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Uppdrag att följa upp anhörigperspektivet och stödet till anhöriga  

Regeringens beslut 

Socialstyrelsen får i uppdrag att redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av 

anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas. 

Socialstyrelsen får även i uppdrag att redovisa hur en kontinuerlig 

uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga kan 

utformas. I uppdraget ska Socialstyrelsen samverka med Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). 

Socialstyrelsen ska lämna en redovisning till Regeringskansliet 

(Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2023. Redovisningen ska hänvisa 

till diarienumret för detta beslut. För uppdraget får Socialstyrelsen under 

2022 använda 1 500 000 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 

Kunskapsläget om omfattningen och kvaliteten på det stöd som kommuner 

och regioner erbjuder till anhöriga idag är bristfällig. Avsaknad av 

dokumentation och gemensamma definitioner och arbetssätt gör det svårt 

att kartlägga, följa upp och utvärdera stödet. Brister i tillgänglighet, kvalitet 

och individanpassning av kommuners och regioners stödinsatser begränsar 

anhörigas förutsättningar att uppnå en god hälsa och levnadsnivå för egen 

del.  

Regeringen beslutar den 13 april 2022 om en nationell anhörigstrategi inom 

hälso- och sjukvård och omsorg. Syftet med strategin är att hjälpa 
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kommuner och regioner att stärka anhörigperspektivet i vården och 

omsorgen och göra stödet till anhöriga mer individanpassat och likvärdigt 

över landet.  

I syfte att möjliggöra en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet 

inom hälso- och sjukvården och omsorgen samt av det stöd som kommuner 

och regioner erbjuder anhöriga får Socialstyrelsen i uppdrag att utforma en 

systematik för uppföljning. I uppdraget kan ingå att utveckla såväl kvalitativa 

som kvantitativa metoder liksom indikatorer, mått och nyckeltal. 

Indikatorerna, måtten och nyckeltalen ska möjliggöra en könsuppdelad 

uppföljning när det gäller tillgänglighet, kvalitet och individanpassning och 

stödja den önskade inriktningen 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. Kostnaderna för 

uppdraget beräknas uppgå till 2 000 000 kronor under 2023. 

På regeringens vägnar 

  

Lena Hallengren  

 Anna Gralberg 
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Statsrådsberedningen 

Finansdepartementet/BA 
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