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Abstrakt

Syftet med denna studie var att beskriva hur biståndshandläggare och represen-
tanter för anhörigföreningar upplevde att anhörigvårdarnas behov av stöd tillgodo-
ses. I studien intervjuades fyra biståndshandläggare och tre representanter för an-
hörigföreningar. Personliga intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide
med olika frågeområden. Resultatet av denna studie visade att samtliga bistånds-
handläggare ansåg att kommunen till största delen kunde tillmötesgå de anhörigas
behov av stöd. Från anhörigföreningarnas sida ansåg man att samhället måste ta
mer hänsyn till anhörigas behov samt bli bättre på att informera anhöriga om deras
olika rättigheter. Resultatet visade också vilka stödformer kommunerna kunde er-
bjuda och dessa var avlösning i hemmet, växelvård samt dagverksamhet. Utöver
dessa önskade sig anhöriga även stöd i form av vägledning vid kontakt med myn-
digheter, samtal, anhörigcirklar samt fler dagligstugor där den närstående kan
vistas på icke förutbestämda tider.

Sökord: anhörigvård, anhörigomsorg, anhörigstöd, avlösning, avlastning, växe l-
vård, anhörigföreningar, social omsorg, biståndshandläggning.
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 I hela Europa pågår en befolkningsutveckling med ökande andel äldre personer. Även om

utvecklingen varierar, är trenden densamma i alla europeiska länder. Förändringarna i befolk-

ningsstrukturen utgörs av en markant ökning av antalet pensionärer och äldre, samtidigt som

det relativa antalet barn, ungdomar och yrkesverksamma personer minskar. Dessutom mins-

kar den totala befolkningen i Europa jämfört med den totala folkmängden i världen från 6,7

procent 1993, till beräknade 4,7 procent 2025 (Socialstyrelsen, 2001). Ur kommunal synvin-

kel är utvecklingen av äldre i de äldsta åldersgrupperna mest intressant, eftersom dessa i första

hand påverkar behovet av vård och omsorg. År 2001 var ca 464 200 personer eller 5,2 procent

av Sveriges befolkning 80 år och äldre och 2035 beräknas andelen ha ökat till 8 procent (SCB,

2002).

Även om utvecklingen inte leder till ett framväxande ”åldringssamhälle” antas dock i

framtiden att varje aspekt på samhälls- och familjeliv kommer att domineras av äldre männi-

skors behov. Som ett svar på denna utveckling har i stort sett alla europeiska länder valt att

införa en policy för kommunal vård- och omsorg, med den dubbla målsättningen att skapa

förutsättningar för äldre att bo kvar hemma när så är möjligt och samtidigt minska de offentli-

ga utgifterna. Detta förutsätter stora insatser från anhöriga och andra informella vårdgivare.

Det beräknas att 80 procent av den vård och omsorg äldre människor kommer att behöva

måste tillhandahållas av anhöriga. De anhörigas insatser är därför viktiga (Socialstyrelsen,

2001). Om anhörigas omsorg skulle upphöra så skulle den offentliga äldreomsorgen totalt

haverera (Hansson, Jegermalm & Whitaker, 2000).

Från den 1 januari 1998 gäller en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (SoL); anhöriga och

andra närstående bör få stöd och avlösning när de vårdar bland annat äldre. Bestämmelsen har

kommit till för att underlätta i de situationer som fortfarande i stor omfattning handlar om

omsorg som sker i det tysta (SFS 1980:620). Kommunen är en central aktör i den stödstruktur

som behövs för att anhörigvården ska kunna bedrivas under gynnsamma betingelser (Furåker

& Mossberg, 1997). Eftersom den nya bestämmelsen i SoL inte preciserar innehållet i stödet

till närstående så beror kvaliteten i mycket hög grad på den lyhördhet, de värderingar och den

förmåga till varierande lösningar som socialtjänstens företrädare visar i ord och handling

(SOU 1997:187).

Varje anhörigsituation är unik. Stödet måste kunna ”skräddarsys”, det innebär att stöd och

hjälp måste erbjudas med respekt och lyhördhet vilket kräver både kunskap och inlevelse. Att

som närstående acceptera ett ökat hjälpbehov kan vara svårt och ta tid, att få återkommande

erbjudanden om stöd ”i små steg” kan för många kännas bra och ger utrymme för viktig del-

aktighet i planering och genomförande av insatserna (Johansson, 2001).
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Det kan många gånger vara svårt att skilja de anhörigas behov av hjälp från det hjälpbehov

som den enskilde hjälpmottagaren har. Ofta innebär stödinsatser från samhällets sida direkt

till den äldre, det handikappade barnet, den psykiskt sjuke men indirekt även att de anhörigas

situation underlättas. Många gånger kommer de anhörigas hjälpbehov i skymundan, något

som också förstärks av den kluvenhet som finns i lagstiftningen, vilket måste uppmärksam-

mas av den som utreder hjälpbehoven. Det krävs också en samordning av befintliga resurser, i

kommunen, landstinget och av frivilliga krafter för att få till stånd ett fullgott anhörigstöd,

även anhörigföreningar kan vara till stor hjälp vid utformningen av stödet till anhöriga (Jo-

hansson, 2001).

Anhörigföreningarna tillvaratar anhörigvårdarnas intressen och vet många gånger vad an-

höriga efterfrågar. Biståndshandläggarna gör behovsbedömningen som ligger till grund för

olika stödåtgärder som anhörigvårdarna behöver. Syftet med studien är att beskriva hur kom-

munernas biståndshandläggare och representanter för anhörigföreningar upplever att anhörig-

vårdarnas behov av stöd tillgodoses.

Bakgrund

I detta kapitel beskrivs hur omsorgen av närstående utvecklats över tid, från att ha varit en

familjeangelägenhet till att bli ett samhällsansvar för att återigen bli en familjeangelägenhet.

Vidare beskrivs hur olika lagar inom det sociala området utvecklats från fattigvårdslag till

dagens socialtjänstlag samt hur frivilligorganisationer fungerar som ett komplement till kom-

munens socialtjänst. Därefter följer definitioner över olika begrepp som fortsättningsvis före-

kommer i texten, efter detta presenteras tidigare publicerad fakta kring anhörigomsorg samt

vilket ansvar som ligger hos kommunerna i frågor kring anhörigomsorg. Därpå avslutas med

en kort redogörelse över anhörigföreningarnas betydelse för den enskilde individen samt vad

projektet Anhörig 300 hittills resulterat i när det gäller utvecklingen av olika stödformer för

anhörigvårdare.

Historik och utveckling

Familjen och närståendes roll i vård och omsorg om äldre i Sverige vilar på en gammal tradi-

tion. Ett vanligt förfaringssätt under flera århundraden var att de äldre flyttade in i en så kallad

undantagsstuga eller fick ett rum på gården som överlåtits på ett av de vuxna barnen. Denna

relation närstående - vårdbehövande fortsatte fram till senare delen av 1800-talet. Det var

kvinnans, dotterns eller svärdotterns uppgift att svara för vården och omsorgen av de äldre. I
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samband med industrialiseringen försvårades kvinnornas möjligheter att ta hela ansvaret för

gamla och sjuka och kommunernas ansvar började successivt växa (Socialstyrelsen, 2000).

Fram till 1956 gällde fattigvårdslagen från 1918, den ersattes med en socialhjälpslag som

innebar att kommunerna fick ett ökat ansvar för socialpolitiken. Med rätten till socialhjälp

upphörde därmed vuxna barns skyldighet att försörja och vårda sina föräldrar (Odén1985,

1986). På individplanet innebar det att en person i behov av hjälp inte längre skulle vara ut-

lämnad till anhörigas godtycke utan få sin hjälp via samhället (Mossberg- Sand, 2000).

I takt med utbyggnaden av olika välfärdsanordningar fanns en föreställning om att famil-

jens fostrande-, vård- och omsorgsfunktioner skulle kunna tas över av samhället (Johansson,

2001). Under 1960- och 1970-talen expanderade äldreomsorgen i takt med att antalet äldre i

samhället ökade. Men i slutet av denna period började dock institutionsvården av äldre att

ifrågasättas. Dels kritiserades vårdens kvalitet ur olika perspektiv och dels ifrågasattes om

samhället hade råd att ta hand om det växande antalet äldre genom utbyggnad av institutioner

(Thorslund & Parker, 1994). Detta ledde till att institutionsplatserna minskade samt att kraven

på insatser för att underlätta för äldre att bo kvar hemma ökade (Socialstyrelsen, 1998b).

Det fanns en intention att kompensera minskningen av platser inom institutionsvården med

hembaserad vård och service, så skedde också, men inte i takt med de växande behoven. Re-

surserna koncentrerades till dem som var i stort behov av hjälp, medan de som tidigare fick

hjälp någon enstaka timme per vecka numera fick klara sig utan ( Thorslund & Parker, 1994).

Detta medförde en utveckling där anhöriga återigen fick ta ett större ansvar att bistå sina nä r-

stående (Szebehely, 1993).

I slutet på 1970- talet tillsattes en kommitté för att ge mer tydliga riktlinjer i frågor om an-

hörigvård. Bakgrunden till kommittén var att man tidigare intresserat sig ytterst lite för anhö-

rigas situation både vad gällde stödformer som effekter på familjen. Dåvarande statsrådet

Karin Söder sammankallade 1980 den kommitté som fick namnet Anhörigvårdskommittén.

Kommitténs uppdrag var att undersöka situationen för anhöriga samt att ge förslag till sam-

hällshjälp inklusive se över frågan om ekonomiskt stöd (Mossberg- Sand, 2000). Kommittén

ansåg att det direkta stödet till anhörigvårdarna kunde förbättras i olika avseenden till exempel

genom anställningsförfarande, möjligheter till regelbunden avlösning både för kortare och

längre perioder samt utbildning. En ökad satsning för att förbättra det psykosociala stödet till

anhörigvårdarna var angeläget. Ytterligare en viktig uppgift låg i att genom utbildning få fram

attitydpåverkan som ökade vårdpersonalens intresse för anhörigas situation inom vården

(SOU 1983:64, s 11). En annan huvudfråga som kommittén hade att ta ställning till gällde

behovet av och möjligheterna att införa ett system med ersättning från den allmänna försäk-
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ringen för vård i hemmet. Det systemet skulle gälla såväl för korta som längre perioder av

vård. Kommittén avstod emellertid från att föreslå införandet av ett sådant system eftersom

man såg problem med kostnaderna och svårigheterna att beräkna dessa (Mossberg- Sand,

2000). Anhörigvårdskommitténs förslag om förbättringar för anhöriga med vårdansvar har

funnits med i de förslag och förändringar som senare har gjorts inför de olika reformerna

inom äldre- och handikappomsorgen. I stort sett har man följt ursprungstexterna i regeringens

proposition Äldreomsorgen inför 1990-talet (1987/88:176), där poängteras kommunernas

skyldigheter att ge stöd och hjälp till anhöriga som, med eller utan betalning, vårdar någon

närstående.

