även efter att utbildningen hade slutat. Inga frågor upplevdes heller som 

besvärliga. Det var också en trygghet att veta att de fanns där om och när 

anhöriga behövde hjälp eller stöd. Anhöriga tyckte att ledarna bidrog till att de 

börjat ta hjälp utifrån. 

 

Även gästföreläsarna var bra. Anhöriga uppskattade det material som delats ut 

under kursen och hade det som en kunskapsbank hemma.  

 

 

Innehåll 

Innehållet i programmet beskrevs som bra, omväxlande och lärorikt samt att 

det var lätt att tillgodogöra sig innehållet. Enligt anhöriga var innehållet brett 

och täckte av många områden som anhöriga upplevde att de borde veta. En 

deltagare skrev så här om innehållet: 

 

”Det har varit mycket berikande för mig. Bra upplagt, varit lätt att 

tillgodogöra sig. Programmet var omsorgsfullt och innehållsrikt 

utfört.” 

 

Innehållet i kursen gav deltagarna bättre insyn i sjukdomen och kunskap om 

hjärnan, sjukdomens utveckling och olika former. Att anhöriga fick lära sig 
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demenssjukdomars olika stadier gjorde att de kände sig mer förberedda inför 

framtiden. Enligt anhöriga fick de veta vad sjukdomen innebar och fick därmed 

en förståelse för sjukdomen och vad som kunde betraktas som ”normalt”. En 

anhörig beskrev att den var oförberedd när sjukdomen drabbade någon i 

dennes närhet och att personen då inte visste någonting om demens. När 

anhöriga fick kunskap om sjukdomen lärde de sig på vilket sätt de kunde hjälpa 

den sjuke. Följande citat beskriver kunskap som innehållet i kursen gav: 

 

”Förståelsen hur demenssjukdom fungerar och hur man som anhörig 

ska bete sig för den sjukes bästa.”  

 

Anhöriga lärde sig hur den sjuke skulle bemötas och hur situationer skulle 

hanteras så att det blev bra för både den anhöriga och den närstående. Enligt 

anhöriga hade de också fått större förståelse för demenssjukdomen samt 

förståelse för hur andra anhöriga hade det. Dessutom fick anhöriga veta att det 

var normalt att känna irritation och hopplöshet ibland. Enligt anhöriga hade 

kunskapen också gett handfast hjälp hur de skulle gå till väga i många 

situationer. Till exempel hur anhöriga skulle agera när den demenssjuke var i 

”sin värld”. Anhöriga uttryckte även att de fick en bra grund att stå på med 

kunskapen som de tillgodogjort sig.  

 

Det fanns anhöriga som ville ha mer kunskap om sjukdomen. De ville veta dels 

hur man tyder den, dels om själva förloppet men också mer om vissa typer. 

Anhöriga ville även veta mer om hjärnans funktion, orsaker till demens och hur 

sjukdomen kan upptäckas i ett tidigt stadium. På frågan vad man som anhörig 

ville veta mer om svarade en anhörig så här:  

 

”Om sjukdomen, när kan den upptäckas. Vad kan man göra för att 

bromsa sjukdomen i ett tidigt stadium.” 

 

De ville även ha mer information angående aktuell forskning och litteraturtips 

om demenssjukdom. Annat som saknades enligt anhöriga var psykologiska 

vinklingar och förklaringar till olika beteendestörningar. Anhöriga ville även 
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veta om det fanns något för att bromsa sjukdomen. Många anhöriga ville lära 

sig mer om hur de bemöter den sjuke, hur de kan läsa av och hantera olika 

situationer, vad de ska säga och göra.  

 

Anhöriga tyckte det var bra att de fått kunskap om mediciner. De skulle dock 

vilja veta mer om effekter, biverkningar och om tillgång till bromsmediciner.  

  

Många uppskattade all den information de fått under utbildningen. De menade 

att de fått upplysning om många saker de inte vetat någonting om. Anhöriga 

visste också vart de skulle vända sig om de behövde mer information. Samtidigt 

fanns det anhöriga som tyckte att de inte kunde få för mycket information och 

som ville ha mer. Det fanns en önskan om att få mer information om 

insatsansökningars förfarande samt en önskan om att kursinformationen lades 

upp på Karlstads kommuns hemsida.  Vad gällde kontaktinformation så tyckte 

anhöriga att det var bra att fick reda på vart och till vem de skulle vända sig i 

olika situationer eller om de var i behov av hjälp. Utbildningen skapade också 

kontaktytor inom kommunen. Men det skapade även kontaktytor bland andra 

anhöriga med Anhörigcentrum som träffpunkt. En anhörig skrev följande om 

den information de fått: 

 

”Först och främst att jag nu vet vart jag kan vända mig i framtiden med 

frågor.” 

 

En annan positiv aspekt av information enligt anhöriga var att de fick 

information om vilket kommunalt stöd som finns att tillgå. De upplevde att de 

fått bra information om olika boendeformer och insatser. De fick också kunskap 

om olika hjälpmedel som fanns att tillgå. Att få all den praktiska informationen 

var trygghetsskapande enligt anhöriga. Dels för att de visste vart de skulle 

vända sig om de behövde hjälp, dels att veta att det fanns hjälp att tillgå vid 

behov. En del anhöriga hade inte ens haft en aning om vilket kommunalt stöd 

och vilken hjälp som fanns att tillgå innan de gått utbildningen. Anhöriga var 

också positiva till att de fick reda på den närståendes rättigheter. Följande citat 

belyser detta: 
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”Upplysning om vad man har för hjälp och rättigheter.” 

