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Handlingsprogram med målsättningar för Kårkulla samkommuns  

anhörigstrategi 2020-2023 

 

Kårkulla samkommun strävar efter att erbjuda tjänster av hög kvalitet, vilka beaktar 

behov och önskemål hos brukare, anhöriga, personal och kunder (kommuner/köpare). 

Brukarnas individuella önskemål utgör ledstjärnor i vårt arbete. Grundläggande för 

verksamheten är god service, som innefattar begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Ur anhörigperspektiv betyder det följande:  

• Öppen kommunikation och fungerande informationsrutiner 

• Anhörigas delaktighet är viktig och anhöriga är en resurs vid ordnandet och 

utvecklandet av en kvalitativt god service 

• Gott samarbete, tydliga överenskommelser och strävan efter att hitta individuella 

lösningar 

Anhörigstrategin utgör en del av samkommunens kvalitetsarbete. Våra värderingar i 

anhörigstrategin ska synas i det dagliga arbetet. Målen konkretiseras och förverkligas via 

verktyg i anhörigstrategins handlingsprogram.  

Anhörig definieras som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Vi 

har gett begreppet en bredare tolkning i anhörigstrategin, därför att vi vill lyfta fram 

brukarperspektivet. En anhörig kan vara en familjemedlem, en släkting eller en annan 

person, som står brukaren nära. En anhörig är inte automatiskt likställd med en laglig 

företrädare, utan kan vara en person som känner brukaren och är delaktig i hens vardag.  

ANHÖRIGSTRATEGINS VÄRDERINGAR: 

BEGRIPLIGHET 

Öppen kommunikation och fungerande rutiner för information skapar delaktighet, främjar 

samarbete och ger trygghet. Vi ger information utgående från överenskommelser och med hänsyn 

till brukarens önskemål. Servicens innehåll är tydligt. 

HANTERBARHET 

Gott samarbete, där anhörigas kunskaper värdesätts. Gemensamma, tydliga överenskommelser 

gör vardagen lättare att hantera.  

MENINGSFULLHET 

Ansvarsfull, professionell personal skapar trygghet och tillit till servicen. Överenskommelser om 

anhörigas delaktighet utgår från den enskilda brukarens önskemål. 

 

  



   3(7) 
 
HANDLINGSPROGRAM MED MÅLSÄTTNINGAR FÖR KÅRKULLA SAMKOMMUNS  
ANHÖRIGSTRATEGI 2020-2023 
 

Mål Förverkligande Mätare 
      

Fungerande information    

  Anhöriga har en egen flik på Kårkullas 
hemsida 

Förnyad anhörigflik på 
hemsidan med uppdaterat och 
utvidgat material  

   
I Kårkullas tidning Omslaget ingår 
regelbundet information och artiklar 
som berör anhöriga 

 
Publicerat material 

  
 

  
  Regionala informationsrutiner  

 
 
På hemsidan under anhörigfliken 
finns en underflik med aktuellt från 
regionerna 

I regionen finns överenskomna 
informationsrutiner 
 
Regionala informationsbrev och 
annat aktuellt material har 
publicerats på hemsidan, under 
fliken Regionerna informerar 

  
 

  
  Enheterna har goda 

informationsrutiner 
Enheterna har gjort upp egna 
informationsrutiner. Utskickade 
informationsbrev. 

   
Varje brukare har en kontaktperson  

 
Utsedda kontaktpersoner finns 

Ökad delaktighet     
  Fungerande regionala anhörigråd En gemensam årsklocka för 

anhörigråden i samkommunen 
är utarbetad. Förverkligade 
möten. 

  
 

  
  

 
  

  Enheterna ordnar informell samvaro Förverkligad samvaro som 
dokumenterats 

     
  Anhörigas resurser används i 

verksamheten 
Förverkligade och 
dokumenterade tillfällen där 
anhöriga genom att använda 
sina resurser berikat 
verksamheten på enheterna  

      
  

 
  

  Anhöriga deltar i uppgörandet av 
brukarens individuella plan och i 
nätverksmöten. Anhörigas 
deltagande utgår från brukarens 
behov och önskemål. 

Förverkligat deltagande 
utgående från den enskilda 
brukarens behov och önskemål 
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Gott samarbete     
  Kvalitetsmätning ur närstående- Gjord kvalitetsmätning 
  perspektiv  Utvecklingsområden utgående 
  

 
från mätningens resultat 

  
 

Konkreta åtgärder som vidtagits 
  

 
  

  Responsförfarande via Kårkullas  Behandlad respons 
  hemsida eller muntligt/ skriftligt till Konkreta åtgärder som vidtagits 
  person som ansvarar för 

verksamheten 
utgående från responsen  

  
 

  
  Klar ansvarsfördelning mellan 

brukare, personal och anhöriga 
Uppgjord ansvarsfördelning  
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Stödinstruktioner för förverkligandet av handlingsprogrammet 

 

Fungerande information 

• Anhöriga har en egen flik på Kårkullas hemsida 

Fliken Anhöriga på hemsidan kompletteras med underflikar med Aktuellt (ur 

anhörigperspektiv) och Regionerna informerar. Regionerna, EUC och informatören 

samarbetar för att innehållet ska väcka intresse och vara uppdaterat. 