Socialhjälpslagen som infördes 1956 ersattes 1982 av SoL som idag är den lag som styr

socialtjänstens verksamhet och täcker de tidigare sociallagarna för fattigvård/socialhjälp, bar-

navård och missbruksvård (Mossberg- Sand, 2000). Den 1 januari 1998 tillfördes ett nytt

stycke till 5 § SoL (SFS 1980:620) om stöd till anhöriga enligt följande: ”Socialnämnden bör

genom stöd och avlösning underlätta för den som vårdar närstående som är långvarigt sjuka

eller äldre eller som har funktionshinder”. Denna lydelse återfinns även i nya SoL (SFS

2001:453). Bestämmelsen i denna paragraf i SoL syftar till att markera vikten av att social-

tjänsten tar ansvar för att ge stöd till anhöriga som vårdar, men den är inte tvingande för

kommunerna och innehåller ingen precisering om hur stödet ska utformas (Seitl, 2000).

Vid sidan av kommunerna finns även andra aktörer (Socialstyrelsen, 1998c). Svenskarnas

deltagande i olika frivilligorganisationers verksamheter och medlemskap i sådana föreningar

är i betydande omfattning. Det finns en lång tradition i Sverige av samverkan mellan offentli-

ga och andra aktörer, vilket tog fart efter andra världskriget i det välfärdsprojekt som syftade

till att jämna ut orättvisor och förbättra livsvillkoren för alla beträffande bland annat kommu-

nal äldreomsorg (Lundström, 1996).

 Allra vanligast är att vara medlem i en förening med någon av inriktningarna sport, kultur

eller utbildning (Jeppson Grassman, 1993). Men man kan även vara medlem i en förening

med social inriktning, till exempel en anhörigförening. De mest aktiva inom detta område är

demensföreningarna som har sin tyngdpunkt på utbildningar och stödgrupper. Anhörigföre-

ningens betydelse för medlemmarna varierar och har olika funktion i olika medlemmars liv.

Ofta tycks den utgöra en länk i medlemmarnas sociala nätverk, och ge känslomässig och

praktisk stöd. Stödfunktionen är särskilt tydligt i de fall anhöriga uppfattar att deras intressen

är motsatta den offentliga vårdens och omsorgens. Samma sak gäller psykosociala behov som

man inte anser vara möjliga att tillgodose med avlönad hjälp, till exempel ömsesidigt stöd

(Forsell, 1998).
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Röda korset, PRO 1 och SPF2, men även en del församlingar, studieförbund med flera verkar

också vid sidan av kommunen. Röda korset är framför allt aktivt inom avlösning och vän-

tjänst, vilket innebär att medlemmarna besöker den äldre, är ett sällskap, utför enklare sysslor,

ledsagar den äldre. De anordnar även utbildningar och stödgrupper. Pensionärsorganisationer-

na kan erbjuda väntjänst och uppsökande verksamhet (Socialstyrelsen, 1998c).

Definitioner

I texten nedan har kursiv stil valts  att användas för de olika begrepp som beskrivs, detta för

att tydliggöra dem.

Omsorg beskrivs i socialpolitiken som något som omfattar människans livssituation och i lag-

stiftningen vill man därmed markera att hjälpen ska utgå från den enskilda människans förut-

sättningar; syftet är att skapa drägliga livsvillkor oberoende av vad vi kallar normalt eller

friskt (Mossberg- Sand, 2000).

Szebehely (1996) beskriver omsorgsbegreppet med tre innebörder, som praktiska sysslor

utförda med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engagerad person. Begreppet om-

sorg säger därmed samtidigt något om vad som görs, om relationen mellan de inblandade

parterna och om kvaliteten i det utförda arbetet.

Waerness (1996) definierar omsorgsarbete som omsorgen om de personer som enligt all-

mänt accepterade normer inte kan klara sig på egen hand. De sysslor som ingår i omsorgsar-

bete och i personlig service kan vara de samma (exempelvis matlagning), det som skiljer är

relationen mellan givare och mottagare. Waerness talar om omsorgsarbete när mottagaren är

oförmögen att själv utföra tjänsten, och om personlig service när mottagaren själv kan klara

sysslan.

Begreppet anhöriga kan definieras på olika sätt. I regel sker det genom att man klargör ett

visst, ofta nära, släktskapsförhållande mellan två personer. Ibland förekommer också att gran-

nar och vänner träder in i den anhöriges ställe och antar funktionen som anhörig. Med anhö-

rigomsorg/anhörigvård avses olika former av hjälpinsatser som ges av anhöriga till personer

som på grund av sjukdom eller funktionshinder behöver sådana i sin dagliga livsföring. For-

mell omsorg ges i huvudsak av kommuner, landsting och privata företag och där omsorgsgi-

varna är avlönade. Den informella omsorgen står familjen, annan släkt, vänner och/eller gran-

nar samt ibland frivilligorganisationer för. Med anhörigstöd (eller stöd till anhöriga) avses

                                                
1 Pensionärernas Riksorganisation; Sveriges största pensionärsorganisation med ca 400 000 medlemmar.
2 Sveriges Pensionärsförbund; Ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer
med över 220 000 medlemmar.
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olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den anhöriges

situation (Socialstyrelsen 2002b).

Anhörigomsorg

Den vård och omsorg som ges av någon anhörig är många gånger dold för samhället. Omfatt-

ningen av denna informella vård/omsorg gör att den offentliga vården får ses som ett kom-

plement till anhörigvården, inte tvärtom som man skulle kunna tro (Almberg & Jansson,

1994). Det finns inga exakta uppgifter på hur omfattande anhörigvården är, men en allmän

uppskattning är dock att ca 60 – 70 procent av vård och omsorg utförs av anhörig eller närstå-

ende (Svenska Kommunförbundet, 2002). Enligt Socialstyrelsen (1994) skulle en minskning

på enbart några procent av de insatser som anhöriga står för åstadkomma åtskilliga påfrest-

ningar på den offentliga vården.

Furåker & Mossberg (1997) har gjort en undersökning om anställda anhörigvårdare som

visar att de mest förekommande orsakerna till att hjälpbehov uppstår hos omsorgstagarna

framför allt är stroke, ”ålderdomssvaghet”, synskada, men efter skada/olycka, reumatisk sjuk-

dom, hjärt- och lungsjukdom, psykisk sjukdom och demenssjukdom. Andra vanligt förekom-

mande orsaker till vårdbehov är psykisk utvecklingsstörning, muskelsjukdom, cancer och MS

och det är inte ovanligt med flera sjukdomar hos samma person. Det har visat sig att anhörig-

vårdarna sällan får information om vare sig sjukdom eller sjukdomsförlopp utan att de genom

egen erfarenhet får lära sig hur de ska vårda sin anhörige (Johansson, 2001; Mossberg,1996).

Den största gruppen anhörigvårdare finns bland de äldre. Ofta är det en make eller maka

som ger den andra maken hjälp och stöd. En annan stor grupp av anhörigvårdare är döttrar

som hjälper sina föräldrar (Socialstyrelsen, 2000). Omsorgsfrågorna – kanske alldeles särskilt

omsorgen om de gamla – är idag liksom tidigare mer kvinnors än mäns ansvar. Både det for-

mella och informella omsorgsarbetet utförs till överväldigande del av kvinnor, i Sverige lik-

som i andra länder (Lingsom, Platz & Scebehely,1997).

Att kvinnor har den största bördan i omsorgssituationen har uppenbart att göra med hur

samhället ser ut och har sett ut. Könsroller och sociala normer bestämmer vem som bör ställa

upp. Uttrycket som ”kvinnor vårdar bäst” anslår en uttalad förväntan på såväl dottern, makan

som sonhustrun att ställa upp för sina anhöriga. Döttrar och sonhustrur har många gånger en

mångfacetterad roll. Samtidigt som de har egen familj, kanske med minderåriga barn, har

även en del omsorg om makens gamla föräldrar, som är orkeslösa och behöver hjälp (Alm-

berg & Jansson, 1994; Socialstyrelsen, 1998). Många kvinnor i den här situationen blir myck-

et utslitna och här finns en del förklaring till kvinnors ökade sjuklighet. Den tyngsta delen av
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anhörigvården, den psykiska pressen, syns dock inte alltid utanpå. Både inifrån kommande

krav och förväntningar från omgivningen gör att vissa kvinnor kan känna sig fångade i en

anhörigvårdsfälla (Socialstyrelsen, 1998).

Anledningen till att man blir anhörigvårdare

Det finns flera skäl till att en anhörig anställs som vårdare. Vanligen handlar det om ett om-

fattande vård- och omsorgsarbete, det vill säga personen behöver ständig hjälp och tillsyn.

Ofta har den anhörige redan utfört arbetet under lång tid innan anställningen. Men det kan

även vara så att den hjälpbehövande av olika skäl inte vill ha ordinarie hemtjänstpersonal i

hemmet (Mossberg, 1996).

Förståelsen av varför någon väljer att vårda är kanske också mer komplex. Nolan, Grant &

Keady, (1996) menar att det i alla familjer är fråga om en känslig och kraftfull process av fö r-

handling som påverkas av familjens historia i meningen livsberättelse och i biografisk me-

ning. Denna kontinuerliga förhandlingsprocess resulterar i åtagande, upplevelse av plikter och

skyldigheter över tid och där det hela tiden är fråga om balans och ömsesidighet i akt och me-

ning att bevara familjens oberoende. Avsikter och mål är då viktigare än uppgifterna. Dessa

processer tycks inte påverkas av kultur, etnicitet, ekonomi eller kön på något entydigt sätt.

Således menar författarna, finns det inga fixerande övertygelser om att ge och ta stöd. Det är

snarare en fråga om kontinuerlig balansering i vilken personer vill bevara för sig och för fa-

miljen ett visst mått av oberoende.

Utan anhöriga som tar hand om sina handikappade, sjuka och äldre anförvanter skulle en-

ligt Furåker & Mossberg (1997) det offentliga vård- och omsorgssystemet inte fungera. De

framhåller även att när en anhörig svarar för arbetet har detta flera betydelser för vårdsituatio-

nen. För det första innebär det att vårdgivare och vårdmottagare känner varandra väl och att

den förra är väl insatt i den senares förutsättningar och behov. För det andra finns det ofta

starka emotionella band mellan de båda. Man kan anta att dessa till övervägande del är av

positiva slaget, men känslomässiga relationer mellan människor är vanligen av komplex natur.

