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Socialdepartementet

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Uppdrag att ta fram stöd för att stärka anhörigperspektivet inom
hälso- och sjukvård och omsorg

Regeringens beslut

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram stöd som riktar sig till arbetsgivare,
beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Stödet ska ge vägledning
avseende ledning, styrning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning
i syfte att stärka anhörigperspektivet. I uppdraget ska Socialstyrelsen
samverka med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Socialstyrelsen ska lämna en redovisning till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 1 november 2023. Redovisningen ska
hänvisa till diarienumret för detta beslut. För uppdraget får Socialstyrelsen
under 2022 använda 1 000 000 kronor mot det under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2022 uppförda
anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagspost 11
Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.
Ärendet

Förutom direkt riktat stöd till anhöriga har anhöriga behov av att bli sedda,
lyssnade på och att få vara delaktiga i vården och omsorgen i den mån de
önskar, har tid och förutsatt att deras närstående ger sitt samtycke. Att möta
dessa behov ingår i det som kallas för ett anhörigperspektiv inom vård och
omsorg. I praktiken innebär ett anhörigperspektiv att personal, handläggare,
chefer och beslutsfattare ser och lyssnar på anhöriga, håller anhöriga
informerade och har kunskap om vilket stöd och hjälp som den anhöriga ger
samtidigt som den anhörigas eget behov av stöd uppmärksammas.
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Regeringen beslutar den 13 april 2022 om en nationell anhörigstrategi inom
hälso- och sjukvård och omsorg. Syftet med strategin är att hjälpa
kommuner och regioner att stärka anhörigperspektivet i vården och
omsorgen och göra stödet till anhöriga mer individanpassat och likvärdigt
över landet. Anhörigperspektivet behöver enligt regeringens bedömning
stärkas såväl på system- och organisationsnivå som i myndighetsutövning
och utförandet av vården och omsorgen.
Inom ramen för den ovan beskrivna anhörigstrategin får Socialstyrelsen nu i
uppdrag att ta fram stöd som riktar sig till arbetsgivare, beslutsfattare och
chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt
övrig vård- och omsorgspersonal. Stödet ska ge vägledning avseende ledning,
styrning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning i enlighet med
vad som närmare beskrivs i den ovan nämnda anhörigstrategin. Den
kompetens som Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) besitter ska
tas tillvara liksom den kompetens som återfinns hos de organisationer som
stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Stödet kan t.ex.
implementeras i nätverket för nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten
samt inom hälso- och sjukvården och förankras i det nationella
kompetenscentret för äldreomsorg på Socialstyrelsen. Kostnaderna för
uppdraget beräknas uppgå till 1 500 000 kronor under 2023.
På regeringens vägnar
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