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Hvad er afløsning / aflastning i eget hjem
Det er hjælp og støtte til praktiske eller personlige opgaver i 
hjemmet, som du, som pårørende normalt udfører. 

Hvem kan modtage hjælpen 
Det kan du, som pårørende, der passer din ægtefælle/samlever i 
eget hjem. 

Det er en forudsætning at din ægtefælle /samlever har en svært 
fysisk og/eller mental nedsat funktionsevne. 

Formålet med hjælpen 
Er at din ægtefælle samlever kan blive længst mulig i eget hjem 
At du kan få et frirum så du fortsat har overskud til at varetage 
pasningen af din ægtefælle/samlever.

Hvordan kan jeg få hjælpen
Når der opstår et behov for afløsning/aflastning i eget hjem, kan 
du kontakte Myndighed Ældre i Hjørring kommune.

Du vil få besøg af en visitator som i samarbejde med dig, vurde-
rer familiens samlede situation; her under dit behov for afløs-
ning/aflastning i eget hjem. 

Der udarbejdes en skriftlig afgørelse; med formål og omfang af 
indsatsen. 

Forudsætningen for bevillingen er, at andre muligheder er 
forsøgt f.eks. aktivitetscenter, rullende aflastning eller brug af 
frivillige ordninger. 



Hvordan og til hvad kan jeg bruge hjælpen
Det er helt op til dig, hvad tiden skal bruges til, men det skal 
være indenfor hjælpernes arbejdsområde. 

Det kan være tilstedeværelse, så du kan forlade hjemmet,
medens der drages omsorg for din ægtefælle. Det kan være 
gåture eller andre aktiviteter med din ægtefælle. Det kan være 
praktiske opgaver i hjemmet, som du ikke har nået i hverdagen.

Hvad kan jeg ikke få hjælp til 
Du kan ikke få døgnafløsning i eget hjem men kan kontakte 
myndighed ældre for ansøgning om korttidsophold uden for 
hjemmet.

Der gives ikke afløsning/aflastning i perioder hvor ægtefælle /
samlever ikke opholder sig i hjemmet. 

Hvornår leveres hjælpen 
Afløsning /aflastning tilbydes kun i dagvagt.
Hjælpen leveres hver anden uge, og kan ikke samles /spares op.

Hvornår følges op på bevillingen 
Der revurderes hver 6. måned. Hvis der opstartes andre afløs-
ningstilbud, såsom rullende aflastning udenfor hjemmet, akti-
vitetstilbud eller at du ikke længere varetager pasningen af din 
ægtefælle/samalever; bortfalder afløsning/aflastning i eget hjem 
uden yderligere varsel. 

Leverandør
Der er ikke frit valg af leverandør. Hvis I ikke har anden hjælp, 
vil ydelsen blive leveret af den kommunale leverandør. Hvis I i 
forvejen har hjælp og valgt privat leverandør, vil opgaven over-
drages til denne.
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