Förutom att vissa sjukdomar kan utgöra starka maktmedel finns det en maktaspekt i själva

relationen. För det tredje kan det i vårdsituationen finnas inslag av bundenhet och tvång.

Vårdgivaren kan uppleva att hon eller han inte kan avstå ifrån att ta på sig uppgiften som vår-

dare. En sådan bundenhet får återverkningar på den vård som ges. För det fjärde är tidsdimen-

sionen av stor betydelse, speciellt om den anhörige bor tillsammans med den som vårdas, ar-

betstiden har då inget slut. När det gäller åldriga vårdare är det, för det femte, inte ovanligt

med egna krämpor och kanske egna vårdbehov .
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För många innebär vårdgivarsysslan att umgänget med vänner och bekanta minskar. Många

berättar att man blir ensam och isolerad från andra. Ofta sträcker sig vårdsysslan över många

år. För en del innebär vårduppgiften faktiskt att de ger upp sitt eget liv för att bistå en annan

person (Socialstyrelsen, 1998). Sakta har man vuxit in i vårdarrollen utan att fundera över vad

den innebär beträffande fysisk, psykisk och social hälsa för egen del. Det kan vara svårt att be

om hjälp, man vill fortsätta att ha ett ”eget familjeliv” utan insyn från andra. Att be om hjälp

innebär att integriteten och självkänslan hotas. Det är viktigt att man som anhörig vårdar så

länge det går bra och inte hur länge som helst  även om man en gång lovat att stötta varandra i

nöd och lust (Almberg & Jansson, 1994).

Att ta emot stöd

Ett ofta återkommande tema i de anhörigas berättelser är att man känner sig ”bunden” i sin

hjälpgivarroll. Man känner ett dygnet runt ansvar som man sällan eller aldrig kan koppla av

ifrån. Bundenheten påverkas starkt av vilket hjälpbehov den anhörige har. Är den anhörige

vårdtagaren i ständigt behov av hjälp med de dagliga sysslorna så blir hjälpgivaren bunden att

alltid finnas till hands (Socialstyrelsen, 1998). Även om det egentligen vore möjligt att lämna

den hjälpbehövande ensam för en stund eller att lämna över ansvaret till någon annan, så gör

man inte det. Ofta litar man inte på att andra kan ge samma omsorg som man själv ger och då

tackar man nej till hjälp från till exempel hemtjänsten i kommunen. Eller så känner man inte

till att sådan hjälp går att få. Många har faktiskt upplevt att ”andras vård” inneburit en försäm-

ring (exempelvis vid vistelse på institution). Det kan också vara så att man upplever att man

sviker sin anhörige om man lämnar över ansvaret till någon annan. Den hjälpbehövande stäl-

ler kanske krav på att just den anhörige alltid skall finnas till hands. I mycket liknar situatio-

nen en omvänd föräldra- barnrelation, som kan vara svår att acceptera för bägge parter (Soci-

alstyrelsen,1998).

 När vårdarna avstår från stöd eller är kritiska mot det stöd de tar emot är det oftast för att

insatserna har erbjudits med endast vårdarens situation för ögonen. Den sjukes behov av me-

ningsfull sysselsättning har inte uppmärksammats utan stödet har av anhörigvårdarna uppfat-

tats som alltför ensidigt inriktat på att befria vårdaren från vårdarrollen. För vårdaren är det

mycket viktigt att den vårdade trivs och mår bra. Det är bara då de erbjudna insatserna kan

innebära en riktig avkoppling för vårdarna. Ofta saknas en förståelse för vårdarens och den

sjukes komplexa helhetssituation. För att korttidsboende, dagverksamhet, avlösning i hemmet

eller hemtjänst ska fungera som stöd för anhöriga som vårdar krävs dock inte särskilt omvä l-

vande förändringar. Det handlar om ganska anspråkslösa men individuella anpassningar. In-
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satserna måste erbjudas med hänsyn till både vårdarens och den sjukes rutiner, behov och

önskemål, och med syftet att möjliggöra en meningsfull tillvaro för bägge parter (Socialstyrel-

sen, 2002).

Mossberg (1996) har genomfört en undersökning där syftet varit att lyfta fram de pensione-

rade anhörigvårdarnas situation och visa vad deras arbete innebär samt hur pensionärstillvaron

kan te sig. Resultatet har visat att när det gäller upplevelsen att vara anhörigvårdare finns en

markant skillnad mellan yngre och äldre. Det är bland annat färre av de äldre som upplever

oro och ängslan, bundenhet och skuldkänslor men fler som uppger att de upplever irritation

och nedstämdhet. De positiva sidorna som ofta är en förutsättning för att orka med arbetet

visar en skillnad beroende på ålder. I takt med att anhörigvårdarna blir äldre minskar dessa

sidor drastiskt. Det är färre bland de som är över 65 år som känner tillfredställelse, uppskatt-

ning och glädje jämfört med de som är under 65 år. Även de psykiskt tunga sidorna av anhö-

rigvården ökar för äldre vårdare, ett exempel kan vara att de äldre vårdarna har något högre

krav på sig från vårdtagarens sida om att finnas till hands. De som är yngre anhörigvårdare,

under 65 år, har lättare att lita på andras hjälp till exempel hemtjänst personal än de som är

äldre, över 65 år.

Kommunens ansvar

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och hjälp

de behöver. Till socialnämndens uppgifter hör att svara för omsorg och service, upplysningar,

råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver

det (SFS 2001:453). För att få hjälp från samhället måste en behovsbedömning göras. Som

myndighetsutövare skall den person i kommunen som är utsedd för denna uppgift, en bi-

ståndshandläggare, göra en utredning och undersöka behovet enligt socialtjänstlagens para-

graf om bistånd (Mossberg- Sand, 2000). Biståndshandläggare stöder sitt arbete på Socia l-

tjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).3 Denne

prövar om en enskild kommuninvånare är berättigad till bistånd samt gör uppföljningar av hur

beviljat stöd fungerar (www.yrken.ams.se). I denna bedömning avgörs hur många timmar per

vecka han eller hon blir beviljad hjälp och i de fall en anhörig är villig att utföra arbetet och

bedöms som lämplig skrivs ett kontrakt med den anhörige som får betalt för dessa timmar.

Kommunen kan också välja att anlita en anhörig som uppdragstagare, utifrån fastställt vård-

behov utbetalas i det fallet ett visst belopp per månad. Anställningen kan betraktas som en

                                                
3 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387).
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timanställning som vårdbiträde i hemtjänsten men med den skillnaden att den anhörige enbart

har förbundit sig för vård av den anhörige. Den som får hjälp räknas som hemtjänstens hjälp-

tagare oavsett om en anhörig eller ett vårdbiträde utför arbetet, och han eller hon betalar ordi-

narie hemtjänstavgift till kommunen för den tid som blivit bestämd. Såväl vårdbiträden som

anhörigvårdare har samma person som arbetsledare och närmaste chef (Mossberg- Sand,

2000).

Ekonomisk ersättning

Möjligheten för anhörigvårdare att få ekonomisk ersättning har funnits sedan 1960- talet och

var en följd av att samhället ville förbättra situationen för anhöriga med vård ansvar. Det finns

flera olika former av ersättning. Kommunal anställning som närståendevårdare är en av dessa

former, andra ekonomiska ersättningar är vårdbidrag och anhörigbidrag. Det är antingen

kommunen eller Försäkringskassan som står för ersättningen (Mossberg- Sand, 2000). Det

som utmärker de anställda anhörigvårdarna är att de har ett anställningsförhållande och att

kommunen är arbetsgivaren. Genom anställningsförhållandet har de lön och sociala förmåner

som följer med lönearbete. Anhörigvårdarna är vanligen anställda som närståendevårdare och

deras anställningsvillkor ska enligt statliga rekommendationer vara likvärdig med de kom-

munalt anställda vårdbiträdenas anställningsvillkor (Mossberg- Sand, 2000). I de flesta kom-

muner upphör anställningen när vårdaren blir pensionär. I vissa kommuner ersätts de pensio-

närer som utför ett omfattande vårdarbete med så kallat anhörigbidrag som är skattefritt. Det

är få anhörigvårdare, oavsett ålder som har heltidsanställning (Mossberg, 1996).

Det finns inga enhetliga regler när det gäller den kommunala ersättningen för anhörigvård.

Således varierar villkoren för ersättning, ersättningens storlek och handläggningsrutinerna

avsevärt mellan kommunerna. Antalet personer som får ekonomisk ersättning av kommunen

för vård av närstående minskar år från år. År 1996 erhöll drygt 9 000 personer någon form av

ekonomisk ersättning för sina vårdinsatser. Detta kan jämföras med situationen vid 1980- ta-

lets början då drygt 20 000 personer erhöll ekonomisk ersättning i olika former (Socialstyrel-

sen, 1998).

De anhöriga utgör en oerhört betydelsefull resurs inom vården av de gamla och sjuka. De

flesta som har någon närstående med hjälpbehov utför ett omfattande omsorgsarbete utan att

vara anställda, eftersom det gäller en anhörig är det vare sig självklart eller lätt att se det som

ett arbete som kan avlönas. Det är inte heller självklart att känna till möjligheten att få anställ-

ning (Mossberg- Sand, 2000). Enligt gerontologen Lennart Johanssons beräkningar utförs

faktiskt största delen av omsorgsarbetet av anhöriga utan betalning (Rinnan & Sylwan, 1994).
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Olika former av anhörigstöd

Stödet till anhöriga kan variera från kommun till kommun, de vanligaste formerna är enligt

socialstyrelsen (2002):

• Dagverksamhet – ger vårdaren möjlighet till avlösning från vårdansvaret fyra till sex tim-

mar per dag, några dagar i veckan, samtidigt som den som är sjuk ska få möjlighet till ak-

tiviteter, sysselsättning och en social kontaktpunkt utanför hemmet.

• Växelvårdsboende – innebär för vårdaren att den vårdade vistas utanför hemmet dygnet

runt en period, vanligtvis en eller två veckor.

• Hemtjänst – innebär att vårdaren får stöd genom att bli avlöst i hemmet från vissa över-

enskomna arbetsuppgifter till exempel städ, tvätt och personligomvårdnad som bad, dusch

och hjälp till toalett.

• Avlösning i hemmet – innebär att en personal från kommunens hemtjänst eller annan or-

ganisation för några timmar övertar vårdansvaret från den ordinarie vårdaren.

• Andra viktiga former av stöd kan vara tekniska hjälpmedel, färdtjänst och trygghetslarm.