 

Men det fanns också de som ville veta mer angående lagar och vad som kan 

påverka den närståendes rättigheter. En anhörig skrev så här om vad den ville 

ha mer av: 

 

”Mera klart och uttalat vad kommunen ska göra och vilka rättigheter 

man har som sjuk/anhörig.” 

 

Samma gällde för kommunens olika avgifter, några tyckte det var bra de har fått 

denna information medan andra ville veta mer om detta. Andra ville ha mer 

information angående juridiska frågor rörande ekonomi. Till exempel hur man 

som anhörig gör för att överta någons ekonomi. Annat som rörde ekonomi som 

de ville veta mer om gällde olika möjligheter till ekonomisk hjälp vad gäller 

boende. Det fanns även de som ville veta mer om olika boendeformer och 

insatser. Någon önskade även besök på dagverksamhet för att se hur det går till 

i den verksamheten.  

 

Filmen16 som hade visats under ett av utbildningstillfällena uppfattades för de 

flesta som en bra programpunkt. Någon enstaka ansåg att den inte gav något.  

 

Något som uppfattades som positivt med innehållet i utbildningen var att den 

tog upp relevanta problem för anhöriga till demenssjuka. Anhöriga beskrev att 

de fått inblick och insikt i många olika anhörigproblem. De lärde sig hur 

svårigheter kunde hanteras så att det kändes mindre betungande. Utbildningen 

tog upp hur anhöriga kunde känna sig i olika situationer, och bekräftade vissa 

känslor som kanske tidigare kändes ”förbjudna”. Viktigt var också att anhöriga 

fick lära sig att sätta ord på tankar, känslor och upplevelser. En anhörig beskrev 

så här hur utbildningen hade hjälpt: 

 

                                              
16

 ”Ulla och Lasse =sant” 
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”Få höra att man inte är en ’häxa’ om man tappar tålamodet någon 

gång.” 

 

En aspekt av innehållet som några ansåg var mindre bra var att de skulle vilja 

haft mer utrymme för diskussion. De ville ha mer utrymme för att reflektera 

och utbyta erfarenheter med varandra. Även för att prata mer om vars och ens 

situation.  

 

 

Mötet med andra 

Det var många som påpekade den goda stämningen som förekom i grupperna. 

Anhöriga kände gemenskap och det var en trygg, lugn, välkomnande och 

förstående stämning. Alla fick komma till tals och fick berätta som sina 

upplevelser. En faktor som de antog bidrog till detta var storleken på gruppen. 

Anhöriga kände att tack vare gruppens storlek så hade de vågat prata öppet 

med alla och de kunde visa sig både glada och ledsna. Att stämningen var så 

pass öppen gjorde att det inte var jobbigt att bryta in när de hade frågor. En 

anhörig skrev så här angående gruppstorlekens påverkan i mötet med andra 

anhöriga: 

 

”Lagom storlek på grupp (får ej bli större) för att alla ska våga prata 

och att det blir lättsamt.” 

 

En av de största behållningarna av att delta i utbildningen var enligt anhöriga 

att få träffa andra i samma situation. Det var givande och värdefullt att få höra 

andras erfarenheter och hur andra kunde ha det. En viktig del i detta kunde 

vara att få höra att det fanns de som hade det svårare i vissa avseenden. En 

anhörig uttryckte sig så här: 

 

”Förstått att man inte är ensam att ha en sjuk hemma. Att få umgås 

med andra i samma situation. Få råd hur man kan agera i vissa 

situationer.” 
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Det var också intressant att få höra hur andra anhöriga uppfattade sjukdomen. 

Genom att träffa andra fick anhöriga bland annat en större förståelse för 

sjukdomen. Att träffa andra i liknande situation gjorde även att anhöriga kände 

sig mindre ensamma men också stärkta. De upplevde att alla fick möjlighet att 

få sin röst hörd samt att de fick möjlighet att samtala och diskutera med andra. 

De fick tips och råd inte bara från kursledarna utan från andra anhöriga. 

Anhöriga ansåg också att de skapade nya kontaktytor genom att de träffade 

andra anhöriga. Den sociala samvaron i sig upplevde många som mycket 

positiv. Det fanns anhöriga som ville ha mer tid för att diskutera med andra i 

gruppen. Anhöriga ville ha mer erfarenhetsutbyte, gärna så kallade 

bikupediskussioner. De ville veta mer om hur andra anhöriga löste sina 

problem rent praktiskt. Något anhöriga gärna ville diskutera med andra gällde 

boendefrågor.  En anhörig skrev så här angående vad den personen ville ha mer 

av: 

 

”Samtal i grupp med deltagarna. Kanske med en gruppledare som tar 

upp vissa frågor.” 

 

Förutom att träffa andra anhöriga så träffade de även de som arbetade vid 

Anhörigcentrum. Det kändes positivt bara att få ett ansikte på personalen, det 

upplevdes som att det underlättade för en eventuell framtida kontakt. Bara 

vetskapen att demensteamet fanns där om den anhörige behövde stöd kändes 

bra att veta.  

