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Avlösning i hemmet 
Avlösning i hemmet beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) och innebär att en avlösare kommer hem 
till anhörigvårdaren och tar över omsorgen om en närstående under en begränsad tid, med syfte att 
ge anhörigvårdaren möjlighet till egen tid för avkoppling eller aktivitet. Insatsen erbjuds kostnadsfritt 
med upp till 10 timmar per månad till personer som vårdar en närstående och har behov av 
avlastning i sitt omvårdnadsarbete. Insatsen innefattar social samvaro för den närstående och kan 
beroende på behov av personlig vård behöva kompletteras med andra insatser från kommunen. 
Insatsen ska planeras i god tid och är ej avsedd att fungera som en akut insats. I insatsen ingår ej 
transport. 

Lagstiftning 
Personer som vårdar eller stödjer närstående 

Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 10§ ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer 
som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder. 

Målgrupp 
Insatsen avlösning i hemmet riktar sig till den som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre 
eller funktionshindrad. Tillhör personen personkrets enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) ska insatser i första hand ske genom ansökan enligt LSS.  

Exempel på insatser med syfte att avlösa en anhörig enligt LSS: avlösarservice i hemmet, 
korttidsvistelse etc. 

Syfte 
Syftet med avlösning i hemmet är att erbjuda anhörigstöd till den som vårdar en närstående. 
Insatsen erbjuds för att förebygga ohälsa, sjukdom eller utbrändhet hos anhöriga. Syftet är att 
minska anhörigas fysiska och psykiska belastning så att deras livssituation kan förbättras samt att 
anhöriga tillskrivs erkänsla för sitt arbete. 

Mål 
Anhörigvårdare ska erbjudas stöd i sin situation för att orka vårda och ge omsorg till sin närstående 

Biståndshandläggning 
Ansökan om avlösning i hemmet utreds av en biståndshandläggare. I normalfallet beviljas avlösning i 
hemmet upp till 10 timmar per månad kostnadsfritt. Vid ansökan om mer än 10 timmar/månad gör 
handläggaren en individuell bedömning. Det är den som tar emot omsorg från en anhörig som 
beviljas insatsen. 

Kriterier för att insatsen ska beviljas är:  

• Att anhörigvårdaren ger en närstående omsorg, vård eller stöd minst en gång om dagen 
• Att den som vårdas har omfattande och varaktiga fysiska, psykiska eller kognitiva 

funktionsnedsättningar 
• Att den som vårdas har betydande svårigheter att vistas ensam hemma 
• Att anhörigvårdaren upplever ett behov av avlastning i sitt omsorgsarbete 
• Att anhörigvårdaren och den som vårdas bor tillsammans 



Skälig levnadsnivå 
När beslut tas ska det i första hand göras en bedömning om behovet redan är tillgodosett eller kan 
tillgodoses på annat sätt. Om den enskilde sedan tidigare beviljats andra insatser som fungerar 
avlastande för den anhörige ska en individuell bedömning göras gällande behovet av insatsen, 
antalet timmar som ska beviljas eller om ansökan ska avslås. Om den enskilde efter att ha beviljats 
avlösning i hemmet beviljas andra insatser som syftar till att ge avlastning ska en ny bedömning göras 
om behovet av insatsen och/eller antalet timmar. 

Exempel på andra insatser med syfte att avlösa en anhörig enligt SoL: dagverksamhet, växelboende, 
hemtjänst etc. 

Verkställighet 
Insatsen utförs i den enskildes hem. Insatsen utförs måndag-fredag (ej helgdagar) kl 8.30-16.30.  
Insatsen behöver ibland kompletteras med andra insatser som till exempel hemtjänst för hjälp med 
personlig vård.  

Vid beslut på upp till 10 timmar i månaden erbjuds insatsen 1 gång i veckan med 2-4 timmar per 
tillfälle och bokas minst 1 vecka i förväg. Vid beslut på fler än 10 timmar per månad och vid 
beställning om avlösning längre än 4 timmar per tillfälle samråder avlösaren med ansvarig 
enhetschef. Det går ej att spara timmar från föregående månad till nästkommande månad. 

Vid nya och omprövade beslut skickas ärendet från ansvarig enhetschef till avlösaren som tar kontakt 
med anhörigvårdaren eller den som vårdas. Om insatsen ej nyttjas arbetar avlösaren motiverande för 
att anhörigvårdaren/den som vårdas ska nyttja insatsen. Detta kan ske genom regelbundna 
motiverande samtal eller hembesök. Om insatsen inte nyttjats på tre månader kontaktar avlösaren 
ansvarig biståndshandläggare för avslut av insatsen.  

Avlösaren ansvarar för att kontrollera antalet använda timmar per månad/brukare. 

Avgifter 
Insatsen är kostnadsfri upp till 10 timmar per månad. Vid beslut om mer än 10 timmar per månad 
tillämpas avgift enligt maxtaxan. 

Definitioner 
Anhörig kan vara en släkting, granne och/eller nära vän som har ett starkt band till den närstående. 
Att vara anhörig innebär inte nödvändigtvis att man vårdar sin närstående. 

Anhörigvårdare är de personer som dagligen eller flera gånger i veckan ger en närstående omsorg, 
vård eller stöd i hemmet 

Närstående är den person som tar emot omsorg, vård eller stöd från en anhörig 

Avlösare kallas den person som utför anhörigstöd i form av avlösning i hemmet och som arbetar i 
hemmet med att avlösa en anhörigvårdare i sitt omsorgsarbete 
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