Anhörigföreningar

Förutom det stöd som tillhandahålls av kommunen finns även anhörigföreningar att vända sig

till. Anhöriga till vård- och omsorgsbehövande bildar föreningar för att de upplever problem

som är svåra eller omöjliga att lösa på befintliga vägar. Dessa problem och därmed tillhörande

behov kan ses som föreningens drivkrafter. En tolkning av anhörigföreningens roll i med-

lemmars liv är att den förstärker eller ersätter ett försvagat nätverk. Anhörigföreningar tillva-

ratar de närståendes intressen och arbetar bland annat för att sprida kunskaper om olika sjuk-

domar och handikapp. Föreningarna försöker även påverka beslutsfattare på lokal och central

nivå, samt finna nya vägar och former för att tillgodose behov av vård och stöd där offentliga

alternativ minskats eller saknas (Forsell, 1998).

Anhörig 300

I december 1998 anslog svenska riksdagen ett särskilt stimulansbidrag på 100 miljoner kronor

i tre år (1999-2001) – ”Anhörig 300” för att kommunerna, i samverkan med anhöriga och

frivilligorganisationer, ska kunna genomföra insatser riktade mot anhöriga och andra närstå-

ende till äldre, funktionshindrade eller långvarigt sjuka. De anvisade medlen var avsedda att

påskynda utvecklingen av olika stödformer för anhörigvårdare. Inriktningen på arbetet skulle
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vara att åstadkomma en varaktig kvalitetshöjning i det stöd som kommunerna erbjuder anhö-

riga och närstående (Socialstyrelsen,1999).

Socialstyrelsen har under åren 1999-2001 haft i uppdrag att administrera, stödja och därtill

följa upp och utvärdera Anhörig 300. I uppföljningsarbetet har samtliga kommuner och läns-

samordnare tillställts årliga enkäter, i vilka man har ombetts att beskriva hur kommunen har

arbetat med anhörigstödet och resultatet av det. Med utgångspunkt i kommunernas redovis-

ningar kan man konstatera att trots en trög start på arbetet har både nya stödformer tillkommit

och gamla stödformer innehållsmässigt utvecklats och spritts till flera kommuner.

Ett exempel är möjligheten att få avlösning från vårdsysslan i det egna hemmet. Denna

stödform har under projektet utvecklats så att den i stor utsträckning nu kan lämnas kostnads-

fritt och ibland även utan biståndsbeslut. Anhörigcirklar som tidigare enbart fanns för anhöri-

ga till demenssjuka, finns nu även för andra grupper av anhöriga.

I Anhörig 300 arbetet har vidare ett flertal kommuner funktionen ”anhörigkonsulent” eller

”anhörigstödjare” utvecklats, det vill säga en särskild personal som har till uppgift att stödja

anhöriga. På motsvarande sätt har träffpunkter och anhörigcentra tillkommit i mer än hälften

av kommunerna under de gångna åren.

Anhörig 300 har betytt mycket för utbildning av personal framför allt när det gäller bemö-

tande av anhöriga, men anhöriga har också fått utbildning i till exempel  sjukdomstillstånd.

Kommunernas anhörigstöd riktas främst till anhöriga som vårdar äldre. Efter hand har stöd till

anhöriga som vårdar funktionshindrade eller sjuka i lägre åldersgrupper blivit vanligare i

kommunerna. Riktat anhörigstöd specifikt till anhöriga till vårdbehövande invandrare har

också utvecklats i cirka 10 procent av kommunerna. Anhörig 300 har medfört att anhörigas

vård- och omsorgsinsatser för äldre, sjuka och funktionshindrade har synliggjorts. Likaså har

kommunerna, ofta i samarbete med frivilligorganisationerna, byggt ut stödet till anhöriga.

Anhörigstödet har idag en helt annan bredd och variationsrikedom än tidigare. Det kvarstår

dock att utveckla kvaliteten i de olika stödinsatser som erbjuds (Socialstyrelsen, 2002 c).

Metod och urval

Studien är baserad på en kvalitativ metod med personliga intervjuer. Enligt Holme & Solvang

(1997) är det centrala vid kvalitativ metod att man genom olika typer av datainsamling kan

skapa en djupare förståelse av det problemkomplex man studerar. Kvalitativ intervju är en

metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting

(Starrin & Renck, 1996). Vid en kvalitativ undersökning är det sällsynt med en totalundersök-
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ning utan man gör urvalsundersökningar och vid analysen försöker man utifrån ett litet mate-

rial tränga in i problematiken (Svenning, 1999).

Innan starten av studien har denna blivit godkänd ur forskningsetisk synpunkt av lärare vid

Institutionen för hälsovetenskap i Boden. Enligt Andersen (1998) finns det en rad etiska regler

som man som forskare bör följa när man ska genomföra ett forskningsprojekt. Som exempel

nämner han Humanistisk- Samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) fyra huvudkrav:

De berörda skall informeras om forskningsuppgiftens syfte, de bör upplysas om att deltagan-

det är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan, uppgifter skall finnas med om att

alla i undersökningen ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet det vill säga

att alla uppgifter som kommer fram skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt

att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående samt att de uppgifter som kommer

fram om enskilda personer endast får användas för forsknings ändamål. Under vårt arbete

med studien har hänsyn tagits till dessa etiska regler (bilaga 1 och 2).

I studien har två Norrbottenskommuner ingått där målgruppen varit biståndshandläggare

och anhörigföreningar. Anledningen till att vi vänt oss till två kommuner har varit att få ett

bredare perspektiv på studien. Vid urval av intervjupersoner har ingen hänsyn tagits till ålder,

kön, antal år i yrket som biståndshandläggare eller hur länge man varit medlem i anhörigföre-

ningen. Från början var målsättningen att intervjua två biståndshandläggare som enbart ansva-

rade för biståndsärenden i centralort samt två som ansvarade för biståndsärenden på lands-

bygden. Denna målsättning fick vi dock ändra på då det visade sig att två av biståndshandläg-

garna ansvarade för biståndsärenden både i centralort och landsbygd. När det gäller anhörig-

föreningarna var deras verksamhet koncentrerad till centralorten i respektive kommun, där-

med föll det sig så att de representanter från föreningarna som deltog i studien var bosatta i

centralorten. Orsaken till att studien koncentrerats till anhöriga som ger omsorg till äldre när-

stående beror på att yngre personer, under 65 år, med ett mer omfattande omsorgsbehov har

möjlighet att ansöka om personlig assistans via LSS.

Till att börja med kontaktades ansvariga chefer för biståndshandläggarna för att få tillåtelse

att genomföra intervjuer. Kontakt togs även med ordförande i anhörigföreningarna för att få

namn på representanter som kunde tänkas medverka i studien. Dessa fick en muntlig beskriv-

ning av studien och syftet med den och via dem fick vi sedan namn och telefonnummer till

personer som vi kunde kontakta.

Kontakt togs sedan med de föreslagna personerna per telefon och de fick information om

studien och dess syfte. Ett informationsbrev (bilaga 1 och 2) skickades till var och en för att

de skulle ha möjlighet att läsa igenom det i lugn och ro innan de bestämde sig för om de var
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villiga att delta i en intervju. Efter några dagar togs en ny kontakt med de berörda och tid och

plats bestämdes för intervjuerna.

Intervjupersonerna fick bestämma när och var intervjuerna skulle ske. Tre av intervjuerna

är genomförda på intervjupersonernas arbetsplatser, en i intervjupersonens hem, en intervju är

gjord via en högtalartelefon, en genomfördes i en föreningslokal och en intervju är gjord i en

för båda parter neutral miljö. Vår förhoppning var att få genomföra fyra intervjuer med repre-

sentanter för anhörigföreningar men det blev bara tre intervjuer på grund av att vi enbart lyck-

ades etablera kontakt med tre personer. Med biståndshandläggarna kunde vi genomföra fyra

intervjuer som var planerat från studiens början.

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med frågor som knöt an till studiens syftesfo r-

mulering (Kvale, 1997). Frågorna var uppdelade i olika områden med öppna svarsalternativ

med möjlighet att ställa följdfrågor (bilaga 3 och 4). Innan intervjuerna påbörjades tillfrågades

de berörda intervjupersonerna om bandspelare fick användas. Samtliga utom en gav sin tillå-

telse till att intervjun spelades in (jfr Andersen, 1998). Vid intervjun med den person som av-

böjde att få intervjun inspelad fördes anteckningar av oss båda. Intervjuerna tog mellan 25- 60

minuter att genomföra och vi deltog båda två vid samtliga intervjutillfällen, vi turades även

om att ställa frågor och föra stödanteckningar. De bandade intervjuerna skrevs ut ordagrant,

vilket gjordes samma dag eller dagen efter intervjutillfället. Vid intervjun där enbart anteck-

ningar fördes jämfördes dessa, sammanfördes och skrevs ut på nytt. Resultatet från intervju-

erna har sedan jämförts med vad som framkommit vid tidigare forskning kring ämnet. Vid

tolkning av materialet har syftet funnits i åtanke under hela processen, vilket inneburit att

material som inte varit relevant i förhållande till studiens syfte därmed sållats bort (jfr Kvale,

1997, s. 171). I resultatdelen användes citat för att förstärka och öka förståelsen i det som

framkom vid intervjuerna. Vi valde att enbart ta med citat från intervjuerna med representan-

terna för anhörigföreningarna, eftersom citaten förutom att ge en djupare förståelse för pro-

blematiken, även bekräftade det som tidigare fanns skrivet om anhörigvård.

Av de personer som intervjuades var två biståndshandläggare som enbart arbetade med bi-

ståndshandläggning samt två biståndshandläggare som arbetade med både biståndshandlägg-

ning och arbetsledning. Av dessa fyra personer hade en enbart hand om centralort, en hade

enbart landsbygd och två stycken hade hand om både centralort och landsbygd. Yrkeserfaren-

heten bland dem skiftade från två och ett halvt år till åtta år. I anhörigföreningarna intervjua-

des tre personer i form av representanter för föreningen. De hade kommit i kontakt med anhö-

rigföreningen av olika orsaker, antingen i form av att en nära anhörig eller någon annan när-
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stående drabbats av sjukdom. Av de tillfrågade personerna hade två personer själva vårdat en

nära anhörig.

Metoddiskussion

I samband med att intervjuguiden utformades delades frågorna in under olika kategorier vilket

visade sig vara till stor fördel då intervjuerna skulle analyseras. Vid genomläsning av materi-

alet fann vi ganska omgående mönster i svaren från de intervjuade, just på grund av den kate-

gorisering som gjorts då intervjuguiden konstruerades.