 

 

4.3 Anhörigas uppfattning om sitt deltagande i Må Bra dagarna 

Följande avsnitt avser att beskriva andra delen i studiens tredje syfte, det vill 

säga hur anhöriga uppfattade sitt deltagande i Må Bra dagarna. Underlag för 

sammanställningen kom från de enkäter som delades ut till anhöriga som 

deltagit i Må bra dagarna.  
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Förväntningar 

De förväntningar som fanns inför resan var att anhöriga förväntade sig social 

samvaro. De ville utbyta erfarenheter, få tips och idéer från människor som 

befann sig i en liknande situation. Många beskrev att de såg fram mot att umgås 

med människor i samma situation. De förväntade sig även att få mer kunskap 

om demenssjukdomar. Enligt anhöriga ville de få större förståelse för 

sjukdomen och få insikt hur de hanterar olika situationer som kan uppstå med 

personen med demenssjukdom. Något annat som många anhöriga förväntade 

sig var att få vila och rekreation. Helt enkelt avkoppling utan krav. De påpekade 

även att de ville komma ut och bara tänka på sig själva eller rå om sig själva. En 

annan förväntning de hade var att komma bort från vardagen och slippa ta 

ansvar. En anhörigs förväntning exemplifieras i följande citat: 

 

”Att koppla bort de vardagliga bekymren.” 

 

Anhöriga förväntade sig även att bli omhändertagna, äta god mat och få SPA-

behandlingar. Andra uttryckte att de kort och gott ville må bra. De förväntade 

sig också att uppleva vacker miljö och natur. Någon förväntade sig också att den 

sjuke skulle ha det bra hemma under tiden den anhörige var bortrest.  Anhöriga 

fick också svara på frågan om förväntningarna uppfyllts. Noterbart var att alla 

som svarat på frågan hade svarat att förväntningarna uppfyllts. Den enda 

skillnaden var att en del ansåg att det hade överträffat förväntningarna. Någon 

uppgav att personen var skeptisk inför resan, men blev sedan mycket nöjd med 

upplevelsen.  

 

 

Positiva och negativa aspekter av resan 

Det fanns de anhöriga som tyckte allt var bra med resan. De som specificerade 

sig närmare tyckte bland annat maten, boendet och SPA-behandlingarna var 

bra. De tyckte att de blev bra omhändertagna både av personal på anläggningen 

och av ledarna, det vill säga demensteamet. Något som de menade stärkte dem i 

kommande hemarbete med den närstående. Anhöriga var också mycket 

positiva till miljön och naturen. Vid något av tillfällena hade en utflykt gjorts 
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som uppskattades av deltagarna. De tyckte det var ett bra och omväxlande 

program under ledning av duktiga, kunniga och trevliga ledare. Det var bra att 

bli påmind om att det fanns kommunal hjälp och stöd att tillgå. Det som flest 

angett som bra med resan var samvaron med de andra deltagarna. Det var bra 

att få ta del av andras kunskaper och bra att få möjlighet till tankeutbyte. 

Känslan av att inte vara ensam om sin situation var också något som var 

positivt. En anhörig ansåg att det här var bra med resan: 

 

”Samvaron, pratat av sig, fått känslan av att inte var ensam i sin 

situation.” 

 

Anhöriga tyckte också att trivselfaktorn var hög i gruppen. Det var en god 

stämning och en öppen atmosfär. Det betydde mycket att både kunna skratta 

och gråta tillsammans. Andra positiva aspekter av resan var möjligheten att 

återhämta sig och samla krafter. Även att få avkoppling från vardagen och 

slippa ansvar. Annars beskrevs resan som en bra avslutning på utbildningen och 

att den hade varit ett minne för livet. 

 

De flesta kom inte på något som var mindre bra med resan. Den största 

punkten förutom detta var att de inte var nöjda med vädret. Någon påpekade 

dock att det dåliga vädret kunde ha bidragit till den bra sammanhållningen som 

fanns i gruppen. Annars var det enstaka åsikter av olika slag. Någon stördes av 

trafiken utanför hotellet, en annan ville ha mer egen tid. Sen fanns en önskan 

om att få vara där ytterligare en dag samt att lokalen kunde ha varit utrustad 

med hörselslinga för de med nedsatt hörsel.  

 

Det anhöriga ville ha mer av var fler dagar som dessa. De ville också ha mer 

SPA-behandlingar. Dessutom ville anhöriga gärna ha en återträff eller också fler 

kurstillfällen med mer information.  Annars fanns enstaka åsikter som gällde 

önskan om högre mysfaktor, mer presentation av deltagarna, utflykt och att fler 

kunde få vara med om en sådan avslutning. Följande citat får sammanfatta: 
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”Jag är så nöjd men får man önska så är det något liknande. Det verkar 

ju lite otacksamt att önska mera. Jag är nöjd med det jag fått vara med 

om. Helt perfekt.”  
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5. Diskussion 

I de kommande avsnitten kommer resultaten i studien att diskuteras och 

invändningar kommer att tas upp. Till en början kommer resultaten att 

diskuteras utifrån de uttalade mål som nämnts i den beskrivning som 

demensteamet har gjort av verksamheten och dess utveckling, det vill säga 

kapitel 2. Därefter följer ett resonemang kopplat till Antonovskys begrepp 

KASAM (Antonovsky, 1990). Diskussionen tar även upp faktorer som 

samverkan, närhet och flexibilitet i stödet. Kapitlet slutar med avslutande 

kommentarer där studien, resultatet samt diskussionen summeras. 

