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Syfte med anhörigråd 
De boendes sjukdom eller funktionshinder försvårar i många fall en 
kontakt mellan vårdtagarna och vårdgivaren. Anhörigrådet ska ses som 
en röst för de boende och deras anhöriga. Tanken är att det ska öka 
anhörigas möjligheter till inflytande och delaktighet och därmed stärka 
kvaliteten i omsorgens innehåll i boendet. 
 

Rådets sammansättning 
Anhörigrådet består av anhöriga från respektive avdelning/grupp på 
boendet och ansvariga representanter från verksamheterna på boendet. 
 

Anhörigrådets främsta uppgifter 
Företräda de boende. 
Vara en länk mellan de boende och vårdgivarna. 
Vara en röst för de boende och de anhöriga. 
 

Arbetets former 
En sammankallande kontaktperson utses från de boendes anhöriga. 
Arbetet ska ske i dialog med ledningen. Frågor av mer övergripande 
karaktär kan lyftas till det gemensamma anhörigrådet.  
 
Vid sammanträdena förs minnesanteckningar som sedan finns i en 
pärm på varje avdelning/grupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Elgströmska husets anhörigråd  
Här fyller ni i egen text som deltagarna i rådet kommer överens om, 
beskriv vad ni tycker är viktigt att man som ny anhörig bör veta innan 
man kommer med i rådet. 
 
Ex.  
Vilka är ni (ej namn, då det ibland sker förändringar)? 
Hur ofta träffas ni? 
Hur ser mötena ut? 
Vilka mer än anhöriga är med? 
 

Intresserad av att vara med i rådet  
Om du är intresserad av vara med i rådet kontakta Maria Malmsten, 
enhetschef på Eglströmska huset, 019-21 69 85. 
 

Samarbete med Anhörigcentrum 
Rådet har samarbete med Anhörigcentrum i kommunen. De ger oss 
uppdaterad information om vad som är på gång i deras verksamhet, och 
skickar en representant till våra möten om vi önskar. 
 
Våra minnesanteckningar sänds också till Anhörigcentrum. 
 
Alla anhörigråd bjuds en gång om året in till en gemensam träff för 
utbildning och erfarenhetsutbyte. Anhörigcentrum ansvarar för den 
gemensamma träffen. 
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