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Omsorgsberedningen
1. Mötets öppnande
Ordförande Ann-Britt Wrenner öppnar mötet.
2. Besök av Sandra Boholm från anhörigstöd
Sandra berättar om anhörigstödet i Finspångs kommun. Idag arbetar det en
personal inom anhörigstödet; Sandra, och två äldrelotsar som sitter i samma
lokal. Anhörigstödet har funnits i ca 3 år i Finspång. Utifrån anhörigstödet
utgår även Frivilliga i Finspångs kommun.
Öppettider onsdagar – frivilliga volontärer finns på plats, de utför hembesök
och finns på NIF.
Oftast är det behov av ledsagning och samtalsstöd som den enskilde har som
vänder sig till anhörigcenter.
Anhöriga har oftast behov råd och stöd, vart man vänder sig i olika frågor
samt praktiskt stöd.
Anhörigföreningen har caféer varannan onsdag som de driver i anhörigstödets lokaler.
Stödet är idag främst riktat till äldre men alla är välkomna.
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Sandra svarar på frågan om vilka de största bristerna är med dagens anhörigstöd. Sandra förmedlar följande; – resurser, vi behöver vara flera, vi behöver utveckla stödet till barn. Vi skulle kunna utveckla anhörigstödet mera.
Det finns behov av att möta anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller
psykiska funktionsnedsättningar.
Tidigare har det funnits ett anhörigteam som utförde kostnadsfri avlösning.
Detta användes inte så ofta därför frångick kommunen denna del.
Mellan 30-40 personer nyttjar avlösning i hemmet.
Under sommaren har volontärerna ledigt vilket kan vara sårbart.
Samarbetet med skolan, hur ser det ut? Sandra berättar att de för erbjudande
om att komma och informera på skolorna om vad anhörigcenter gör.
Frivilligcentralen driver träffpunkter, 2 st. Idag är det ca 80 personer som
deltar där. Dessa är mycket populära enligt Sandra. Sammanhållna aktiviteter är ett viktigt inslag för att främja en god hälsa och bryta isolering.
Ser du något som andra kommuner har som vi skulle ha nytta av? Exempelvis massage, spa kan erbjudas i andra kommuner. Vi ingår i ett nätverk. Förslag finns på målarverkstad, musikterapi.
Hur många och ofta finns gruppträffar? Det är inte speciellt efterfrågat på
grund av att det är en liten ort. Idag är inte några grupper igång. Enskilda
samtal är mer efterfrågat.
Sandra skulle vilja utveckla den mer uppsökande verksamheten/stödet.
Vanliga frågor rör oftast stöd som behövs kring myndighetsfrågor.
Kommunens samordnare mot Våld i nära relation har samarbete med anhörigstöd och har utbildat ombud i hemtjänsten.
Alla 75 åringar kallas för info om anhörigstöd. Upplever att vi fångar upp
många.
Återkommande är frågan om boende – seniorboende och vikten av att äta
tillsammans för de äldre.
I början var det stor efterfrågan vilket förmodligen beror på att informationen om anhörigstödet gick ut brett. Efterfrågan varierar beroende på hur
mycket anhörigstödet syns.
FUB är ett alternativ till anhörigstöd inom funktionsnedsättningsområdet.
De anordnar bland annat gemensamma resor för anhöriga och närstående.
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3. Genomgång av enkätfrågor
Petra går igenom de förslag på enkätfrågor som tagits fram. Omsorgsberedningen är enig i att förslagen är bra. Enkäter kommer att skickas ut till medarbetare och anhöriga inom berörda sektorer. Därutöver kommer omsorgsberedningen bjuda in till en fokusgrupp där medborgare i kommunen bjuds
in att delta. Fokusgruppen kommer att hållas den 28 augusti i kommunhuset.
Följande enkätfrågor kommer att skickas ut under sommaren;
Medarbetare
1) Inom vilket verksamhetsområde arbetar du?
-

Äldreomsorg

-

LSS/socialpsykiatri

2) Vet du vart du ska hänvisa anhöriga som efterfrågar anhörigstöd?
3) Vilket stöd till anhöriga skulle du vilja se mer av?
Förklara kort innebörden av de olika insatserna.
-

Indirekt stöd

-

Generella serviceinsatser

-

Samtal med anhöriga

-

Information

-

Annat

4) Hur du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd?
Anhöriga
1) Inom vilket område får din närstående stöd?
-

Äldreomsorg

-

LSS/socialpsykiatri

2) Vet du vart du ska vända dig för att få stöd som anhörig?
3) Vilket stöd skulle du som anhörig vilja se mer av?
Förklara kort innebörden av de olika insatserna.
-

Indirekt stöd

-

Generella serviceinsatser

-

Samtal med anhöriga

-

Information
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-

Annat

4) Hur du några övriga synpunkter eller tankar kring anhörigstöd?

4. Nästa möte
Följande möten är inbokade för omsorgsberedningen. Kallelse kommer i
sedvanlig ordning;
26 augusti kl 15.00-17.00, lokal Bleken
30 september kl 15.00-17.00, lokal Bleken
5. Övriga frågor
Ann-Britt lyfter frågan om att träffa anhöriggruppen i Finspångs kommun.
Beredningen tycker att det är bra förslag.

Petra Käll Antonsen, koordinator

