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Omsorgsberedningen 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Ann-Britt Wrenner-Karlsson öppnar mötet. 

2. Nuläge enkäter och fokusgrupp 

153 svar har inkommit från medarbetare. Från anhöriga har det inkommit 47 

svar. I svaren från anhöriga har man skrivit mycket fritext, vilket är bra. Ge-

nerellt ser det ut som att svaren från medarbetare och anhöriga går hand i 

hand. Ann-Britt återkopplar från fokusgruppen. Sex personer var anmälda 

och fem personer kom. Till största del var det samma personer med på fo-

kusgruppen som var med på mötet med anhörigföreningen. Reflektion från 

fokusgruppen var att mycket fokus låg på personen man vårdade, det var 

svårt att prata om sig själv och vad man behövde för stöd som närstående.  

3. Återkoppling från studiebesök, anhörig och kun-

skapscenter Norrköpings kommun 

19 september gjordes studiebesök på Anhörig- och kunskapscenter i Norr-

köping. De är fler personer anställda med olika kompetens som kan erbjuda 

olika former av anhörigstöd, så som samtalsgrupper och individuella samtal. 

De hade en separat anhörigstödjare för barn, då de har särskilda behov av 

stöd. Norrköping hade arbetat mycket med att sprida information om sin 
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verksamhet, bland annat varit på olika företag och presenterat sig och sin 

verksamhet. De var öppna för samverkan med Finspångs kommun i olika 

delar.  

4. Slutrapport  

Ett första möte har varit för att strukturera upp arbetet med slutrapporten. 

Nästa sittning för rapportarbetet är bokat till 18 oktober.  

5. Studiebesök från Motala 

Se bifogat bilaga. Tips om hemsida att besöka: https://www.anhoriga.se/ 

6. Nästa möte 

Nästa möte är inbokat till 28/10, kl. 15-17 i konferenslokal Bleken, plan 5. 

7. Övriga frågor 

Vi går igenom det nya intranätet och visar vart omsorgsberedningens doku-

ment finns sparade.  

 

 

Maria Frisäter, medhandläggare 
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