Anhörigstöd

Anhörigstöd
Verksamheten riktar sig till anhöriga och vänner som hjälper
eller stöttar någon närstående som är långvarigt sjuk, äldre
eller har funktionsnedsättning.
Anhörigstödsverksamheten i Sandviken sker i samverkan
med intresserade frivilligorganisationer. Anhörigstöd tillhör
organisatoriskt Omsorgsförvaltningen, Sandvikens kommun.

Anhörigcenter
Anhörigcenter finns på Dalbacken i centrala Sandviken.
Verksamheten kan erbjuda:
*
Information och vägledning
*
Utbildningar om sjukdomar och funktionsnedsättningar
*
Studiecirklar och samtalsgrupper
*
Enskilda samtal
*
Må bra aktivitet
*
Administration av fri avlösning i hemmet för personer
över 75 år
Dessutom erbjuds hembesök och olika typer av uppsökande
verksamhet.
Ta kontakt med Anhörigcenter för mer information.
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			Fri avlösning
Du som vårdar någon närstående har rätt till fri avlösning
i hemmet. För att fri avlösning skall kunna erbjudas krävs
att din närstående har ett omfattande behov av personlig
omvårdnad, demensproblematik eller andra kognitiva
funktionsnedsättningar som kräver dagliga insatser/tillsyn.
Merparten av hjälpinsatserna utförs av dig som anhörig.
Syftet med avlösningen är att du som vårdar skall få
möjligheter till egen tid för avkoppling eller egna aktiviteter.
Fri avlösning ges max 12 timmar per kalendermånad. Du kan
välja att dela upp timmarna på flera tillfällen, eller ta ut dem
sammanhängande. Avlösningen utförs av hemtjänstpersonal
som kommer hem till din närståendes bostad på den tid som
överenskommits.
För att kunna handlägga din ansökan vill vi gärna att du
kontaktar Anhörigcenter minst 1 vecka innan du har behov
av avlösningen. Om den närstående är under 75 år eller om
behovet överskrider 12 timmar/månad, ska ansökan om
fri avlösning göras till Handläggarenheten. Ta kontakt med
Anhörigcenter för mer information.
Kontakta oss
Besök: Anhörigcenter, Dalbacken, Dalagatan 10, Sandviken
Anhörigstöd
			
tel: 026-24 20 14
Demenssjuksköterska 			
tel: 0290-335 99
Handläggarenheten, nås via Medborgarservice tel: 026-24 00 00
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Kvalitet
Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i
verksamheterna.
Vår organisation skall präglas av gott
bemötande.
Vi vill ge bra hjälp och service. Det är
därför viktigt för oss att få synpunkter
på våra olika verksamheter.
Vi har en speciell folder som du kan
använda.
Foldern skall finnas tillgänglig i alla verksamheter. Fråga efter
den! Det är viktigt för oss att veta vad du tycker.
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