 

 

5.1 Uttalade mål kontra resultat i studien 

För att knyta ihop studiens olika syften kan det vara intressant att titta närmare 

på de olika mål som nämnts under beskrivningen och utvecklingen av 

anhörigstödet och diskutera det i relation till vad som framkom av resultatet. 

 

Ett uttalat mål vad gäller anhörigstödet är att genom olika former av avlastning 

öka anhörigas livskvalité. Resultatet visar att denna livsomställning, som en 

flytt eller avlastning innebär för anhöriga till personer med demenssjukdom, är 

kopplat till ångest och oro enligt personer i angränsande verksamheter. Det är 

svårt som anhörig att släppa taget om och ansvaret för den närstående. Så 

lösningen på att öka anhörigas livskvalité är inte helt okomplicerad. Det räcker 

således inte att införa eller utöka insatser till den närstående. Utan det 

föreligger ett behov av stöd för vissa anhöriga i denna situation. Ett stöd som 

resultatet i denna studie visar att demensteamet också tillhandahåller.  

 

Huvudsyftet med anhörigutbildningen är att ge kunskap och information till 

anhöriga. Meningen är att det ska ge effekt på flera områden. Det finns ett 

hälsoperspektiv som innebär att anhöriga genom kunskap och information ska 

förbättra eller bibehålla sin hälsa. Detta till exempel genom att de informeras 

om olika insatser till den närstående. Ohälsa är något som är vanligt 

förkommande hos personer som vårdar en närstående med demenssjukdom, 
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(Socialstyrelsen, 2010) men även hos alla anhöriga oavsett diagnos på den 

närstående (Ewertzon, 2010). Resultatet visar att kunskap och information 

bidrar till att skapa lugnare och tryggare anhöriga enligt personer i angränsande 

verksamheter. Det finns de anhöriga som blir lugnare och tryggare när de får 

kunskap om sjukdomen samt information om vilka insatser som finns till den 

närstående. Dessa blir på så sätt förberedda inför framtiden både praktiskt och 

mentalt. Att vara förberedd praktiskt kan i sig antas påverka på det mentala 

planet. Detta sammantaget i sin tur kan antas ha effekt på anhörigas egen hälsa. 

Men som tidigare nämnts så verkar det finnas vissa anhöriga som har ångest 

och oro över omställningen som en insats till den närstående kan innebära. De 

blir alltså inte lugnare och tryggare enbart över att veta vilka möjligheter till 

stöd det finns.      

 

Ett uttalat mål är att med information och kunskap till anhöriga ge möjlighet 

att tillsammans kunna bo kvar med den närstående i hemmet längre. Men det 

finns också ett mål att informera anhöriga att ta emot hjälp och stöd. Detta kan 

te sig motsägelsefullt men människor är olika och befinner sig i olika 

situationer och har därmed olika behov. Det kan också antas att vissa 

människor är mer eller mindre benägna att ta emot hjälp. De anhöriga som tar 

emot hjälp, till exempel får avlastning, de kan återhämta sig och på så vis orka 

och klara av att ta hand om den närstående i hemmet längre. Det finns även 

anhöriga som inte vill ha någon hjälp och stöd, de behöver se fördelarna med 

detta till exempel hur det kan bidra till att bibehålla eller förbättra den egna 

hälsan. Hälsoperspektivet återfinns också i resultatet i form av att personer från 

angränsande verksamheter anser att anhörigstödet bidrar till att undvika att två 

personer hamnar i sjuksäng.  

 

En poäng med utbildningen är att ge anhöriga möjligheter att dela erfarenheter 

med andra i liknande situation vilket också framkommer i resultatet som ett 

centralt tema. Det framkommer både i intervjuerna med personer från 

angränsande verksamheter samt från enkäterna som anhöriga besvarat. 

Resultatet visar dessutom att utbildningen, kunskapen och visa att det finns fler 

i samma situation leder till att anhöriga blir stärkta enligt personer från 

angränsande verksamheter. Att anhöriga blir stärkta kan antas bidra till att de 
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känner sig respekterade som en kompetent samarbetspartner. Något som är en 

av de tre hörnstenarna som kommunen bygger anhörigstödet på. 

 

En annan av de tre hörnstenarna i anhörigstödet är att erbjuda personligt stöd 

både enskilt och i grupp. Detta innefattar möjligheten till samtal. Resultatet 

visar att denna möjlighet finns, dels enskilt med någon ur demensteamet dels 

med andra anhöriga under utbildningen och Må Bra dagarna. Demensteamet 

har möjlighet att lyssna och samtala och konsekvenser av detta är att anhöriga 

blir sedda och får tröst i sin situation. Att anhöriga blir sedda och får tröst är 

något som resultatet också visar.  Annorlunda uttryckt så är lyssna och samtala 

redskapet för att uppnå detta. Enligt denna hörnsten i anhörigstödet är det 

meningen att anhöriga genom personligt stöd ska få erkännande och 

uppskattning. Huruvida anhöriga själva upplever att de får erkännande och 

uppskattning genom samtal går inte att uttala sig om. Något som dock 

framkommer i studien som anhöriga själva uppger är att de får större förståelse 

för sjukdomen genom att samtala med och lyssna på andra anhöriga. En 

möjlighet som ges både under utbildningen och under Må Bra dagarna. 