Med tanke på att endast sju personer ingått i vår studie kan man inte dra några generella

slutsatser av resultatet. Bearbetningen av intervjuerna gav oss dock ett rikt material som visa-

de på många likheter med vad som tidigare skrivits kring ämnet. Intervjuguiden som användes

vid intervjutillfällena presenterades för intervjupersonerna först vid intervjutillfället. De hade

därför inte någon möjlighet att förbereda sig på vilka frågor som skulle besvaras. Svaren hade

kanske kunnat bli mer uttömmande ifall personerna fått tillgång till intervjuguiden tidigare

och på så sätt kunnat förbereda sig inför intervjuerna.

Enligt Kvale (1997) ställs höga krav på intervjuarens skicklighet vid intervjuer genom att

kunna behärska konsten att samtala, lyssna och ställa rätt följdfrågor. De svagheter som vi tror

kan finnas i metodvalet är förmågan att ställa relevanta frågor samt lämpliga följdfrågor. För-

delar med att använda sig av personliga intervjuer är att man under intervjuns gång kan för-

tydliga samt förklara frågorna ifall oklarheter skulle uppstå. Dessutom får man en närmare

kontakt med intervjupersonen till exempel kroppsspråk och annat som kan förmedlas av sin-

nena, vilket ej är möjligt om man använder sig av enkäter (Svenning, 1999).

Resultat och analys

I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna, där varje avsnitt inleds med en presen-

tation av vad som framkommit vid intervjuerna med biståndshandläggarna åtföljt av resultaten

från anhörigföreningarna. Några citat har använts för att förstärka det som framkommit vid

intervjuerna. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning.

Anhörigvårdens omfattning

Som tidigare beskrivits i bakgrunden hjälper många anhöriga sina närstående utan att vara

formellt anställda av kommunen och får därmed ingen ekonomisk ersättning för sitt arbete.

I de två kommuner som ingått i denna studie framkommer att antalet anställda anhörigvår-

dare varierar. Biståndshandläggarna kan inte med säkerhet uppge hur många anställda anhö-
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rigvårdare det finns i kommunen. Orsaken till detta är att de ansvarar för olika distrikt i kom-

munen och kan därför inte redogöra för antalet anhörigvårdare som ingår i andra distrikt än de

som de själva har ansvar för. En av biståndshandläggarna i den ena kommunen uppskattar

antalet anställda anhörigvårdare till någonstans mellan 30 till 40 personer i hela kommunen.

Hon är dock inte helt säker eftersom antalet varierar, ibland är det fler och ibland färre. De

övriga tre uppger att de har mellan 5 till 15 anställda anhörigvårdare i sina distrikt. Samtliga

biståndshandläggare uppger också att det utöver de formellt anställda anhörigvårdarna finns

ett stort mörkertal när det gäller antalet anhöriga som sköter om sina närstående, så kallade

informella omsorgsgivare. Det rör sig då främst om äldre makar som gör ett omfattande arbete

utan ersättning från samhället sida.

Representanterna för anhörigföreningarna kan inte säga hur många av deras medlemmar

som är anställda anhörigvårdare, men många av dem har ett förflutet som anhörigvårdare.

Flertalet av dem har under många år skött om sin make/maka i hemmet men så småningom

har situationen blivit för betungande och deras närstående har fått flytta till en annan boende-

form, till exempel  ett gruppboende för demenssjuka. En del av dem som skött om sina nä r-

stående har inte haft någon formell anställning, varför man många gånger inte identifierat sig

själv som anhörigvårdare. En äldre kvinna som skött om sin make i många år beskriver detta

på följande sätt:

… men jag har inte varit anhörigvårdare…så där så att jag har haft någonting för
det…han har bott hemma och jag har aldrig ens tänkt att jag ska börja jobba eller begära
någon ersättning…och  jag vet inte om man får när man är man och hustru...

Utöver de formellt anställda anhörigvårdarna i kommunerna framkom det vid intervjuerna att

det även finns ett stort mörkertal av informella anhörigvårdare, främst äldre makar som utför

ett omfattande arbete i det tysta. Flera av dem kanske inte heller tänker på att de skulle kunna

begära ekonomisk ersättning för arbetet, just för att de inte ser sig själva som anhörigvårdare.

Omsorg om varandra ser man som någonting naturligt, ingenting som man skulle begära eko-

nomisk ersättning för eftersom man lever tillsammans i ett gemensamt hem.

Orsaker till att anhöriga anställs som anhörigvårdare

Biståndshandläggarna som deltog i studien tillfrågades om skälet till varför man  anställer

anhöriga som vård- och omsorgsgivare. Svaren som framkom visar på flera olika anledningar

till detta. I de fall där den ena makan/maken lider av någon demenssjukdom är det en bättre

lösning att anställa den andra hälften än att anlita hemtjänsten. Obekanta människor skapar

förvirring för den demenssjuke, att ha en anhörig som omsorgsgivare ger däremot trygghet.
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En annan anledning till att anhöriga anställs som omsorgsgivare är att det utanför tätorten kan

vara svårt att tillgodose omsorgsbehovet med hemtjänst. Långa avstånd och svårigheter att

tillgodose nattillsyn gör att man väljer att anställa anhöriga istället. En tredje orsak till att an-

ställa anhöriga som omsorgsgivare är vård vid livets slutskede. Då är det ofta de närstående

själva som önskar att ha någon i familjen som anhörigvårdare. I avvaktan på utredningar med

långa handläggningstider kan det vara en bra lösning att tillfälligt anställa anhöriga som om-

sorgsgivare för att inte den närstående skall komma i kläm. Det rör sig främst om barn i behov

av LSS insatser. En av biståndshandläggarna anger att man för något år sedan gav anställning

till alla som var intresserade av att bli anhörigvårdare. Orsaken till detta var att man hade svårt

att tillgodose behovet av hjälp i hemmet med de resurser som fanns i hemtjänsten. Idag är

läget annorlunda eftersom det finns tillgång till personal och därför anställs inte anhörigvårda-

re i samma utsträckning.

Anhörigföreningarnas representanter tror att den största anledningen att man som anhörig

väljer att bli anhörigvårdare beror på de äktenskapliga löftena man en gång lovat varandra, att

älska i nöd och lust. En av de intervjuade beskriver det så här:

…inte kan man lämna ifrån den person som man lovat att älska i lust och nöd…så kär-
leken är den största anledningen…

En annan av de intervjuade tror att det inte finns någon särskild anledning till att bli anhörig-

vårdare, det faller sig rätt naturligt att man tar på sig det ansvaret. Detta bekräftas också av

Almberg & Jansson (1994), de beskriver hur man successivt växer in i vårdarrollen utan att

fundera vad det innebär för egen del. De nämner även att de äktenskapslöften som man en

gång givit varandra har en stor betydelse i sammanhanget.

När kommunen väljer att anställa anhöriga tar de förutom den närståendes omsorgsbehov

även hänsyn till den närståendes önskemål. Av dem som vårdas i livets slutskede kan det

många gånger vara en trygghet att ha en anhörig vid sin sida. Vid demenssjukdom är det lug-

nare och tryggare att ha någon som man känner igen som omsorgsgivare när man inte längre

klarar av sin dagliga livsföring på egen hand. Geografiska avstånd kan också påverka beslutet

att anställa anhöriga som omsorgsgivare, främst då det gäller glesbygd. Varför man väljer att

bli anhörigvårdare beror många gånger på det äktenskapslöften man en gång givit varandra.

Anställningsvillkor

De som idag är anhörigvårdare är oftast äldre människor, där make eller maka ger den andra

maken hjälp och stöd. Döttrar utgör en annan stor grupp av anhörigvårdare (Socialstyrelsen,

2001b). Detta bekräftas också av vad som framkommer vid intervjuerna, av både bistånds-
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handläggare och representanter för anhörigföreningarna. Den vanligaste relationen mellan

anhörigvårdare och omsorgstagare är make/maka, men även samboförhållanden kan före-

komma, därefter kommer barn och barnbarn.

Den genomsnittliga åldern bland medlemmarna i anhörigföreningarna är ca 60 år. Bland

dem som är formella anhörigvårdare, det vill säga anställda av kommunen, ligger medelåldern

kring 45 till 50 år. Vid enstaka fall kan även yngre personer förekomma. Orsaken till att me-

delåldern är relativt låg bland anhörigvårdarna är att man sällan anställer personer över 65 år,

detta förekommer dock ibland. I en av kommunerna uppger biståndshandläggarna att man kan

anställa en person som är över 65 år, men då måste först ett beslut tas i socialnämnden. Anhö-

rigvårdaren anställs då under ett så kallat PAN- avtal, det vill säga detta gäller för den som

saknar omvårdnadskompetens eller inte ställer sig till förfogande för andra arbetsuppgifter.

Anställningen upphör då vårduppdraget upphör eller då arbetsgivaren har särskilda skäl att

säga upp anställningen. Anställningstid enligt detta avtal ger inte företrädesrätt till ny anställ-

ning. I den andra kommunen uppger biståndshandläggarna att en anställning som anhörigvår-

dare kan fortsätta även efter det att man fyllt 65 år, förutsatt att personen var anställd innan

65-årsdagen. Ersättningen för det arbete man utför utgår då i form av en arvodesersättning.

Denna ersättning erhåller man fortlöpande varje månad så länge man vårdar den närstående i

hemmet. Ersättningen är inte skattepliktig och benämns av Socialstyrelsen (1998) som anhö-

rigbidrag. Enligt Socialstyrelsen saknas det enhetliga regler i kommunerna när det gäller er-

sättningen för anhörigvård, således kan variationsbredden vara stor mellan olika kommuner.

Heltidsanställning är enligt Mossberg (1996) sällsynt bland anhörigvårdare oavsett ålder,

vilket också framkommer i intervjuerna med biståndshandläggarna. De uppger att sysselsätt-

ningsgraden för dem som är anställda varierar från allt mellan 12,5 till 100 procent, det senare

är dock mycket sällsynt. För att beviljas 100 procents anställning som anhörigvårdare måste

omvårdnadsbehovet vara väldigt omfattande. I en av kommunerna uppger man att om om-

vårdnadsbehovet är så omfattande, ser man även till kompetensen hos den som anställs som

anhörigvårdare, till exempel att personen bör ha en undersköterskeutbildning. Den sysselsätt-

ningsgrad som är mest förekommande bland de anställda är deltid, det vill säga cirka 75 pro-

cent. Mossberg- Sand (2000) nämner att enligt statens rekommendationer ska de anställda

anhörigvårdarnas anställningsvillkor vara likvärdiga med de kommunalt anställda vårdbiträ-

denas anställningsvillkor. En märkbar skillnad som framkommer vid intervjuerna är att när

den närstående vistas på sjukhus i mer än fem dagar dras lönen av för anhörigvårdaren från

och med den sjätte dagen. Vilket innebär att det kan bli stora löneavdrag beroende på hur lång

sjukhusvistelsen blir för den närstående.
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Möjligheten att få en heltidsanställning som anhörigvårdare är begränsad. Den mest före-

kommande anställningsformen är deltidsanställning. Anställningsvillkoren skall enligt statens

rekommendationer vara likvärdiga med de kommunalt anställda vårdbiträdena, trots detta

framkommer att det finns skillnader mellan dessa olika grupper. Bland dem som är över 65 år

skiljer sig förutom möjligheten till en anställning även ersättningsformen mellan de olika

kommunerna. Det framkommer även av Socialstyrelsen (1998) att det saknas enhetliga regler

för kommunerna då det gäller ersättningen för anhörigvård.

