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Anhörigavlösare
Till dig som vårdar/stödjer en anhörig
oktober 2012

Anhörigavlösning
Anhörigavlösarna är till för dig som
bor i Falu Kommun och stödjer/vårdar en närstående. Avlösarservice är
en avgiftsfri tjänst till anhörigvårdaren och kan medges upp till tio
timmar per månad. Anhörigavlösning
möjliggör kvarboende i det egna
hemmet och ska förebygga ohälsa.
Samtidigt skapas kontakter och
nätverk för framtiden, både för de
anhöriga samt dem de vårdar.
Avlösarservicen utförs av anhörigavlösarteamet och /eller hemtjänsten. Anhörigavlösarteamet innehar precis som
hemtjänsten kompetens för att kunna
bemöta svårt sjuka och dementa samt
dess anhöriga. Idéen är att teamet ska
fungera som ett stöd för den anhörige/
närstående och vara en trygg avlastningsfunktion. Teamet är flexibelt men
arbetar kontinuerligt för attt skapa
trygghet.

Vem kan få avlösning?
Avlösningen är en beviljad insats som
är avgiftsfri och kan ges till dig som:
Stödjer/vårdar en närstående som
omfattas av omvårdnadsförvaltningens
ansvarsområde.
Bor tillsammans med den närstående
du vårdar.
Är anhörigvårdare och för egen del
upplever behov av vila, avkoppling och
avlösning.

När kan man få avlösning?
Behovet av omsorg och/eller omvårdnad ska vara av omfattande karaktär
och varaktigt hos den närstående.
Avlösningen ska ge anhörigvårdaren
möjlighet till eget socialt liv.

I vilken omfattning kan jag
få avlösning?
Den avgiftsfria tiden för avlösningen
kan högst uppgå till tio timmar per
månad.
Ej uttagen tid får inte sparas till nästa
månad.
Omfattning och antal avlösningstillfällen kan vara längre sammanhängande
eller kortare.

Rutiner vid avlösning
Anhörigavlösarteamet har alltid en
dialog med hemtjänsten om kunden
redan har insatser där.
Boka i förväg för en god planering.
Akuta besök kan bokas om tid och
möjlighet finns.
Avlösning är möjligt max 8h/dag.

Kontakt
För att få hjälp med anhörigavlösning ska alltid biståndshandläggaren
kontaktas.
Telefontider:
Måndag-Fredag
kl. 08.30-10.00, 10.30-11.30,
13.00-15.00
Telefonnummer:
023 - 877 80
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