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ALE. På måndag startar 
den Nationella Anhö-
rigveckan, vars syfte 
är att uppmärksamma 
anhöriga till personer 
som av olika anled-
ningar inte klarar av 
vardagen på egen hand. 

I Ale ordnas två akti-
viteter: psykologen Bo 
Harty kommer att före-
läsa och äldrevårdare 
bjuds på lunch. 

Arbetet med att 
utveckla anhörigstödet 
pågår i kommunen, men 
ännu finns det exem-
pelvis inga grupper för 
anhöriga till funktions-
hindrade barn.

Sedan 2009 är kommunerna 
enligt socialtjänstlagen skyl-
diga att erbjuda stöd till per-
soner som vårdar en närstå-
ende som är långvarigt sjuk, 
äldre eller har funktionshin-
der. För att kunna utveckla 
stödet får kommunerna sti-
mulansbidrag från staten. 
De senaste tre åren har Ale 
kommun fått sammanlagt 1,2 
miljoner kronor till ändamå-
let. Enligt rapporter till Soci-
alstyrelsen har hela beloppet 
använts och nu återstår att se 
hur mycket som avsetts till 
anhörigstöd när budgeten 
för nästa år ska tas.

Den största delen av 
pengarna har använts till att 
göra tjänsten som anhörig-
konsulent permanent. Man 
har också satsat mycket på 
att utbilda personal inom 
olika områden, bland annat 
biståndsenheten, psykiatrin, 
hälsa och sjukvård. 

Ännu fattas det verksam-
heter som stöder anhöriga 
till barn med funktionshin-
der, men arbetet ligger i 
startgroparna. 

– Vi har valt att i första 
hand utbilda personal inom 
området och nästa steg blir 
att göra något mer konkret. 
För att kunna erbjuda rätt 
sorts stöd krävs att vi når ut 
till de anhöriga, därför satsar 
vi mycket på informations-
arbete. Vi välkomnar alla att 
höra av sig med önskemål, 

säger Ann-Marie Thun-
berg, anhörigkonsulent i Ale 
kommun.

Mest äldre
I Ale får 25-30 personer 
ett anhörigbidrag på 1500 
kronor i månaden. Det söks 
hos kommunen och tanken 
är att det ska vara en upp-
muntran till de som tar hand 
om och vårdar sina anhöriga.  

2007 började man arbeta 
med anhörigstöd inom äld-
reomsorgen, där mest fokus 
har lagts hittills. Nu arbetar 
man med anhörigperspekti-
vet inom alla verksamheter.

– Inom äldreomsorgen 
har vi sex grupper igång som 
träffas ett par gånger per år. 
Där riktar man sig till de som 
vårdar sin make eller maka 
men även till barn vars för-
äldrar är demenssjuka. Kom-
munen informerar exem-
pelvis om mediciner, bemö-
tande och vilka former av 
stöd man kan få. Dessa träf-
far är mycket givande efter-
som man får chans att träffa 
personer i samma situation.

Fortsatt arbete
Sedan 2005 har den Natio-
nella anhörigdagen upp-
märksammats den 6 okto-
ber på initiativ av Anhöri-
gas Riksförbund. Numera 

ingår den i en hel vecka med 
samma tema. 

I Ale kommun kommer 
psykologen Bo Harty att 
föreläsa om mindfulness på 
Ale gymnasium. Syftet är att 
genom meditation träna på 
att vara i nuet och hitta verk-
tyg som kan vara till nytta 
i vardagen. Under veckan 
kommer även personer som 
vårdar sina äldre närstående 
hemma att bjudas på en lunch 
i Lökeberg utanför Kungälv.

Inför nästa år fortsätter 
man att utveckla stödet inom 
verksamheterna. I november 
kommer det att ordnas tema-
kvällar kring områdena kom-
munpsykiatri och neuropsy-
kiatri i Älvängen. 

Ett av målen man försöker 
uppnå är att nå ut till fler per-
soner.

– Vi vill att människor 
ska få kännedom om att det 
finns stöd att få. För de som 
vårdar sina närstående är det 
viktigt att få uppmuntran och 
den hjälp man behöver. Det 
kan vara svårt att identifiera 
sig som anhörig eftersom 
förändringen ofta kommer 
smygande, säger Ann-Marie 
Thunberg.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Anhörigstödet utvecklas i Ale
– Utbildning av personal första steget 
mot fler verksamheter

Uppmärksammas. Nästa vecka ordnas den Nationella Anhö-
rigveckan med aktiviteter runt om i landet.
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Utgångspris: 1 675 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 113 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 235 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt: 1972
Adress: Vårlöksvägen 29
Visas ons 5/10 17.30-18.30
och sön 9/10 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-3042 till 72456 för
beskrivning

Charmigt hus i ett populärt
barnvänligt område med närhet till
dagis och skolor. Här finns ett kök
i lantlig stil, ett mysigt vardagsrum
med ryggåstak och en barnvänlig
gård. Här finns goda grannar som
får dig att trivas. Ett hus som har
det mesta. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3042.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 195 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 180 kvm
Tomt: 947 kvm
Byggt: 1977
Adress: Kaveldunsvägen 19
Visas tor 29/9 17.30-18.30
och lör 1/10 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-3082 till 72456 för
beskrivning

Välplanerad och rymlig 1½-
plansvilla med en boarea på 180
kvm. På tomten finns även
garage/förråd. Bra belägen i lugnt
villaområde nära service och
kommunikationer. Mäklare
Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3082.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 875 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 113 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 230 kvm
Byggt: 1974
Adress: Gustav Larssons Väg 52
Visas ons 5/10 17.30-18.30
och sön 9/10 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-3057 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till Madens bästa
läge! Fin 1½ plansvilla med
hörntomt. Renoverat, ombyggt
och mycket fräscht. Ett tillfälle!
Barnvänligt område med
gångavstånd till skola, förskola
och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3057.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 095 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 109 kvm
Tomt: 2 058 kvm
Byggt: 1995
Adress: Hult 625
Visas sön 9/10 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-3052 till 72456 för
beskrivning

Nu kan vi erbjuda en mycket
trevlig och fin enplansvilla med
garage. Lugnt naturskönt läge.
Fräscht kök, ljust och fint
vardagsrum med braskamin. Plan
lättskött trädgårdstomt.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3052.

HULT - NOL