Däremot framkommer det att anhöriga genom utbildningen kände sig sedda av 

ledarna och det i sin tur bidrog till att skapa en ”egenkänsla” och att man som 

anhörig kände sig viktig.  

 

I demenssjuksköterskans uppdrag finns bland annat beskrivet en 

konsultativ/handledande roll både för personal på dagverksamheterna och 

biståndsbedömarna. De sistnämnda skall demenssjuksköterskan även utbilda i 

demensproblematik och medverka tillsammans med vid hembesök. Resultatet 

visar att personer från angränsande verksamheter uppfattar demensteamet som 

en resurs och komplement vilket också demenssjuksköterskerollen med andra 

ord kan beskrivas som. De kunskaper anhörigkonsulenten förvärvat genom sin 

socionomutbildning, innehållande samtalsmetodik och krishantering, uppfattas 

också enligt resultatet som en resurs för personerna i angränsande 

verksamheter.  
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Resultatet i studien visar att Anhörigcentrum som lokal används av de som 

arbetar i angränsande verksamheter. Det är också en tanke från de som arbetar 

med anhörigstödet, att alla med fokus i anhörigfrågor skall ha denna möjlighet. 

 

Syftet med Må Bra dagarna är att anhöriga ska få möjlighet att sätta sig själva 

och sitt eget välbefinnande i fokus vilket är något som också anhöriga förväntar 

sig att göra enligt resultatet i studien. Anhöriga förväntar sig även att få mer 

kunskap om demenssjukdomar vilket också är ett av resans mål. Att frågan om 

förväntningarna på resan ställdes först efter Må Bra dagarnas avslut kan antas 

påverka resultatet. Anhöriga får information om resans innehåll i förväg och 

kan därmed i efterhand skapa en efterkonstruktion av förväntningarna. Det kan 

också vara så att förväntningarna konkretiserats efter att man som anhörig 

deltagit på resan. För att få mer tillförlitligare svar bör en fråga angående 

förväntningar inför något ställas innan resan samt innan informationsdagen om 

resan.  

 

I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2010) rekommenderas olika typer av stöd till anhöriga i denna 

situation. Det handlar om de utbildningsprogram, psykosociala stödprogram 

samt kombinationsprogram som beskrevs i avsnitt 2.5. Anhörigstödet i 

Karlstads kommun har anordnat utbildningsprogram sedan 2003 och kan 

därmed betraktas ligga i framkant vad gäller den aspekten av anhörigstödet för 

denna grupp. De erbjuder dessutom kostnadsfri avlösning under den tid som 

anhörigutbildningen pågår. Ett mål med utbildningen är också att informera 

och stötta anhöriga att ta emot stöd som till exempel en insats till den 

närstående kan innebära. Resultatet visar dessutom som tidigare nämnts att 

anhöriga får stöd i den livsomställning som insatser till den närstående kan 

innebära. Anhöriga har också möjlighet att samtala enskilt eller i grupp för att 

dela med sig eller tala om sina erfarenheter som anhörig till en person med 

demenssjukdom. Allt detta sammantaget kan likställas med att Karlstads 

kommun idag redan erbjuder anhöriga alla tre typer av rekommenderade 

stödprogram.  
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5.2 KASAM 

Aron Antonovsky ställer frågan om vad det är som gör att en del människor 

klarar av påfrestningar och motgångar i livet med hälsan i behåll och att en del 

till och med växer av det. Hans svar är att motståndskraften beror på 

människans känsla av sammanhang, KASAM. Han förklarar detta som den 

utsträckning i vilken människan upplever tillvaron som begriplig, hanterbar och 

meningsfull (Antonovsky, 1991).  

 

Här kan begreppet KASAM användas för att beskriva vad anhörigutbildningen 

kan förmedla till deltagarna. I utbildningen får anhöriga ta del av information 

och kunskap om demenssjukdomen och vilka konsekvenser den kan få i 

vardagen – detta gör att tillvaron kan bli mer begriplig för dem. Anhöriga får då 

också bättre möjligheter att kunna hantera den nya livssituationen och hur de 

kan bemöta den sjuke, samtidigt som de kan uppleva att deras anhörigomsorg 

blir mer meningsfull. 

 

 

5.3 Samverkan 

Den samverkan som förekommer mellan framförallt biståndskontoret och 

Anhörigcentrum med demensteamet är ett inarbetat sätt sprunget ur behovet 

av att samverka. Samverkan med frivilligorganisationer var ett villkor som kom 

i och med ”Anhörig 300” (prop. 1997/98:113). Resultatet visar att samverkan 

både med den formella hjälpen och också frivilligorganisationerna har betydelse 

för de som arbetar i dessa angränsande verksamheter. Dessutom har denna 

samverkan indirekt en påverkan på anhöriga. En situation där samverkan både 

har betydelse för anhöriga och personers eget arbete är när biståndsbedömaren 

och någon ur demensteamet är på hembesök. Där underlättas situationen 

genom att de intar två olika roller, en som företräder den anhörige och en som 

företräder personen med demenssjukdom. Här belyses betydelsen av samarbete 

över yrkesgränserna.  