Efterfrågan på stöd och avlastning

Enligt de tillfrågade biståndshandläggarna i en av kommunerna är det många av anhörigvår-

darna som ansöker om stöd och avlastning. Det kan röra sig om någon timmes avlösning mitt

på dagen till kontinuerlig växelvård, två veckor hemma och två veckor på växelvårdsboende

som är en form av tillfälligt boende antingen på sjukhem eller annan vårdinrättning. En del

ansöker om avlastning enbart under sommaren. Biståndshandläggarna i den andra kommunen

berättar att efterfrågan av stöd och avlastning varierar beroende på den närståendes omsorgs-

behov. Det framkommer även att de i vissa fall hänvisar anhöriga att vända sig till anhörigfö-

reningar för att få stöd och råd. Från anhörigföreningarnas sida framkommer att ett behov av

stöd och avlastning verkligen finns bland anhörigvårdarna. Det är nödvändigt att få tid över

för sig själv, kanske resa bort och koppla av från vardagen ett tag, men det är inte enkelt. En

person från anhörigföreningarna berättar följande utifrån egen erfarenhet av avlastning:

 - Jo, det tror jag nog att man skulle behöva lite avlastning och så där…det tror
jag…men det är ju det att visst är det bra att bli ledig från det där och kanske åka någon-
stans…men det är ju samma elände när man kommer hem…hur det än är…det är inte så
enkelt…

Det finns ett uttalat behov av stöd och avlastning bland dem som vårdar sina närstående även

om behovet kan variera, allt efter hur omfattande omsorgsbehoven är. Det framkommer också

att det många gånger kan vara jobbigt att lämna ifrån sig ansvaret för den närstående. Den

anhörige vet att efter avlastningen återkommer vardagen och allt ansvar igen vilket inte är så

lätt alla gånger.

Vad kommunen har att erbjuda och vad anhöriga önskar för stöd

Olika former av stöd kan variera från kommun till kommun. Det är dock viktigt att det stöd

som erbjuds möjliggör en meningsfull tillvaro både för den närstående och anhörigvårdaren.

De mest förekommande formerna av stöd som erbjuds till anhöriga och deras närstående är
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avlösning i hemmet, hemtjänst, dagverksamhet samt växelvårdsboende (Socialstyrelsen,

2002).

Enligt de biståndshandläggare som intervjuats framkommer att de ovan uppräknade tradi-

tionella stödformerna fortfarande dominerar i kommunerna, avlastning med hjälp i hemmet ett

par timmar i veckan och växelvård är de vanligaste stödformerna man kan erbjuda. Båda

kommunerna kan erbjuda dagverksamhet för personer med demenssjukdomar, den ena kom-

munen uppger att kravet för att få delta i den verksamheten är att personen genomgått en de-

mensutredning och fått sjukdomen konstaterad. På frågan om det finns möjlighet att med kort

varsel få avlastning  när ett behov uppstår, anger man att man behöver minst fyra till fem da-

gar på sig för att kunna ordna detta och ibland också längre tid.

Stöd och avlastning kan vara så mycket mer än bara hjälp i hemmet och växelvård. Det

framkommer inte minst vid intervjuerna med anhörigföreningarnas representanter. Det som

behövs är vägledning vid kontakt med myndigheter, anhörigcirklar, samtal samt fler daglig-

stugor. Ett önskemål är en lokal dit man kunde komma spontant, inte alltid på bestämda tider,

typ en ”öppen förskola” för äldre. Där skulle man kunna lämna sin närstående en liten stund,

till exempel för att kunna uträtta ärenden. Detta skulle även kunna bli en mötesplats för anhö-

riga i samma situation. När det gäller avlösning i hemmet anser en av de intervjuade att för att

kunna ta emot den hjälpen, måste man vara beredd att släppa in någon i sitt hem vilket det är

ytterst få människor som är villiga att göra. Det kan därför vara svårt att nå ut med den stöd-

formen.

Enligt Socialstyrelsen (2002) är det viktigt att det stöd kommunerna erbjuder är menings-

fullt. Hänsyn bör tas både till anhörigvårdarens och den närståendes behov och önskemål. Ett

sådant stöd gör att anhörigvårdaren verkligen kan koppla av och återhämta sig under den tid

den närstående vistas i till exempel ett växelvårdsboende. De olika former av stöd och avlast-

ning som efterfrågas mest enligt biståndshandläggarna i de undersökta kommunerna är främst

växelvård samt avlösning i hemmet. På frågan om det händer att erbjudet stöd avböjs svarar

samtliga att detta förekommer. Anledningen till detta är enligt biståndshandläggarna att anhö-

rigvårdarna ofta drabbas av dåligt samvete, många upplever det väldigt ångestladdat att lämna

ifrån sig den närstående. Speciellt de äldre kan ha svårt att lämna ifrån sig ansvaret till någon

annan, eftersom man en gång lovat att älska varandra i nöd och lust och därmed känner att

man sviker den andra parten om denne måste bo på annat håll. Om det så bara gäller för två

veckor eller för några dagar så sätter samvetet stopp. De biståndshandläggare som även har

ansvar för arbetsledning och därmed också är de som verkställer besluten uppger att de brukar

försöka stödja de anhöriga för att de lättare skall kunna acceptera till exempel avlastning. An-



21

hörigvårdarna är många gånger mycket trötta och behöver verkligen få tid för sig själva, vila

upp sig och hämta nya krafter.

En representant från anhörigföreningarna anger att det finns ett missnöje bland anhörigvår-

darna när det exempelvis gäller avlastning på växelvårdsboende. Detta beror dels på avsaknad

av aktivering under avlastningen, det upplevs som om det enbart vore en form av förvaring av

den närstående. Den andra orsaken är att de som vistas på växelvårdsboendet har så olika

sjukdomsbilder till exempel demenssjukdomar, stroke och andra sjukdomstillstånd. Detta gör

att många väljer att tacka nej till erbjudet stöd, då de anser att deras närstående inte passar in i

den miljön. En annan representant berättar att man tackar nej till stöd som erbjuds i hemmet

på grund av att man får för sig att man måste städa och göra fint innan hemtjänsten kommer.

Vilket tar tid och kraft från anhörigvårdaren, därmed avböjer man hjälpen.

De stödformer kommunerna kan erbjuda är avlastning med hjälp i hemmet, växelvård samt

dagverksamhet. Det anhöriga önskar är utöver detta stöd i form av vägledning i kontakt med

myndigheter, samtal, anhörigcirklar samt fler dagligstugor där den närstående kan vistas på

icke förutbestämda tider. När anhöriga avstår från erbjudet stöd tror biståndshandläggarna att

det många gånger beror på anhörigas dåliga samvete, en känsla av att man sviker den närstå-

ende. Från anhörigföreningarnas håll anger man att en trolig orsak till att man avstår från er-

bjudet stöd beror på avsaknad av aktivering under avlastnings vistelsen. En annan orsak är att

man blandar ihop så många med olika sjukdomsbilder på avlastningsenheterna.

Anhörigas möjligheter att påverka

När det gäller möjligheten för anhörigvårdare att vara med och påverka utformningen av olika

stödformer framkommer att biståndshandläggarna har skiftande åsikter om detta. Två av dem

anser att man tar stor hänsyn till anhörigvårdarnas önskemål och att dessa får vara med och

påverka utformningen av stödet. Det är i flera avseenden viktigt att man tillmötesgår anhöri-

gas önskemål om till exempel avlastning, inte minst med tanke på att sannolikheten för den

närståendes möjligheter att bo kvar hemma en längre tid ökar. De två andra är mer tveksamma

till om anhöriga har så mycket att säga till om när det gäller utformningen av olika stödinsat-

ser. De upplever att anhörigvårdarna är en ganska tyst grupp som verkar vara nöjda och glada

för den hjälp de får, även om missnöje förekommer bland anhörigvårdarna är det sällan som

de ger uttryck för detta. En av dem säger också att det för de mesta är politikerna och social-

nämnden som drar upp riktlinjer och fattar beslut i dessa frågor. Samtliga av de tillfrågade

biståndshandläggarna anser dock att kommunerna till största del kan tillmötesgå de anhörigas

olika behov av stöd.
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Från anhörigföreningarna anser de att samhället måste bli mer medvetna och lyhörda av vilka

behov som finns bland dem som vårdar sina närstående. Framförallt måste samhället bli med-

veten om hur många det är som faktiskt vårdar sina närstående hemma. De anser även att in-

formationen från samhällets sida kan förbättras avsevärt när det gäller att medvetandegöra

anhöriga om vilket stöd de har rätt till. Det är ju en förutsättning att man vet vilken hjälp det

går att få när man ansöker om stöd. En av representanterna för anhörigföreningarna har en

annan uppfattning i frågan. Hon tror att kommunen gör sitt yttersta för att tillgodose det anhö-

riga önskar samt att omsorgsnämnden verkligen lyssnar och tar till sig det vad anhörigföre-

ningen har att säga.

Samtliga biståndshandläggare anser att kommunerna till största del kan tillmötesgå de an-

hörigas olika behov av stöd, trots detta är dom inte överens om hur pass mycket de anhöriga

får vara med och påverka olika stödformer. En del anser att stor hänsyn tas till anhörigas öns-

kemål, medan andra tycker att det är politikerna och socialnämnden som beslutar i frågor om

anhörigstöd. Från anhörigföreningarnas sida anser man att samhället måste ta mer hänsyn till

anhörigas behov samt bli bättre på att informera anhöriga om deras olika rättigheter. En repre-

sentant trodde dock att kommunen gjorde sitt yttersta för att tillmötesgå de anhörigas önske-

mål.

