leva ett liv även utanför anhörigskapet, samtidigt som den närstående får möjlighet att
leva ett så vanligt och värdigt liv som möjligt.

Storsatsning på anhöriga i
Storbritannien
För att stödja, hjälpa och förbättra
anhörigas situation lanserar
Storbritanniens regering en ny plan med
ekonomiska satsningar på 255 miljoner
pund eller ungefär 3 miljarder kronor.
Planen visar att frågan om anhörigstöd är
något som det nu satsas på inte bara i Sverige
utan även internationellt. Anhörigas situation
blir mer och mer uppmärksammad.
I Storbritannien finns det närmare sex
miljoner människor som vårdar en anhörig.
Deras sammanlagda vårdinsats värderas till
19,7 miljarder pund per år.
Regeringens nya åtaganden inkluderar
satsningar på bland annat planerade ledigheter
för anhöriga, att stötta anhöriga som vill
komma in på arbetsmarknaden eller som vill
börja jobba igen efter en längre period i
hemmet, samt förbättring av stöd för unga
anhörigvårdare.
Man skall även på försök genomföra årliga
hälsokontroller av anhöriga i syfte att förhindra att anhörigvårdaren blir fysisk eller
psykiskt utsliten. Genom lättillgänglig information, utbildning i anhörigstöd för nyckelpersoner som jobbar inom vården samt
pilotstudier av hur man inom den offentliga
sjukvården kan arbeta för att ge ett bättre stöd
till den som vårdar en närstående, hoppas
man kunna ge ett mer individuellt stöd till den
anhöriga.
Visionen i Storbritannien är att anhörigvårdare år 2018 skall vara erkända som en viktig
del av det fungerande samhället och att de får
det individuella stöd de behöver för att kunna

I samband med lanseringen av regeringens
nya plan för anhörigstöd bjöd Storbritanniens
premiärminister Gordon Brown in anhörigorganisationer och anhörigvårdare till 10
Downing Street för att fira Carers Week
(Anhörigveckan). Under Carers Week uppmärksammas anhörigvårdarna och det värdefulla arbete de utför med över 6000 olika
event.
Anhörigas Riksförbunds ordförande, Åke
Fagerberg, var en av premiärministerns inbjudna. Mötet och diskussionerna med representanter från de brittiska anhörigorganisationerna, där Carers UK är den största, och med
anhörigvårdarna var mycket intressant och
givande, tycker Åke och säger:
– Det är stora skillnader mellan hur man
arbetar med anhörigstöd i Storbritannien och i
Sverige.
Premiärminister Gordon Brown och hans
regering har tagit ett stort grepp kring frågan
om anhörigvårdare. Planen som nu lanseras i
Storbritannien står sju departement bakom.
Det är en tio års strategisk plan med en
mycket bredare ansats än vad vi har i Sverige,
berättar Åke.
– Vår äldreminister är engagerad i anhörigfrågan och de satsningar som hon genomfört
uppskattas verkligen av oss i Anhörigas
Riksförbund, men det räcker inte. Anhörigstödet är en av våra viktigaste samhällsfrågor
i framtiden och kräver bredare lösningar.
Åke Fagerberg har under sin tid i London
knutit många värdefulla kontakter bland både
politiker och representanter från anhörigorganisationerna Carers UK, Crossroads och
The Princess Royal Trust for Carers.
Kontakterna kommer att vara till stor nytta
för Åke som leder en grupp som ansvarar för
att bygga upp en sponsorverksamhet för
Eurocarers, den europeiska organisation som
arbetar för att stödja anhörigvårdare i Europa.
Det kommer även att innebära ett fördjupat
samarbete mellan Anhörigas Riksförbund och
dessa organisationer i framtiden