 

• I Kårkullas tidning Omslaget ingår regelbundet information och artiklar som berör 

anhöriga 

Redaktionsrådet ansvarar för att artiklar som berör anhöriga publiceras i Omslaget 

 

• Regionala informationsrutiner 

Regionchefen, enhetscheferna och omsorgsbyrån uppgör i samarbete regionala 

informationsrutiner. 

 

• På hemsidan under anhörigfliken finns en underflik med Regionerna informerar 

Regionchefen tillsammans med enhetscheferna ansvarar för att regionala informationsbrev 

och annat aktuellt publiceras på hemsidan. Fliken hålls uppdaterad så att anhöriga kan läsa 

och se vad som är på gång, vad som är aktuellt i regionen, t.ex. nybyggen, förändringar i 

verksamheten, olika tilldragelser. 

 

• Enheterna har goda informationsrutiner 

Enheten har en överenskommen informationsansvarig på enhetsnivå (allmänna 

informationsbrev kan skrivas av någon annan än enhetschefen). Enheten skickar ut 

infobrev till anhöriga 2-4 ggr/år. I infobrevet berättar man om enhetens verksamhet, vad 

som är aktuellt, informerar om personaländringar m.m. 

 

• Varje brukare har en kontaktperson/er.  

Kontaktpersonen håller kontakt med brukarens anhöriga. Enhetschefen ansvarar för att 

kontaktpersonen har tydliga och dokumenterade arbetsuppgifter. 
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Ökad delaktighet 

 

• Fungerande regionala anhörigråd 

En gemensam årsklocka görs för anhörigråden. Detta skapar möjlighet för planering av när 

ärenden både på samkommunal och på regional nivå kan behandlas i anhörigråden. 

 

• Enheterna ordnar informell samvaro 

Enheterna ordnar informell samvaro(t.ex. julkaffe, grillkväll) enligt önskemål och 

överenskommelse. Informell samvaro kan ordnas för delar av en serviceenhet, t.ex. för en 

grupp inom dagverksamheten. Samvaron kan vara ett mindre tillfälle för en del av en 

serviceenhets verksamhet.   

 

• Anhörigas resurser används i verksamheten 

Anhörigas resurser tas till vara t.ex. genom att de kan vara med och bidra med 

fritidsprogram på boendet (t.ex. sångstunder, pysselkvällar, bistå vid utfärder) efter intresse 

och förmåga. I dag- och arbetsverksamheten kan anhöriga bidra med t.ex. kulturella inslag. 

 

• Anhöriga deltar i uppgörandet av brukarens individuella plan och i nätverksmöten. 

Anhörigas deltagande utgår från brukarens behov och önskemål. 

Anhöriga kontaktas i god tid före möten som berör brukarens individuella plan och före 

nätverksmöten och bereds möjlighet att delta. Ifall anhöriga inte har möjlighet att delta i 

mötet ges de möjlighet att delge sina synpunkter på annat sätt. Brukarens rätt till 

självbestämmande beaktas alltid. 
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Gott samarbete 

 

• Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv 

Utgående från sammanställd kvalitetsmätning identifieras utvecklingsområden inom 

verksamheten. Utvecklingsområdena behandlas i ledningsgruppen. Respektive regionchef 

gör i samarbete med regionens enhetschefer upp regionens åtgärdsprogram. Åtgärderna 

sammanställs och utvärderas årligen både regionalt och samkommunalt. 

Samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor behandlar också utvärderingen. 

Utvecklingsområdena beaktas även i den årliga revisionen inom kvalitetsledningssystemet. 

 

• Responsförfarande via Kårkullas hemsida eller muntligt/skriftligt till person som 

ansvarar för verksamheten 

Konkreta åtgärder som vidtagits utgående från responsen finns dokumenterade. 

Respektive ansvarsperson ansvarar för dokumenteringen. 

 

• Klar ansvarsfördelning mellan brukare, personal och anhöriga 

På varje enhet görs en skriftlig ansvarsfördelning i frågor som berör brukaren. Det kan gälla 

hemmets skötsel, fritidsfrågor, ekonomiska frågor m.m. ansvarsfördelningen ses över vid 

behov och i samband med uppgörande/uppdatering av individuell plan. Regional 

uppföljning av förverkligande årligen. 

 

 

Handlingsprogrammets förverkligande utvärderas årligen inom samarbetsorganet 

för substans- och kvalitetsfrågor och utvärderingen dokumenteras. 

 

 

 

 

 


