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     Antagen av förbundsstyrelsen 2021-08-25 

 
 
 
Definition Anhörigperspektivet 
 
 
 
Anhörigperspektiv innebär 
en vilja och ett förhållningssätt bland politiker, chefer och medarbetare där följande kriterier är 
uppfyllda och arbetet och arbetssättet pågår kontinuerligt. 
 
Verksamheten skall utformas och erbjuda stöd utifrån ett intersektionellt perspektiv (utifrån kön, 
könsidentitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionalitet, 
sexualitet och ålder). Detta innebär att verksamhetens insatser till den enskilde skall utformas och 
ges utifrån dennes individuella och unika behov och förutsättningar utifrån ålder, kön, etnisk 
tillhörighet etc. 
Verksamheten skall utgå från barnets perspektiv i kontakten med barn som anhöriga. 
Barn och ungdom som är anhöriga, skall precis som vuxna anhöriga, alltid ges möjlighet att uttrycka 
sin åsikt och vara delaktiga. För barn/unga och vuxna med funktionsnedsättning som har alternativ 
kommunikation skall adekvat stöd erbjudas för att de skall kunna kommunicera och vara delaktiga. 
 

Anhörigperspektiv i praktiken 
1. Familjeorienterat förhållningssätt 

a. Ha ett familjeorienterat förhållningssätt. Den närstående är en del av en större helhet, 
familjen.  

b. Vid utredning och beslut om insatser till den enskilde – uppmärksamma hur den 
anhörige som finns runt omkring påverkas av insatserna. 

c. Ge stöd som hjälper till att värna och bibehålla, för båda parter,  
goda relationer mellan närstående och anhörig 

d. Utveckla rutiner för stöd till anhöriga då den närstående motsätter sig anhörigas 

delaktighet. 

 
2. Se anhöriga som en samarbetspart 

a. Se anhöriga som en självklar, resursrik samarbetspart tillsammans med den närstående 
b. Anhöriga skall vara delaktiga i planering, vid utredning och uppföljning av insatser till 

den närstående.  
c. Se, erkänna och visa uppskattning för den information anhöriga vill ge om den omsorg 

anhöriga ger sina närstående. 
d. Med empati lyssna på de insikter och kunskap anhöriga kan delge om den närståendes 

bakgrund, hälsa och behov – och vara införstådd med att syftet är att förbättra vård 
och omsorg om den enskilde  

e. Ha respekt och förtroende för anhörigas synpunkter vid bedömning, planering och 
utförande av den närståendes behov. 
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3. Kontinuerlig och tydlig information till anhöriga 
a. Kontinuerligt ge information om deras närståendes hälsa, vård och omsorg och vad som 

sker i vardagen. 
b. Vara tydlig i kommunikationen med anhöriga och anpassa denna utifrån språk, ålder och 

funktionalitet 
c. Erbjuda lättillgängliga kontaktmöjligheter med få verksamhetsföreträdare 
d. Ha rutiner för att smidigt samarbeta inom verksamheten och samverka/samarbeta med 

andra verksamheter (oavsett huvudman - stat, region, kommun, civilsamhället) som har 
kontakt med den närstående och dennes anhöriga. 

 
4. Kunskap om anhörigskap 

a. Ha kunskap om vad det innebär att vara anhörig, anhörigas verklighet, att som anhörig 
ge omsorg till en närstående och att vara barn som anhörig. 

b. Ha kunskap både om barns rättigheter enligt barnkonventionen och om anhöriga barns 
rättigheter. 

c. Ha kunskap om och förmedla vilka typer av stöd till anhöriga som kommunen och andra 
myndigheter erbjuder och som finns i civilsamhället. Förmedla och lotsa till stöd, utifrån 
den anhöriges individuella behov, innefattande vem kontakta, hur begära och ansöka om 
insatser m.m. 

 
5. Bemötande och stöd till anhöriga 

a. Ha insikt om att anhörigas insatser är frivilliga 
b. Bemöta anhöriga på ett respektfullt, tillitsfullt och bekräftande sätt. 
c. Uppmärksamma och utreda anhörigas individuella behov av stöd och hjälp av praktisk, 

emotionell, hälsomässig, familjerelaterad och av ekonomisk art. 
d. I samråd med den anhörige erbjuda individuellt utformade insatser som är av god kvalité 

och som kan ändras över tid. 
e. Erbjuda specifikt inriktat stöd för barn och unga utifrån deras behov 
f. Ha en lösningsfokuserad ansats i mötet med den anhörige, vara flexibel, se kreativa 

lösningar och transparens 

 
 
 
Anhörigperspektiv på övergripande nivå 
Att ha ett anhörigperspektiv på övergripande styrningsnivå innebär att  
 

• Staten, regioner, kommuner och verksamheter i civilsamhället vid övergripande beslut som 
rör vården och omsorgens organisering – tar hänsyn till hur beslutet påverkar anhöriga. 

 

• Staten region, kommun och verksamheter i civilsamhället har en av politiker eller annan 
styrningsfunktion beslutat övergripande anhörigstrategi för säkerställande av anhörig-
perspektivet i verksamheterna.  
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• Att utifrån det övergripande anhörigstrategin i alla verksamheter ta fram och implementera 
handlingsplaner/riktlinjer, uppdragsbeskrivningar/checklistor. Uppföljning och utvärdering 
skall, utifrån formuleringarna i det övergripande beslutet, ske kontinuerligt och redovisas 
politiks nämnd/styrelse. 

 

• Att staten, regioner, kommuner och insatsgivare i civilsamhället ser anhörigas situation som 
en folkhälsofråga. 

 

• Att medvetenhet och kunskap finns om att insatser som tillgodoser den närståendes behov 
och önskemål är ett viktigt stöd till anhöriga. 
 

• Att insikt finns att en verksamhet med ett anhörigperspektiv är en verksamhet som arbetar 
förebyggande. 
 

• Att tid säkerställs (resurser) i verksamheterna för att på ett tillitsfullt och adekvat sätt 
uppfylla anhörigperspektivet. 

 
 
 

Underlag 
 
Malmö stad – Strategi för ett anhörigperspektiv i hälsovård och omsorgsnämnden verksamheter
  
 
Karlstad kommun – Riktlinjer avseende anhörigstöd 
 
Varbergs kommun – Anhörigperspektiv - Riktlinje 
 
Göteborgs stad – Anhörigperspektiv och anhörigstöd 
 
Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 paragrafen Socialtjänstlagen 
Socialstyrelsen 2016 
 
Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer 
Underlag till nationell strategi, Socialstyrelsen 2020 
 
Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära  
Underlag till en nationell strategi, Socialstyrelsen 2021 
 
Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa  
En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd. Mats Ewertzon, Nka 2015 
 
Anhörigperspektiv – en möjlighet till utveckling?   
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Nationell kartläggning av kommunernas stöd till anhöriga. Martina Takter, Anhörigas Riksförbund 
2019 
 
 
Anhörigas delaktighet 
En intervjuundersökning med anhöriga till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och 
handläggare inom socialpsykiatrin,  

Pia Nilssons magisteruppsats 2019, Ersta Sköndal Bräcke Högskola 
 
Kommunikation med barn med funktionsnedsättning 
Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Handbok för handläggning och utförande av LSS-
insatser, Avsnitt Barn och ungas delaktighet, sid 30, Socialstyrelsen 2020 
 
Barnrättsperspektiv – vad innebär det? 
SKR 2018 
 


