?

Vill du tala med någon
om din situation?
Som anhörig kan du vända dig till kommunen
för att få information, råd och stöd. Du är
alltid välkommen att dela med dig av din
kunskap och dina erfarenheter. Vi vill att du
ska vara delaktig!

Välkommen att kontakta oss!
Anhörigsamordnare Helén Öberg
tfn 070-645 54 50
helen.oberg@habokommun.se
Om du hellre önskar att vi kontaktar dig
Fyll i formuläret på webben: habokommun.se/kontakt-anhorigstod
Facebook: anhörigstöd Mullsjö Habo kommun
Biståndshandläggare
tfn 036-442 80 00 (vxl)

Y
Anhörigstöd
Vårdar, hjälper eller stödjer du en närstående?
Anhörigstöd finns för dig.

Anhörigstöd

Y

Som anhörig är du ovärderlig och för att kunna orka på bästa sätt kan du som
anhörig behöva stöd. Syftet med stödet är att minska anhörigas fysiska och
psykiska belastning och att förebygga ohälsa. Vilket stöd som kan bli aktuellt för
dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan ges
som direkt eller indirekt stöd.
Direkt stöd
y Direkt stöd är riktat direkt till dig som anhörig och kan till exempel ges i form
av enskilda stödsamtal, vägledning, information, rådgivning och stödgrupper.
För att få direkt kan du kontakta anhörigsamordnare eller biståndshandläggare.
Indirekt stöd
y Indirekt stöd ges till din närstående efter en individuell behovsprövning och
möjliggör att du som anhörig kan få avlastning i omsorgsarbetet om din
närstående. Sådant stöd kan till exempel ges som hemtjänst, avlösning i
hemmet, dagverksamhet, boendestöd och korttidsvistelse. För att få indirekt
stöd kontaktar du och din närstående biståndshandläggare.

Anhörigstöd finns för dig
Stödjer du en närstående som är långvarigt
sjuk, äldre, har en fysisk, psykisk eller
intellektuell funktionsnedsättning eller har en
beroendeproblematik?
För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en
närstående, familjemedlem eller kanske en nära vän som av någon
anledning inte klarar av vardagen på egen hand.
Men som anhörig kan du också känna oro eller förtvivlan, eller
brottas med dåligt samvete och tycka att du aldrig räcker till.

”

Som anhörig kan du känna oro
eller förtvivlan, eller brottas med
dåligt samvete och tycka att du
aldrig räcker till.

Anhörigskapet kan vara föränderligt och oförutsägbart, och som
anhörig står du ofta i beredskap.

– Vi finns för dig.

Vi finns för dig!

/Helén Öberg, anhörigsamordnare Habo kommun

