
Välkommen till Träffpunkten ! 

 Anhörigkonsulent:  

Öppet 

Måndag 14.00—15.30 Dropp in  

Onsdag  09.00—12.00 Dropp in  

Eller enligt överenskommelse. 

 

Telefontid: 

Må—To 07.30—09.00 Tel. 392 39 

anhorigkonsulent@perstorp.se            www.perstorp.se/anhorigstod 

Frivilligsamordnare 

Måndagscafée 14.00—15.30 Varje helgfri måndag i 

samverkan med frivilligorganisationerna. 

Måndag—Torsdag tel. 391 93 

Demenssjuksköterska 

Konsult för personer med de-

menssjukdom och deras anhö-

riga. 

Tel. 391 08 

                            

                    

 

   Besöksadress: Hantverkaregatan 9A 

   Postadress:     Perstorps kommun 
                            Träffpunkten 
                            284 85 Perstorp  

Foto: Lena Jönsson 

Har du frågor och funde-

ringar över något? Behö-

ver du någon att prata 

med? Behöver du veta 

vilken hjälp just du kan få? 

Eller din närstående?  

Anhörigkonsulenten hjäl-

per dig! 

    Stöd till anhöriga 

Du kan få stöd från kommunen om du vårdar 

eller stödjer en närstående som är äldre eller 

långvarigt sjuk eller som har funktionshinder 

Perstorps kommun 

Socialförvaltningen 

Träffpunkten Anhörigverksamhet 

 



Stöd till anhöriga 

1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen  

SoL 5 kap. 10§ 

Den innebär att:  
Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller 
stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer 
en närstående med funktionshinder. 

Träffpunkten 

Anhörigomsorg 

Att vårda och hjälpa någon närstående känns meningsfullt och som 
anhörig är du ovärderlig. Det ger trygghet och glädje att hjälpa eller 
ta hand om en närstående, men det kan också innebära oro och 
trötthet.  

Att ge eller få vård och omsorg kan ske mellan föräldrar och barn, 
och mellan vuxna barn och föräldrar. Det kan handla om hjälp mel-
lan makar, eller mellan syskon, grannar och goda vänner. 

Ett avgiftsfritt anhörigstöd har kommit till för att stödja och hjälpa 
dig som själv ger omsorg till någon i din närhet eller som har någon 
som bor på särskilt boende.  

I Perstorps kommun finns verksamheten Träffpunkten som erbju-
der stöd till anhöriga från 18 års ålder. Barn som är anhöriga och i 
behov av stöd hänvisas till Individ och familjeomsorgen.  

Anhörigstödet har fokus på dig som är anhörig vilket är viktigt. Du 
bestämmer själv vilket stöd du vill ta emot. Vi utgår från vad du 
själv vill och den livssituation du befinner dig i. 

Personal på Träffpunkten har sekretess och dokumenterar inte. 

 

 

Det här är något av det som anhörigkonsulenten kan hjälpa dig med 

 

 Information och rådgivning 

 Enskilt anhörigsamtal   

 Regelbunden telefonkontakt 

 Samtalsgrupp 

 Informationsträffar  

 Anhörigutbildning  

 Anhörigvårdarkort 

 Kontakter till kommunen och frivilligorganisationer 

 Måndagscafée i samverkan med frivilligverksamheten 

 

Stöd som underlättar och som du kan ansöka om 

Du kan ansöka om avlösning både inom äldreomsorgen och inom LSS/

socialpsykiatrin. Andra insatser som kan underlätta för dig och din närstå-

ende är t.ex. trygghetslarm, mat hemlevererat, utökad hemtjänst, hjälp-

medel, ledsagarservice mm.  

Information och ansökan till biståndshandläggare; 

Äldreomsorg           tel. 392 14 eller 391 45 

LSS/socialpsykiatri tel. 391 80 