 

Demensteamet i sig har ett tvärfackligt samarbete, ett samarbete som sträcker 

sig över 10 år. Trots teamets formella upplösning 2006 så har ändå samarbetet 

fortsatt vilket kan antas öka eller bibehålla kvalitén i anhörigstödet. 



88 
 

Demensteamet upplever att detta är en framgångsfaktor. Andra 

samverkanspartners som är av vikt är frivilligorganisationer och 

intresseföreningar samt Region Värmland. Dessa är en annan ingång till 

anhörigstödet. De känner till anhörigstödet och vet vilka personer som de kan 

hänvisa anhöriga till. Detta leder till att det finns fler sätt att nå ut till eller 

fånga upp anhöriga än de sätt som anhörigstödet informerar om sin verksamhet 

på, till exempel foldrar på vårdcentraler eller information på hemsidan.  

 

Anhörigcentrum och demensteamet har alltså utvecklat och etablerat 

samverkan med flera olika parter. Men en part för anhörigstödet där det finns 

utrymme att utöka och förbättra samverkan är med Landstinget.  

 

 

5.4 Närhet 

En framgångsfaktor vad gäller samverkan är närhet och detta har betydelse 

både för anhöriga och personer som arbetar i angränsande verksamheter. 

Närheten påverkar den tid det tar för information att nå fram. Resultatet visar 

att anhöriga genom demensteamet snabbt kan få svar på frågor som ligger på 

biståndskontorets bord. Det samma gäller om de på biståndskontoret behöver 

svar på något som demensteamet kan tillhandahålla. Möjligheten att stöta på 

varandra underlättar samverkan men är inte avgörande. De kan ge varandra 

information som gör att de bättre kan bemöta människor. Att 

informationsutbyte sker snabbare kan således tänkas ha inverkan på anhöriga. 

Det kan antas påverka känslan att bli sedd eller bekräftad som anhörig, någon 

tar hand om frågorna direkt.  

 

Även om Frivilligcentralen inte längre har sitt kontor på Anhörigcentrum så är 

det bra att de har haft sitt kontor på Anhörigcentrum för det lade grunden till 

ett gott samarbete som består.  
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5.5 Flexibilitet i stödet 

Anhöriga befinner sig i olika livssituationer, de har närstående med olika 

demensproblematik och närstående har hunnit olika långt i sjukdomsförloppet. 

Därmed har anhöriga olika behov av stöd. Därför måste det vara ett flexibelt 

och i vissa fall individuellt anpassningsbart stöd. Något som framkommer i 

studien som inte tillhör resultatet är att generationstillhörighet kan antas 

påverka anhörigas behov. Respondenter menar att den generation som är äldre 

i dag har lovat i äktenskapet att ta hand om varandra och inte behöva skiljas. 

De kan antas göra allt i sin makt att sköta deras närstående i hemmet. Hur 

kommer det att se ut för kommande generationer? Med dagens 

familjekonstellationer kanske det finns en benägenhet att släppa tidigare, när 

inte de gemensamma barnen och det livslånga förhållandet finns. Då ställer det 

krav på anhörigstödet, vården och omsorgen till den närstående och tillgång till 

boenden. De två senare i bemärkelsen att de blir ett indirekt stöd till den 

anhörige. Det kan också vara en generationsfråga med benägenheten att ta 

emot hjälp. Hågkomsten av ålderdomshem och fattigvård kan ha påverkat 

denna benägenhet enligt några respondenter. Det tog fram till 1945 tills 

medborgare som mottog fattigvård fick fullständiga medborgerliga rättigheter 

(www.ne.se).  

 

Enligt demensteamet pågår en ständig utveckling vad gäller samverkan både 

med personer i angränsande verksamheter och anhöriga. Det finns alltid en ny 

väg att trampa upp och det är meningsfullt att aldrig nå fram utan vidare.  

Demensteamet är lyhörda för åsikter utifrån, bland annat har innehållet i 

utbildningen till viss mån förändrats över tid. De får nya fall att referera till. De 

har också ändrat från en till två utbildningsgrupper utifrån utvärderingarna 

som gjorts. Teamet är också öppet för nya kunskaper genom att de själva åker 

på utbildningar och nätverksträffar. Detta leder till att de kan bredda innebörd 

eller innehåll i begrepp, till exempel olika typer av demenssjukdom eller ny 

information om läkemedel. De menar också att det är viktigt att träffa de som 

de arbetar för. Det är utvecklande samtidigt som de praktiserar kunskapen. 

Detta kan antas bidra till att anhörigstödet inte stagnerat utan att det utvecklas 

och därmed är flexibelt. För att anhörigstödet ska kunna drivas på det sätt som 

görs idag så är kvällsarbete en förutsättning. Detta för att kunna tillgodose 

behovet av att hålla utbildningen för ”vuxna barn” och förvärvsarbetande 
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anhöriga så att de ska slippa ta ledigt från arbetet. Även tillfällen med gruppen 

”unga anhöriga” har genomförts utanför ordinarie arbetstid. Så trots att 

kvällsarbete inte finns i demensteamets arbetsbeskrivning går således anhörigas 

behov före.  