Samverkan mellan kommun, anhörigföreningar och andra frivilligorganisationer

I  Sverige finns sedan en lång tid tillbaka en samverkan mellan kommuner och frivilliga aktö-

rer. Det hela startade med ett välfärdsprojekt efter andra världskriget som hade till syfte att

jämna ut orättvisor och förbättra livsvillkoren för befolkningen bland annat när det gällde

kommunal äldreomsorg (Lundström, 1996). När riksdagen 1998 anslog stimulansbidraget på

300 miljoner kronor, att fördelas till kommunerna under en treårsperiod, var de ämnade för att

kommunerna i samverkan med anhöriga- och frivilligorganisationer skulle påskynda utveck-

lingen av olika stödformer för anhörigvårdare (Socialstyrelsen, 1999). På vår fråga om det

sker någon samverkan mellan kommun och frivilligorganisationer svarar samtliga bistånds-

handläggare att detta förkommer, främst med anhörigföreningar och Röda Korset men även

PRO. Alla uppger att det är positivt med den här sortens samverkan och några uppger även att

samverkan skulle kunna utvecklas till något ännu bättre. Vad som nämns är till exempel ut-

ökad ledsagning och någon att vända sig till när man vill prata. Samtliga av biståndshandläg-

garna har en förhoppning om att det samarbete som inletts mellan kommunerna och olika fri-

villigorganisationer är början på någonting som kan bli ett givande tillskott i omsorgen om

våra äldre, funktionshindrade och långvarigt sjuka men även för deras anhöriga.
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Anhörigföreningarnas representanter anser att det inte sker någon större samverkan mellan

kommunen och anhörigföreningarna. En av de intervjuade anser att kontakten är enkelriktad

och att de anhöriga själva måste ta initiativ till kontakter. Det bekräftas även av en annan an-

hörigrepresentant som anser att man själv får ligga på och fråga eftersom man inte direkt blir

erbjuden stöd. Den tredje berättar att hon inte känner till om någon samverkan sker mellan

kommunen och anhörigföreningar när det gäller att bistå anhöriga med stöd. Däremot vet hon

att PRO har startat en väntjänst i kommunen.

Samverkan mellan kommun och frivilligorganisationer förekommer, främst med anhörig-

föreningar och Röda Korset men även med PRO. Biståndshandläggarna är positiva till det

samarbete som finns mellan kommunen och frivilligorganisationerna och ser med tillförsikt

fram emot vad detta kan föra med sig. Anhörigföreningarna anser att kontakten med kommu-

nen är enkelriktad, den kontakt som förekommer sker på deras eget initiativ.

Tillägg från intervjupersonerna

Det en av biståndshandläggarna har att tillägga är att det från och med 2002-01-01 kommit en

ny socialtjänstlag SFS (2001:453). Tidigare har biståndet hjälp i form av anhörigvård beviljats

under § 6g ”annat bistånd”, numera beviljas detta under 4 kap. 1§ ”hjälp i hemmet”. Tidigare

hade de som inte beviljades biståndet hjälp i form av anhörigvård ingen möjlighet att överkla-

ga ett sådant beslut vilket de idag har möjlighet att göra. En annan av biståndshandläggarna

berättar att hon alltid tar korta beslut när det gäller anställning som anhörigvårdare, tre måna-

der åt gången. För att lära känna anhörigvårdarna har hon kontakt med dem två till tre gånger

i månaden. Hon upplever att ifall besluten blir längre finns en risk för att man inte upprätthå l-

ler kontakten med anhörigvårdaren på samma sätt. Två av biståndshandläggarna upplever att

kontakten mellan primärvården och kommunen fungerar bra. En säger också att kontakten

skulle kunna bli ännu bättre och att läkaren på primärvården skulle kunna bli bättre på att

lämna information om vad kommunen har att erbjuda i form av olika stödinsatser. Från anhö-

rigföreningarna vill man poängtera vikten av utbildad personal samt att man på avlastnings-

platserna inte blandar samman personer med olika sjukdomsdiagnoser. De har även en önskan

om ett gruppboende för yngre demenssjuka eftersom sjukdomen drabbar allt fler yngre män-

niskor. Vid kontakt med kommunen upplever en av de intervjuade att det är svårt att få tag på

rätt person, man slussas hit och dit vilket upplevs påfrestande.

Numera kan man överklaga ett negativt beslut om anhörigvård, detta har möjliggjorts ge-

nom en ny och omarbetad Socialtjänstlag. Genom att ta korta beslut och upprätthålla en tät

kontakt med anhörigvårdarna lär man känna dessa bättre. Tar man redan från början ett längre
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beslut är det lätt att kontakten inte upprätthålls på samma sätt. Samarbetet mellan kommunen

och primärvården fungerar bra men skulle kunna bli ännu bättre. Från anhörigföreningarnas

sida poängterar man vikten av utbildad personal samt en önskan om ett gruppboende för yng-

re demenssjuka.

Diskussion

Resultatet av denna studie visar att biståndshandläggarna anser att anhörigas behov av stöd till

största del kan tillmötesgås av kommunerna. Från anhörigföreningarnas håll anser man där-

emot att kommunerna måste bli bättre på att informera och ta mer hänsyn till anhörigas be-

hov.

Enligt siffror som Svenska Kommunförbundet (2002) tagit fram beräknas omfattningen av

anhörigomsorgen utgöra cirka 60-70 procent av den offentliga vården. Vilket torde betyda att

den omsorg anhöriga står för är oerhört viktig sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, inte

minst med tanke på den ansträngda ekonomi som många kommuner idag dras med, där de

offentliga utgifterna inom vård och omsorg utgör en stor post. Därför bör denna grupp av om-

sorgsgivare uppmärksammas i större utsträckning i den kommunalpolitiska debatten, men

även på regeringsnivå.

I de undersökta kommunerna finns i dagsläget många informella omsorgsgivare, främst

äldre makar som vårdar sina närstående utan ekonomisk ersättning eller annat stöd från sam-

hället. För många äldre är det nog självklart att ta på sig ansvaret att vårda den andra parten

när denne insjuknar och inte längre klarar av sin dagliga livsföring. Det arbete man utför ses

som någonting naturligt inom äktenskapet, ingenting man skulle tänka sig att begära ersätt-

ning för, vilket gör att man inte alla gånger identifierar sig som anhörigvårdare. När någon

väljer att klara av situationen på egen hand utan hjälp från samhället, beror det kanske på att

man vill värna om sin integritet och inte ligga samhället till last. En annan möjlig orsak kan

vara att man inte känner till vilken hjälp eller vilket stöd som kan erhållas från samhället. Re-

presentanterna från anhörigföreningarna poängterar just det sist nämnda, att informationen

från kommunen måste bli bättre vad gäller möjligheterna att erhålla ekonomisk ersättning

samt stöd och hjälp för den som väljer att vårda sina närstående.

Som tidigare framkommit i studien har möjlighet till ekonomisk ersättning för anhörigvår-

dare funnits sedan 1960-talet. Idag, drygt tre decennier senare finns fortfarande inga enhetliga

regler när det gäller den kommunala ersättningen för anhörigvård. Dessutom har antalet per-

soner som får ekonomisk ersättning enligt Socialstyrelsen (1998) minskat år från år. Som jäm-
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förelse kan nämnas att i början av 1980-talet erhöll cirka 20 000 personer ekonomisk ersätt-

ning i någon form för att år 1996 ha minskat till drygt 9 000 personer. Det här väcker funder-

ingar om vad som kan vara orsaken till detta. Har riktlinjerna för att erhålla ekonomisk ersätt-

ning blivit restriktivare eller värderas anhörigas omsorgsinsatser annorlunda i dagens sam-

hälle?

Resultatet av denna studie visar att heltidsanställning för anhörigvårdare sällan förekom-

mer, det vanliga är att de anställs på deltid. Dessutom framkommer att anhörigvårdaren får

löneavdrag när den närstående vistas på sjukhus i mer än fem dagar.  Detta tror vi kan innebä-

ra en otrygghet rent ekonomiskt för den som vårdar sin närstående, om personen inte har ett

ordinarie arbete att gå tillbaka till under tiden den närstående vistas på sjukhus. Det finns an-

ledning att se över anställningsvillkoren för denna grupp eftersom mycket pekar på att anhöri-

ga i framtiden kommer att ha en betydande roll i vården och omsorgen av våra äldre. Enligt

tidigare forskning framkommer det att den offentliga äldreomsorgen totalt skulle haverera om

anhörigas omsorg skulle upphöra (Hansson et al, 2000).

Anställningsvillkoren är viktiga att se över men även de olika stödformer som är nödvän-

diga för att anhörigvårdarna ska orka med sin arbetssituation. Projektet Anhörig 300 har inne-

burit att anhörigas vård- och omsorgsinsatser har synliggjorts och det har utvecklats en hel del

nya stödformer. Många kommuner har inlett samarbete med olika frivilligorganisationer vil-

ket är positivt, då dessa har mycket att tillföra den offentliga vården och omsorgen genom till

exempel studiecirklar, väntjänst och ledsagning. Förhoppningsvis är detta något som kommu-

nerna kommer att utveckla vidare trots att projektet nu är avslutat. De kommuner som ingått i

vår studie kan erbjuda avlösning i hemmet, växelvård samt dagverksamhet som stöd till anhö-

rigvårdarna. Det anhörigvårdarna önskar sig är exempelvis stöd i form av samtal, anhörig-

cirklar samt fler dagligstugor där den närstående kan vistas på icke förutbestämda tider. Detta

visar att stöd och avlastning inte alltid behöver innebära så omfattande insatser från samhä l-

lets sida, att ha någon att samtala med kan vara tillräckligt för en del människor. En annan

viktig synpunkt från anhörigföreningarna är att de olika stödformerna skall finnas mer lättill-

gängliga, man ska kunna nyttja stödet mera spontant utan att behöva planera långt i förväg.

Det här visar att de stödformer som idag erbjuds anhörigvårdarna inte alla gånger är tillräckli-

ga.

Biståndshandläggarna uppger att det förekommer att anhöriga tackar nej till erbjudet stöd.

Anledningen till detta tror de beror på att anhörigvårdarna drabbas av dåligt samvete och att

de känner ångest över att lämna ifrån sig ansvaret. Vilket är mycket troligt, men det faktum att

alternativen inte är så många i de undersökta kommunerna kan också vara en bidragande or-
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sak till att man väljer att avstå från erbjudet stöd. Dessutom framkommer det från anhörigfö-

reningarnas sida en avsaknad av meningsfull aktivering i de stödformer som erbjuds, samt att

hänsyn ej tas till de närståendes olika sjukdomsbilder. Detta visar att det är viktigt att anpassa

olika stödformer efter exempelvis ålder och/eller sjukdomsbild för att vistelsen skall vara me-

ningsfull både för den närstående och anhörigvårdaren. Idag är det fritt för  varje enskild

kommun hur man väljer att utforma stödet till anhörigvårdare eftersom Socialtjänstlagen inte

preciserar hur stödet skall utformas. I lagtexten står skrivet att kommunerna bör underlätta för

dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller har funktionshinder. Med

tanke på det omfattande arbete som anhörigvårdare utför anser vi att ordet bör i lagtexten

istället byts ut mot ordet skall. Som tidigare nämnts pekar prognoser enligt Socialstyrelsen

(2001) på att hela 80 procent av den vård och omsorg äldre människor i framtiden kommer att

behöva måste tillhandahållas av anhöriga. Detta visar att samhället måste bli ännu mera ly-

hörd på anhörigvårdarnas behov av stöd och avlastning.

