
 



 
 
Stöd och trygghet 
Den omsorg som utförs av familj, släktingar och vänner är 
mycket omfattande. Den beräknas vara två gånger så stor som 
samhällets insatser. Socialförvaltningen har skyldighet att 
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. (5 kap § 
10 SoL) 
Att vårda någon närstående är ofta ett tungt arbete som tar på 
krafterna,  
både psykiskt och fysiskt. Som anhörige kan man känna sig 
ensam, utan  
någon att ställa frågor till. 
 
 
 
 
 
Vad innebär anhörigstöd? 
Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska 
anhörigas fysiska och psykiska belastning. Den anhöriga kan 
genom stöd, avlastning samt redskap, för att kunna hantera 
situationen (t.ex. ökad kunskap, information och utbildning) få 
en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa  
kan minskas. Anhörigstödet är en förebyggande verksamhet 
och stödet, som ska vara individuellt anpassat, ska medverka 
till ökad livskvalitet för både den som vårdar (anhörig) och den 
som vårdas (närstående). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vad är målet med anhörigstöd? 
Målet med anhörigstöd är att höja livskvaliteten för den som 
står vid sidan om. Du som vårdar eller har omsorg om en 
närstående och idag inte har kontakt  med kommunen är 
välkommen att kontakta anhörigsamordnare för att få det stöd 
du behöver. 
 
 
Vilket stöd kan jag få? 
Du kan bl.a. få stöd med följande insatser  
• Någon som kan förmedla kontakter inom kommunen 
• Enskilda samtal  
• Anhörigträffar med andra i liknande situation 
• Hembesök för att prata om din situation 
• Föreläsningar för att öka kunskapen i olika intressanta 

ämnen 
• Avlösning 
• Avlösning kan ges både som bistånd med stöd av 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och med stöd av lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. 

 
Vem kontaktar jag? 
Om du eller någon du känner behöver stöd, förmedla namn och 
telefonnummer till anhörigsamordnare, som kontaktar dig eller 
berörd person. 
 
Anhörigsamordnare: 
Äldreomsorg 070-600 60 22 
Funktionshinderomsorg 070-570 34 48 
Epost anhorigstod@tingsryd.se 
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Telefonnummer som är bra att känna till 
 
 
 
Anhörigsamordnare: 
Äldreomsorg                                           070 - 600 60 22 
Funktionshinderomsorg                          070 - 570 34 48
    
Demenssjuksköterska                     0477-443 37 
 
 
 
Biståndshandläggare                               0477-443 55 
                                                                 0477-443 56 
                                                                 0477-444 16  
                                                                 0477-443 57  
                                                                
LSS handläggare   0477-442 97 
   0477-443 33 
 
Tingsryds kommun Medborgarkontoret   0477-441 00 
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