 

 

5.6 Avslutande kommentarer  

Behovet av anhörigstöd till personer med demenssjukdom finns i varje 

kommun. Men det är långt ifrån självklart att till exempel utbildningen finns i 

alla kommuner. Det har blivit mer aktuellt i och med att de nationella 

riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom gavs ut 2010 

(Socialstyrelsen, 2010). De rekommenderar att anhörigstödet bör ha någon form 

av utbildningsprogram. I denna aspekt så ligger Karlstads kommun i framkant 

som startade sin anhörigutbildning 2003.  

 

Det finns tre områden som är framträdande i resultatet från intervjuerna och 

fokusgruppen som är av betydelse för anhöriga enligt personer från 

angränsande verksamheter. Det första är att visa att det finns fler anhöriga som 

befinner sig i liknande situation som de själva. Det andra området är den ökade 

kompetensen anhöriga får genom kunskap och information. Det tredje området 

som är av betydelse, enligt personer från angränsande verksamheter, är den 

hjälp och stöd anhöriga kan få vid en livsomställning som en flytt eller en insats 

som avlastning kan innebära.  Läsaren ska komma ihåg att det är personer från 

angränsande verksamheter som har svarat hur de upplever att anhörigstödet 

har betydelse för anhöriga. Det säger således inget om hur anhöriga själva 

upplever det. Men enligt resultatet från enkätundersökningarna går det att 

bekräfta att även anhöriga upplever att två av områdena har betydelse. 

Resultatet visar att en av de största behållningarna enligt anhöriga med att gå 

utbildningen är att träffa andra i samma situation. Vilket alltså är ett av de tre 

stora områden som framkom i intervjuerna med personerna från angränsande 

verksamheter. Även området angående ökad kompetens är något som är av 

betydelse enligt anhöriga själva. Kunskap och information bidrar bland annat 

till en större förståelse för sjukdomen samt underlättar i bemötandet av den 

sjuke. Anhöriga anser också att de får information angående kommunens 
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anhörigstöd samt insatser och boenden för den närstående. Att kunskap och 

information bidrar till dessa faktorer bekräftar också vad personer från 

angränsande verksamheter antar att det bidrar till. Dessutom antar personer 

från angränsande verksamheter att kunskap och information samt att anhöriga 

får träffa andra i samma situation bidrar till att dessa anhöriga upplevs som 

tryggare och lugnare.  

 

Personer från angränsande verksamheter upplever att anhöriga som varit i 

kontakt med anhörigstödet också blir stärkta. De antar att utbildningen, 

kunskap och information samt att visa anhöriga att det finns fler i samma 

situation bidrar till att anhöriga blir stärkta. I enkätsvaren från 

anhörigutbildningen återfinns liknande beskrivning från anhöriga själva. 

Anhöriga menar att demensteamet genom sitt engagemang, lyhördhet och 

förståelse bidrar till att de känner sig sedda och därigenom skapas en 

”egenkänsla”. Utifrån Antonovskys resonemang angående KASAM (Antonovsky, 

1990) så kan det antas att anhöriga får bättre känsla av sammanhang efter att de 

deltar i anhörigutbildningen. Vilket i förlängingen gör att personer från 

angränsande verksamheter upplever dessa anhöriga stärkta, tryggare och 

lugnare.  

 

Det finns ett framträdande område som har betydelse för det egna arbetet 

enligt personer i angränsande verksamheter och det är att demensteamet ses 

som en resurs och komplement. Det har betydelse på flera sätt, bland annat är 

demensteamet en resurs och komplement vad gäller den egna kunskapen 

angående sjukdomen, de är ett stöd vid hembesök samt att de är bra 

samtalspartners. För en del av de som arbetar i angränsande verksamheter 

innebär arbetet att de har fokus på den som är sjuk och då känns det viktigt att 

teamet finns så att de kan hänvisa anhöriga dit.  

 

En aspekt som kan antas påverka resultatet är urvalet. Hade urvalet gjorts 

slumpmässigt ser resultatet förmodligen annorlunda ut. Men syftet är inte att 

fastställa huruvida personer i angränsande verksamheter upplever att 

demensteamets arbete har betydelse utan vilken betydelse ett sådant arbete kan 

ha för olika inblandade parter.  
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Om vissa insatser inte uppkommit i kölvattnet av utvecklingen av 

anhörigstödet, till exempel avlastning och trygghetsplats, så har 

biståndsbedömarna inte kunnat besluta om dessa insatser. Detta faktum är 

något som påverkar de som arbetar på biståndskontoret i sitt arbete och i 

förlängningen även anhöriga till personer med demenssjukdom. Dessa faktorer 

är något som inte påpekats i intervjuerna. Det kan ha sin orsak i att de 

biståndsbedömare som deltog i studien inte arbetat innan 1999 och därmed inte 

har möjlighet att jämföra med tiden innan ”Anhörig 300”.  

 

Inför summeringen av studien har författaren i samtal med demensteamet 

bland annat reflekterat över vilka förutsättningar som har krävts för att vara där 

de är idag. Demensteamet menar att de har haft en bra förståelse och ett gott 

stöd från den politiska ledningen, det vill säga vård- och omsorgsnämnden. De 

har även haft bra och lyhörda chefer. En annan förutsättning för utvecklingen 

av anhörigstödet och i förlängningen stödet till anhöriga till personer med 

demenssjukdom är att det har funnits stimulansmedel att söka för projekt och 

utvecklingsarbete. Ett värdefullt redskap enligt demensteamet som uppkommit 

från stimulansmedel är Anhörigcentrum. Demensteamet har samarbetat i över 

tio år och de menar också att ju längre man arbetar ju fler möjligheter ser man. 