Det som framkommit i studien ger oss tankar om hur ett väl fungerande och meningsfullt

stöd till anhöriga och deras närstående skulle kunna se ut. För att stödet skall fungera så bra

som möjligt bör man ta mer hänsyn till den närståendes sjukdomsbild samt ålder. Under de

perioder den närstående tillbringar på växelvårdsboende skall meningsfulla aktiviteter kunna

erbjudas, exempelvis rehabilitering anpassad efter den enskilde individens behov och sjuk-

domsbild. Genom detta kan man uppnå en stimulerande vistelse på växelvårdsboendet både

för den närstående och för den anhörige Den anhörige ges därmed möjlighet att koppla av och

hämta krafter för att orka med sin roll som anhörigvårdare. När stödet ges i form av avlösning

i hemmet skall personalkontinuiteten vara tillfredsställade, det skall vara personal som är väl

förtrogen med både anhörigvårdaren och den närstående. Anhörigvårdaren och den närstående

skall känna sig trygga under den tid avlösningen sker. Detta skall vara en självklarhet oavsett

vilken form av stöd det än gäller.

För att idag kunna ta del av dagvårdsverksamhet krävs ett formellt beslut av biståndshand-

läggare. Möjlighet borde finnas att kunna ta del av denna verksamhet även utan ett formellt

beslut för att till exempel lämna sin närstående där, kanske bara för ett par timmar, för att

själv kunna uträtta exempelvis bankärenden. Huruvida detta praktiskt skulle kunna genomfö-

ras är en annan fråga, då det krävs en viss personalplanering för att upprätthålla en tillfred-

ställande personalstyrka. Dagverksamheten skulle även kunna fungera som en mötesplats där

anhörigvårdarna och deras närstående kunde träffas och umgås med andra. Gemensamt för

alla former av stöd är att dessa skulle kunna erbjudas med kortare varsel och även kunna ges

spontant när behov uppkommer. Kommunen borde även kunna ställa upp med stöd i form av
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samtal när anhörigvårdaren behöver detta. Individuellt anpassat stöd borde kunna erbjudas i

större utsträckning än vad som förekommer idag.

Genom denna studie har biståndshandläggare och representanter för anhörigföreningar fått

delge sina synpunkter på hur de anser att stödet till anhörigvårdare tillgodoses av kommuner-

na. Således har deras synpunkter lyfts fram, men det hade även varit intressant att ta del av

hur personal som arbetar inom hemtjänst, dagverksamhet och på växelvårdsboenden upplever

att de stödinsatserna som idag finns fungerar både för anhörigvårdaren och för den närståen-

de. Får anhörigvårdaren den avlastning som är avsikten med stödet, och anser de att stödet är

meningsfullt för den närstående?
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Till biståndshandläggare inom äldreomsorgen.

Vi är två studenter som läser Sociala omsorgsprogrammet 140p, vid institutionen för hälso-
vetenskap, Luleå tekniska universitet. I höst har vi påbörjat vår sjunde och sista termin av
utbildningen, vilket innebär att vi även skall göra ett examensarbete. I vårt examensarbete har
vi valt att fördjupa oss i vad det innebär att vara anhörigvårdare samt vilket stöd dessa kan
erhålla från samhället. Anhörigvård är ett aktuellt och intressant område som blivit uppmärk-
sammat till stor del tack vare regeringens projekt ”Anhörig 300” som tillkommit för att ut-
veckla stödet till dem som vårdar sina närstående.

Vårt syfte med studien är att beskriva hur biståndshandläggare och anhörigföreningar upple-
ver att anhörigas behov av stöd kan tillgodoses av samhället. Vår förhoppning är att du har tid
och möjlighet att delta i denna studie. För att ta reda på vad anhörigföreningar har för upple-
velser kring detta kommer vi även att vända oss till dem.

Vi har varit i kontakt med chefen för äldreomsorgen och fått tillåtelse att göra intervjun, gi-
vetvis på tid och plats som passar dig. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta
deltagandet om och när du så önskar. Intervjun är beräknad att ta ca 45 minuter och vår för-
hoppning är att vi får din tillåtelse att använda oss av bandspelare, detta för att information
som kommer fram under intervjun inte ska gå förlorad. Efter att vi skrivit ut intervjun kom-
mer bandet att raderas. All information kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kom-
mer att redovisas i form av en rapport, denna kommer att finnas tillgänglig våren 2003 via
Sociomedicinska biblioteket på Institutionen för hälsovetenskap i Boden. Vi kommer att
kontakta Dig inom kort (under vecka 39) för att höra om Du är intresserad av att deltaga och i
så fall bestämma tid och plats för intervjun
Om Du undrar över något går det bra att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar

Kristina Mattsson Gudrun Karkea
Seger Svanbergsgatan 9 Bromsgatan 6 E
98131 Kiruna 98136 Kiruna
tel: 0980- 15386 tel: 0980- 15062
mobilnr: 070-5705430 mobilnr: 070-5186042

Handledare:
Barbro Josefsson, universitetsadjunkt
Institutionen för hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
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Kiruna september 2002 Bilaga 2

Till representanter för anhörigföreningen.

Vi är två studenter som läser Sociala omsorgsprogrammet 140p, vid institutionen för hälso-
vetenskap, Luleå tekniska universitet. I höst har vi påbörjat vår sjunde och sista termin av
utbildningen, vilket innebär att vi även skall göra ett examensarbete. I vårt examensarbete har
vi valt att fördjupa oss i vad det innebär att vara anhörigvårdare samt vilket stöd dessa kan
erhålla från samhället. Anhörigvård är ett aktuellt och intressant område som blivit uppmärk-
sammat till stor del tack vare regeringens projekt ”Anhörig 300” som tillkommit för att ut-
veckla stödet till dem som vårdar sina närstående.

Vårt syfte med studien är att beskriva hur anhörigföreningar och biståndshandläggare upple-
ver att anhörigas behov av stöd kan tillgodoses av samhället. Vår förhoppning är att du har tid
och möjlighet att delta i denna studie. För att ta reda på vad biståndshandläggare har för upp-
levelser kring detta kommer vi även att vända oss till dem.

Vi har varit i kontakt med ordföranden för anhörigföreningen och fått tillåtelse att göra inter-
vjun, givetvis på tid och plats som passar dig. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan av-
bryta deltagandet om och när du så önskar. Intervjun är beräknad att ta ca 45 minuter och vår
förhoppning är att vi får din tillåtelse att använda oss av bandspelare, detta för att information
som kommer fram under intervjun inte ska gå förlorad. Efter att vi skrivit ut intervjun kom-
mer bandet att raderas. All information kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet kom-
mer att redovisas i form av en rapport, denna kommer att finnas tillgänglig våren 2003 via
Sociomedicinska biblioteket på Institutionen för hälsovetenskap i Boden.
Vi kommer att kontakta Dig inom kort för att höra om Du är intresserad av att deltaga och i så
fall bestämma tid och plats för intervjun
Om Du undrar över något går det bra att kontakta oss.
Med vänliga hälsningar

Kristina Mattsson Gudrun Karkea
Seger Svanbergsgatan 9 Bromsgatan 6 E
98131 Kiruna 98136 Kiruna
tel: 0980- 15386 tel: 0980- 15062
mobilnr: 070-5705430 mobilnr: 070-5186042

Handledare:
Barbro Josefsson, universitetsadjunkt
Institutionen för hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet
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Intervjufrågor till biståndshandläggarna Bilaga 3

Bakgrundsfrågor

Hur länge har du arbetat som biståndshandläggare?
Arbetar du som biståndshandläggare i centralort eller glesbygd?
Hur många anställda anhörigvårdare finns det i kommunen?
Vilken är den vanligaste sysselsättningsgraden, hel- eller deltid?
Vad är skälet till att man anställs som anhörigvårdare?
Vad är den genomsnittliga åldern på de som arbetar som anhörigvårdare?
Vilken är den vanligaste relationen mellan den som vårdar och den som blir vårdad t.ex.
make/maka etc.?

Efterfrågan och tillgång på stöd och avlastning

Är det många av anhörigvårdarna som ansöker om stöd/ avlastning?
Vilka former av stöd/avlastning kan ni erbjuda?
Händer det att anhörigvårdarna tackar nej till erbjudet stöd?
Om svaret är ja, vad anger de då för orsak?

Att tillgodose efterfrågan på stöd och avlastning

Vilken form av stöd/ avlastning upplever du efterfrågas mest?
Hur upplever du att kommunen kan tillmötesgå anhörigas olika behov av stöd?
Hur upplever du möjligheten för anhörigvårdare att få vara med och påverka utformningen av
olika stödformer?

Samverkan mellan kommun och anhörigförening

Sker det någon samverkan mellan kommunen och frivilliga organisationer exempelvis Röda
Korset, anhörigföreningar och liknande när det gäller att bistå anhörigvårdare med stöd?

Är det något som du vill tillägga och som du känner att vi glömt att ta upp?
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Intervjufrågor till anhörigföreningar Bilaga 4

Bakgrundsfrågor

När bildades föreningen?
Hur många medlemmar har föreningen?
Hur många av dessa är anhörigvårdare?
Hur blev du själv engagerad i föreningen?
Vilken är den genomsnittliga åldern bland medlemmarna?
Finns det anhörigvårdare bland era medlemmar som är anställda av kommunen? Är dessa
anställda på hel- eller deltid?
Vad tror du är anledningen till att man blir anhörigvårdare?
Vilken är den vanligaste relationen bland den som vårdar och den som blir vårdad t.ex.
make/maka etc.?

Efterfrågan och tillgång på stöd och avlastning

Upplever du att det finns ett behov av stöd/avlastning bland dem som är anhörigvårdare?
Om behovet finns, vilka former av stöd handlar det då om?
Händer det att erbjudet stöd inte svarar mot de anhörigas förväntningar?

Att tillgodose efterfrågan på stöd och avlastning

Hur anser du att samhället kan möta efterfrågan av olika stödformer?
Upplever du att anhöriga får vara med och påverka utformningen av stödet?

Samverkan mellan kommun och anhörigförening

Sker det någon samverkan mellan anhörigföreningen och kommunen när det gäller att bistå
anhörigvårdare med stöd?

Är det något som du vill tillägga och som du känner att vi glömt att ta upp?


