Stöd till anhöriga
Hjälper du någon i Örkelljunga kommun?
Du vet väl om att du kan få råd och stöd!

Anhörigomsorg

Att ge eller få omsorg är en del av livet. Att hjälpa dem som står oss nära
är något människan gjort i alla tider. Oftast sker det spontant och många
upplever stor tillfredställelse.
Stödet ges oftast av en anhörig till den som tar emot hjälpen. Men det kan
också vara en god vän, granne, arbetskamrat eller annan person. Det är
inte alltid så att den som ger stödet delar bostad med den person som får
hjälpen. Anhöriga kan i många fall ge den bästa vården och är en viktig
resurs för den som tar emot hjälpen.
Att vara anhörigvårdare kan ibland leda till att man försummar sig själv,
man kanske sover dåligt, har inte tid för egna aktiviteter och egna personliga angelägenheter. Man hittar inga möjligheter till vila och rekreation
för egen del. Den sociala samvaron med andra kanske minskar eller helt
upphör.
Det är vanligt att man successivt växer in i en omsorgsroll och tar på sig
allt mer och har svårt att se var gränsen går för omsorg och livsnödvändig
vård.

Socialtjänstlagen

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär
att kommunen ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer. Motivet till lagändringen är bland annat att det är nödvändigt att ge anhöriga
stöd och ett erkännande för det arbete som utförs.
Stödet är inte kopplat till en närstående med en viss sjukdom eller diagnos,
inte heller ålder eller typ av funktionshinder.
Som anhörig har man rätt att ansöka om hjälp för egen del. Biståndshandläggaren gör en bedömning i varje enskilt fall. Vid avslag ges möjlighet att
överklaga.

Anhörigstöd utifrån egna behov

Att hjälpa och stödja en närstående förändras med tiden. Behovet av stöd
behöver därför anpassas till varje anhörigvårdares egen situation och kunna
förändras när så önskas.

Stöd i Örkelljunga kommun
Följande finns som service och är tillgängligt och kostnadsfritt för alla
• Telefonkontakt för råd och stöd
• Hembesök
• Enskilda samtal
• Möjlighet att delta i anhöriggrupp och träffa andra i samma situation
• Tema caféer
• Föreläsningar
• Studiebesök
• Utbildningar i bland annat sjukdomar
• Samkväm
• Kontakt med frivilligarbetare
• Liljan - social inriktning måndag och fredag
Följande finns på bistånd och ansöks om via biståndshandläggare
• Larm
• Hemtjänst
• Avlösning i hemmet
• Matleverans
• Korttidsvistelse på särskilt boende
• Växelvård på särskilt boende
• Hemsjukvård
• Liljan - dagverksamhet för dementa tisdag, onsdag och torsdag
Utöver detta kan personer som omfattas av LSS ha rätt till ytterligare stöd

Violen

Anhörigstöd och frivilligcentral

Stockholmsvägen 13
286 31 Örkelljunga
Telefon: 0435-503 35
E-post: violen@orkelljunga.se
Anhörigkonsulent 073-435 54 50
Biståndshandläggare
LSS handläggare
Liljan dagverksamhet dementa
Liljan social inriktning
Demenssjuksköterska
Fixartjänst
Kontaktas via kommunens telefonväxel 0435-550 00
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