Det är något som kommer med erfarenheten. Demensteamet menar också att 

en förutsättning är att de har fått kompetensutvecklats bra, de har under åren 

fått rustat sig med den kunskap de anser att de behöver.  
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6. Slutsatser 

Det kan konstateras att de uttalade målen angående anhörigstöd som beskrivits 

i verksamheten och dess utveckling stämmer bra överens med vad som 

framkommer i resultatet. Både vad gäller målen med stöd till anhöriga i stort 

och i förlängningen det stöd som riktas till anhöriga till personer med 

demenssjukdom.  

 

Kunskap och information kan antas ge effekter i många olika avseenden: 

 

- samhällsekonomiskt – anhöriga och närstående kan bo kvar hemma 

längre, under trygga omständigheter och med hjälp av hemtjänst.  

- folkhälsoperspektiv – säkra den anhöriges egen hälsa. 

- humanitärt – anhöriga blir förhoppningsvis bättre på att ta hand om och 

bemöta den som är sjuk.  

 

Upplevelsen av att information och kunskap har betydelse för anhöriga är något 

som både personer som arbetar i angränsande verksamheter och anhöriga själva 

upplever. Något som alltså demensteamet tillhandahåller, både genom 

anhörigutbildningen och också verksamheten som sådan. En annan del som 

demensteamet möjliggör genom sitt arbete är att anhöriga får träffa andra i 

samma situation. Detta är en faktor som är av betydelse för anhöriga, både 

enligt anhöriga själva och också vad personer från angränsande verksamheter 

anser.   

 

Kunskap och information kan också leda till att kravbilden hos 

samhällsmedborgarna ökar och det är därför viktigt att kommunen har resurser 

för att möta denna.   

 

Må Bra dagarna upplevs som positivt enligt anhöriga. Där får de en påminnelse 

om det kommunala stödet till anhöriga samt uppfriskning och fördjupning i 

demenskunskap. En andemening från enkäterna både från anhörigutbildningen 
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och också Må Bra dagarna är att det inte går att få för mycket kunskap eller för 

mycket tid att samtala och diskutera med andra anhöriga. 
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Utvecklingen av stöd till anhöriga 
för personer med demenssjukdom i  
Karlstads kommun

Victoria Lönnfjord, Kristina Wennstam & Eva Karlsson

Utvecklingen av stöd till anhöriga för personer 
med demenssjukdom i Karlstads kommun

Anhörigstöd i Karlstads kommun är en verksamhet som har funnits sedan 
december 1999. Sedan 2003 har samma personal, en anhörigkonsulent 
och en demenssjuksköterska, varit verksamma med olika uppgifter mot 
målgruppen anhöriga till personer med demenssjukdom. Det har förekommit 
en viss strukturerad uppföljning i form av enkla enkäter för de som deltagit i 
verksamheten. Samtidigt som personalen upplever att de samlat på sig mycket 
kunskap. Det fanns ett behov av att göra en form av bokslut och att samla all 
kunskap om verksamheten.

FoU Välfärd Värmland blev tillfrågade att genomföra en studie av det arbete 
som har bedrivits i verksamheten anhörigstöd för personer med demenssjukdom 
i Karlstads kommun. Studien som genomfördes var en rent deskriptiv studie av 
det arbete som bedrivits i anhörigstöd i Karlstads kommun och hur det arbetet 
uppfattats av anhöriga till personer med demenssjukdom och av personer som 
arbetar i angränsande områden.

Att dokumentera och skriftligen beskriva verksamheten av anhörigstöd kan vara 
viktigt ur flera synpunkter. En sådan rapport kan möjliggöra för andra kommuner 
att inspireras och ta del av hur en sådan verksamhet kan bedrivas. En skriftlig 
beskrivning kan även bidra till att säkerställa att den kunskap som erhållits i 
verksamheten tas tillvara för framtiden.

Följande rapport redovisar resultatet av denna studie av verksamheten anhörigstöd 
för personer med demenssjukdom i Karlstads kommun.

2012:4FoU-rapport

FoU-rapport



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     711
     396
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 81.00 %
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     1
     1
     0.8100
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20110907085227
       685.9843
       Statsformat
       Blank
       467.7165
          

     Best
     429
     264
     0.0000
     C
     1
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     114
     113
     114
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     114
     113
     114
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     114
     112
     57
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     114
     113
     57
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 462.35, 40.74 Width 71.33 Height 804.97 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         100
         CurrentPage
         108
              

       CurrentAVDoc
          

     462.3463 40.7444 71.3262 804.9666 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     96
     0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 90.43, 49.66 Width 42.03 Height 793.50 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         100
         CurrentPage
         108
              

       CurrentAVDoc
          

     90.4314 49.6602 42.0315 793.5034 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     96
     1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: cut top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     102
     101
     102
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     102
     101
     102
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     102
     100
     51
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     102
     101
     51
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: remove bleed info
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     0.0000
     810
     337
     0.0000
     Remove
            
                
         Both
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     102
     101
     102
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





