
Anhörigstöd i 
Bodens kommun



Stöd till anhöriga
Att vara anhörig eller närstående som ger stöd och omsorg till en äldre, 
funktionshindrad eller svårt sjuk är en värdefull resurs. Du som anhö-
riga behöver ”egen tid” för vila och återhämtning. Det är därför viktigt 
att du får hjälp när du behöver det. I den här broschyren beskrives vilka 
former av stöd och hjälp, som Bodens kommun erbjuder dig som anhö-
rig/närstående.

Drop-in avlösning
Är till för anhöriga som vårdar och stödjer en närstående. Det är en 
kostnadsfri avlösning på Erikslunden Gammelängsgatan 2b ”baksidan” 
som är onsdagar mellan 12.00—16.00. Det krävs inget biståndsbeslut. 
Kontakta Erikslunden på telefon 626 77.

Mötesplatsen
Är till för anhöriga till stroke-nurologisktsjuka. I samverkan med 
Bodens Kommun, primärvårdens Hemrehabteam, Stroke och NHR-
föreningen anordnas träffar en gång i månaden enligt ett gemensamt 
planerat program. Programmet finns att läsa på kommunens hemsida 
www.boden.se/Kommun/Socialförvaltningen.



Anhörig café 
Det är en mötesplats för anhöriga till demenshandikappade. I samver-
kan mellan Bodens kommun, Svenska Kyrkan och Demensföreningen 
anordnas träffar en gång i månaden enligt ett gemensamt planerat pro-
gram. Programmet finns att läsa på kommunens hemsida www.boden.se/
Kommunen/Socialförvaltningen.

Samtalsgrupper 
Det finns möjlighet att starta samtalsgrupper, 6-8 gånger träffas del-
tagarna. Röda Korset har utbildade samtalsledarare. Ta kontakt med 
socialinformatören/anhörigkonsulenten om du är intresserad. 

Anhörigvårdarkortet
Innehåller information om den närstående och den man hjälper/stöd-
jer. Kortet fungerar som en hjälp för den anhörige om den råkar ut för 
olycka eller akut sjukdom. Det är socialinformatören/anhörigkonsulen-
ten utfärdar kortet.



Anhöriglarm 
Är ett tekniskt larmsystem, Caredo, som är till för anhöriga som vårdar 
en närstående i hemmet. Det finns möjlighet att pröva larmet. Kontakta 
socialinformatören/anhörigkonsulenten om du är intresserad.

Avlastning i hemmet
Ges till närstående som lever i hushållsgemenskap och som har omfat-
tande behov av stöd och omsorg. Avlastningen ges i den enskildes hem. 
När personalen från hemtjänsten kommer för att ge avlastning har den 
anhörige möjlighet till aktiviteter som upplevs som avlastning, exem-
pelvis gå på promenad. För att få avlastning i hemmet krävs bistånds-
beslut. Beviljas avlastning, görs en genomförandeplan tillsammans med 
anhörig. Där har den anhörige möjlighet att påverka när och hur avlast-
ningen ska ske. Du kan få avlastning i hemmet under 4 timmar i veckan 
utan avgift, om ingen andra hemtjänstinsatser är beviljade.



Korttidsvistelse som avlastning
Den anhörige som ger stöd och omsorg kan ha behov av rekreation 
under en period t.ex. en resa. Det finns då också möjlighet att ansöka 
om avlastning genom korttidsvistelse. Vistelsen kan från tre dagar  upp 
till tre veckor på Midgårdens korttidsboende. Ansökan gör på bistånds-
enheten.

 

Växelvård som avlastning
När den enskilde har behov av omsorg och stöd av den anhörige och 
behovet av avlastning är återkommande kan växelvård beviljas. Väx-
elvård ges på korttidsboendet på Midgården. Ansökan kan göras på 
biståndsenheten.



Dagverksamhet som avlastning 
Dagverksamhet kan beviljas hos biståndsenheten och riktar sig till 
personer med mild eller måttlig dementsjukdom. Här skapar vi en 
meningsfull dag med både gemenskap och stimulans, och samtidigt får 
den anhöriga avlastning. Biståndsbeslut fodras och att man bor i eget 
boende. 

Taktil massage 
På Erkislundens dagcentral har du som anhörig möjlighet att få taktil-
massage gratis. Taktil massage utförs första onsdagen i varje månad 
mellan 9.00-12.00. Kontakta dagcentralen på telefon 626 77.

Dagcentralen som avlastning
Erikslundens dagcentral är en öppen verksamhet och är en social träff-
punkt som erbjuder stimulans och gemenskap. Du som anhörig behöver 
bara göra en intresseanmälan och besöken på dagcentralen är kostads-
fria. Kostnad för material kan tillkomma. Önskar du veta mer om dag-
centralen kontakta personalen på telefon 626 77. Du hittar dagcentralen 
på Gammelängsgatan 2b. Det är öppen måndagar och fredagar mellan 
9.00-14.30. 



Andra aktiviteter som kan vara en avlast-
ning för anhöriga är:

Sittande gymnastik.
 kl 10.00-11.00 måndagar och torsdagar på Björken. Lokal: Gymnastik-
salen och på sommaren vid bra väder ute på innergården på Björken.

Allsång onsdagar. 
Se program på kommunens hemsida. Lokaler är Björken, Å-center och 
sommartid på Brännastrand vid ”Örats” utomhusscen.

Skivor till kaffet 
Lokal :Kupan Röda korset mellan klockan 12.00-15.00 på torsdagar. 
Se program på kommunens hemsida. 
www.boden.se./kommunen/socialförvaltningen 



Socialinformatör/ anhörigkonsulent
Kan genom samtal ge dig stöd, råd och vägledning i din situation som 
anhörig. Hon  finns till för dig som har frågor när det gäller kommunens 
verksamheter. Henne kan du ringa besöka eller få ett hembesök av om 
du så önskar. 

Socialförvaltningen 

Ingegerd Antonsson 
Socialinformatör/anhörigkonsulent 
Tel. 0921-782 36
Mobil. 070-271 12 82 
E-post. Ingegerd.antonsson@boden.se

      


